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PENDAHULUAN
Metodologi Pendekatan Stok Karbon
Tinggi (SKT) awalnya dikembangkan untuk
melaksanakan komitmen Nihil Deforestasi
secara praktis oleh perusahaan perkebunan
kelapa sawit, pulp dan kertas yang
beroperasi di lanskap terfragmentasi di
kawasan tropis lembab Asia Pasifik dan
Afrika. Namun demikian, pendekatan SKT
ini selalu ditujukan untuk dilaksanakan
secara luas di semua komoditas, wilayah,
dan skala. Pada saat fase pengembangan
dan pelaksanaan, berbagai isu muncul
pada situasi di mana metodologi ini tidak
sesuai dan memerlukan adaptasi, seperti
misalnya dengan petani kecil atau dalam
Lanskap Tutupan Hutan Tinggi (High Forest
Cover Landscape/HFCL), atau di mana
aspek tertentu memerlukan pertimbangan
lebih lanjut, seperti misalnya peran karbon
atau penilaian hutan SKT dalam skala
yang jauh lebih besar. Selain itu, karena
metodologi ini terus-menerus belajar dan
beradaptasi, maka isu-isu baru pun akan
muncul. Modul ini membahas beberapa
topik yang tengah muncul tersebut.

4

Pendekatan SKT belum mencakup panduan teknis
untuk pelaksanaan bersama petani kecil pemilik
lahan atau petani pekerja mandiri. Hal ini menjadi
penting karena Pendekatan SKT ini melibatkan sektor
karet dan kakao serta sektor-sektor lainnya di mana
petani kecil merupakan produsen mayoritas.
Demikian juga, pelaksanaan Nihil Deforestasi
pada HFCL (lanskap dengan tutupan hutan >80%)
merupakan hal yang menantang, terutama bagi
perusahaan yang memiliki areal atau simpanan lahan
di dalam lanskap tersebut. Selain itu, perlu adanya
kejelasan lebih jauh mengenai peran karbon dalam
Pendekatan SKT dan tentang bagaimana penilaian
stok karbon dapat diterapkan lebih luas lagi.
Dalam modul ini perwakilan Kelompok Pengarah
Pendekatan SKT dan kelompok kerja memaparkan
garis besar persoalan-persoalan yang muncul
tersebut, mendiskusikan mengenai bagaimana
persoalan tersebut dapat ditanggapi, membagi
pengalaman dan studi kasus, dan memberikan
informasi terbaru mengenai progres yang dicapai.
Seiring berkembangnya pemikiran dan inovasi
seputar persoalan-persoalan tersebut, maka
akan ada pembaruan dan tambahan ke dalam
toolkit ini yang berisi panduan teknis terperinci.
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Bagian A

Membantu petani
kecil melaksanakan
Pendekatan SKT
Oleh Meri Persch-Orth (Koordinator), dan anggota
Kelompok Kerja Petani Pendekatan SKT (Smallholder
Working Group/SHWG).1

MENGAPA BERFOKUS
PADA PETANI KECIL?
Petani kecil mandiri merupakan sumber besar
komoditas bagi banyak perusahaan yang telah
berkomitmen terhadap Nihil Deforestasi dan
perlindungan kawasan hutan SKT.2 Di dalam sektor
minyak sawit, sedikitnya 40% tandan buah segar
(TBS) diproduksi petani kecil, baik yang mandiri
maupun yang plasma (RSPO, tak bertanggal), dan
proporsi ini terus meningkat. Pada sektor karet alami,
petani kecil menyumbang 87% produksi global dan
di sektor kakao lebih dari 95% produksi global.

kepenguasaan lahan yang lemah juga dapat menye
babkan petani mengalihfungsi hutan di wilayah di
mana budidaya tanaman dianggap sebagai klaim
adat terhadap lahan.
Petani kecil pada umumnya tidak memiliki akses
terhadap kepakaran, sumber daya dan insentif untuk
melaksanakan Pendekatan SKT. Petani kecil sering
kali memandang bahwa alih fungsi hutan menjadi
tanaman yang dapat dijual untuk menghasilkan uang
(cash crop), merupakan cara satu-satunya untuk
meningkatkan mata pencaharian mereka. Agar Pendekatan SKT ini dapat diterapkan di seluruh lanskap,
penting bagi petani kecil untuk belajar mengenai SKT
dan mendapatkan dukungan serta insentif untuk
mengidentifikasi dan mengelola hutan SKT, bersama
dengan kawasan lindung masyarakat, kawasan
NKT dan lahan gambut. SHWG kini tengah berupaya
menuju pendekatan SKT/NKT terpadu bagi petani
kecil yang akan mendukung tujuan-tujuan ini.

1

Anggota Kelompok Kerja Petani (SHWG): Aditi Sen (Oxfam),
Agung Wiyono (Asia Pulp & Paper), Aida Greenbury

Karena skala operasinya, maka kecil kemungkinan
bagi petani tersebut untuk terlibat dalam alih fungsi
kawasan hutan SKT yang luas. Akan tetapi mereka
dapat mengalihfungsi patch lebih kecil dari hutan SKT,
yaitu patch yang dapat berperan sebagai penyangga
atau koridor untuk kawasan hutan SKT yang lebih
luas. Dengan melakukan alih fungsi tersebut,
petani kecil dapat secara kolektif membuka kawasan
yang luas selama periode waktu tertentu. Ketahanan

(Asia Pulp & Paper), Anders Lindhe (HCV Resource Network),
Bill Barclay (Rainforest Action Network), Charlotte Opal (TFT),
Cherie Tan (Unilever), David Rothschild (Golden Veroleum Liberia),
Dian Mayasari (SPKS), Grant Rosoman (Greenpeace), Haskarlianus
Pasang (Sinar Mas Agri), Ian Suwarganda (Sinar Mas Agri),
Kuan-Chun Lee (Procter & Gamble), Lim Sian Choo (Bumitama),
Mansuetus Darto (SPKS), Mark Wong (Sime Darby), Patrick Anderson
(Forest Peoples Programme), Ratri Kusumohartono (Greenpeace),
Richard Kan (Golden Agri Resources), Sapta Ananda (Greenpeace),
Sin Chuang Eng (KLK) dan Surina Ismail (IOI).
2

Tidak berlaku untuk industri kertas dan pulp di Indonesia.
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KELOMPOK KERJA
PETANI (SHWG)
SHWG bertujuan mengembangkan panduan, insentif
dan manfaat untuk mendukung adopsi Pendekatan
SKT oleh petani kecil independen. SHWG juga tengah
mengadaptasi standar SKT untuk memenuhi skala dan
pengaturan petani kecil mandiri melalui penciptaan
suatu cara bagi petani tersebut untuk turut andil dalam
identifikasi kawasan SKT dan mengembangkan serta
menerapkan rencana pengelolaan untuk hutan SKT.
SHWG yakin bahwa kerja sama erat antara masyarakat
sipil, industri, pemerintah dan petani merupakan
prasyarat dalam mencapai Nihil Deforestasi. Walaupun pelaksanaan SKT dipimpin oleh masyarakat sipil
dan industri, keterlibatan petani kecil dan pemerintah
serta pengintegrasian proses perencanaan tata ruang
juga merupakan hal yang penting untuk mendorong
adopsi tersebut.
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Karena begitu beragamnya situasi petani kecil, maka
SHWG akan terlebih dahulu berfokus pada petani
kecil mandiri di sektor minyak sawit di Indonesia.
Di sepanjang tahun 2017, fokus ini akan diperluas agar
dapat mencakup wilayah lain, seperti Afrika Barat,
dan komoditas lain, seperti karet dan pulp dan kertas.
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DARI KEBUTUHAN
PETANI KECIL…
Pada tahun 2016 SHWG mendukung dua anggotanya,
yaitu Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan
Greenpeace Indonesia, untuk mengembangkan
prosedur operasi standar (SOP) bagi petani kecil
untuk mengidentifikasi kawasan konservasi. SHWG
juga mendukung SPKS untuk melakukan kunjungan
lapangan di Kalimantan Barat untuk mempresentasi
kan Pendekatan SKT dan mendiskusikan apa saja
yang diperlukan petani tersebut agar dapat mengidentifikasi dan memelihara hutan SKT. Petani kecil dan
perwakilan pemerintah setempat mengkaji materi
tersebut dan memberikan rekomendasi untuk membuat
penerapan Pendekatan SKT menjadi lebih praktis dan
dapat dicapai oleh petani kecil. Penilaian kebutuhan
intra masyarakat telah mengidentifikasi prasyarat
untuk pengadopsian Pendekatan SKT yang dilakukan
petani kecil dan jenis-jenis dukungan yang diperlukan.
Hal ini mencakup aspek-aspek seperti ketahanan
kepenguasaan lahan dan akses terhadap pupuk.
Kunjungan lapangan serupa ke lokasi kedua dijad
walkan pada pertengahan 2017. Berdasarkan masukan
yang diperoleh dari kunjungan-kunjungan tersebut,
SHWG akan mengembangkan panduan praktis untuk
membantu petani kecil mandiri melaksanakan metodo
logi Pendekatan SKT yang telah disederhanakan dan
mengelola kawasan hutan SKT.

Foto: TFT ©
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Kebutuhan petani untuk
identifikasi SKT
Pada saat kunjungan lapangan pertama untuk
menilai kebutuhan petani kecil dan menguji
identifikasi SKT, SPKS, Greenpeace dan TFT
mengamati bahwa petani kecil tidak familier
dengan konsep SKT. Petani tersebut memahami
konservasi hutan sebagai ‘tidak diperbolehkan
untuk menggunakan hutan dengan cara apapun’.
Petani kecil memiliki beberapa pengetahuan
dasar mengenai persetujuan atas dasar informasi
di awal tanpa paksaan (Free, Prior and Informed
Consent/FPIC) pada praktiknya, tetapi mereka
tidak mengetahui teori yang mendasarinya atau
pentingnya penilaian dampak lingkungan dan
sosial. Terdapat beberapa pertanyaan mengenai
mekanisme keluhan dan ke mana harus mengajukan pengaduan mereka. “Apakah ada sanksi
bagi perusahaan yang tidak melaksanakan FPIC?”
tanya mereka. Hal ini memperkuat perlunya
menciptakan sumber daya sebagai mana mestinya
di tingkat masyarakat demi terbentuknya
kepedulian terhadap hutan SKT.
Ketika berdiskusi dengan petani kecil, tim mema
hami bahwa lebih efektif untuk menggunakan
bahasa yang lebih sederhana daripada yang
digunakan dalam toolkit Pendekatan SKT. Selain
itu diperlukan waktu yang lebih lama untuk memberikan penjelasan mengenai identifikasi SKT
daripada yang telah direncanakan sebelumnya.
Untuk memastikan berhasilnya pelaksanaan
Pendekatan SKT oleh petani kecil, mungkin dapat
dipertimbangkan pada saat kunjungan lapangan
dan lokakarya di masa mendatang untuk men
diskusikan konsep dan praktik konservasi yang
dipegang oleh petani, mengeksplorasi bagaimana
hal-hal tersebut dapat dilengkapi dengan adanya
SKT dan NKT, dan mengidentifikasi cara-cara
praktis di mana petani kecil dapat didukung untuk
mengkonservasi hutan.

Versi 2.0: Mei 2017
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…MENUJU INSENTIF PASAR

LANGKAH SELANJUTNYA

Pada tahun 2017 SHWG akan mengeksplorasi insentif,
manfaat dan dukungan yang dapat diberikan oleh
para pelaku yang telah berkomitmen atas Nihil
Deforestasi (termasuk di dalamnya perusahaan, donor,
LSM dan perusahaan) kepada petani kecil. Hal ini
dapat mencakup mata pencaharian alternatif, dukungan
untuk peningkatan produktivitas perkebunan petani
kecil dan manfaat non tunai. Insentif negatif seperti
misalnya dikeluarkan dari pemasokan, juga akan turut
dipertimbangkan. Kami akan menimbang baik program
yang telah ada maupun gagasan-gagasan baru. SHWG
telah mengidentifikasi organisasi-organisasi yang telah
berkomitmen atas Nihil Deforestasi dalam skala global
dan akan menyurvei organisasi-organisasi tersebut
untuk menilai insentif yang telah ada, direncanakan
dan potensial untuk mendukung petani kecil mandiri
di sektor minyak sawit. Hal ini akan disertai dengan
wawancara mendalam dengan perusahaan dan pelaku
lain di setiap tahapan rantai pasok. Pelaku-pelaku
tersebut mencakup Pabrik Kelapa Sawit (PKS),
fasilitas penyulingan, pembeli, perusahaan barang
konsumen dan donor.

Tahap selanjutnya bagi SHWG adalah menggabungkan
kebutuhan petani kecil, peluang pasar dan paket
insentif dan manfaat, bersama dengan mekanisme
penyampaiannya, ke dalam pelaksanaan uji coba untuk
penyerapan Pendekatan SKT oleh petani kecil mandiri.
Proyek uji coba ini akan memberikan dukungan teknis
bertarget dan menyelaraskan berbagai pemangku
kepentingan di tingkat yurisdiksional, lanskap atau
wilayah pemasok PKS.
Pustaka
RSPO (tak bertanggal) RSPO Smallholders Introduction.
Tersedia di: www.rspo.org/smallholders/
(diakses tanggal 19 April 2017).
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Syarat-syarat/kerangka kerja untuk mekanisme
insentif dan manfaat yang berhasil
1. Mungkin tidak ada alternatif yang sempurna atau menyeluruh
untuk deforestasi. Pemberian insentif atas penyerapan paket
kegiatan dan manfaat harus diprioritaskan untuk mempromosikan
perubahan dan ketahanan mata pencaharian. Kegiatan alternatif,
termasuk di dalamnya dukungan terhadap mata pencaharian,
harus turut mempertimbangkan kebutuhan finansial serta
insentif non-ekonomi.
2. Konteks lokal dan inklusivitas harus menjadi pertimbangan
besar dalam setiap alternatif atau insentif yang ditawarkan.
3. Insentif mungkin perlu untuk diberikan di tingkat rumah tangga
sekaligus tingkat masyarakat.
4. Rintangan dalam pelaksanaan Pendekatan SKT, seperti kurangnya
pengetahuan atau modal untuk menjembatani periode transisi
harus sudah diidentifikasi sebelumnya.
5. Manfaat ketahanan kepenguasaan lahan dan hak pengelolaan
jangka panjang harus dipandang sebagai prasyarat agar
berbagai insentif lainnya dapat dilaksanakan.
6. Insentif dan manfaat tidak boleh hanya menanggapi mereka yang
berubah dari praktik tidak lestari menjadi praktik lestari, atau
mereka yang telah melakukan alih fungsi kawasan SKT, tetapi
juga harus mendukung mereka yang tengah menahan diri dari
melakukan deforestasi.
7. Mekanisme apapun harus berfokus untuk membuat Nihil
Deforestasi menjadi standar, bukan sekadar hanya menciptakan
tambahan ‘formalitas yang berbelit (red tape) dan mempromosikan
pasar premium.
8. Insentif dan manfaat harus bertambah seketika dan berlanjut
hingga masa mendatang untuk memastikan adanya konservasi
jangka panjang hutan SKT.
9. Akan diperlukan pemantauan kinerja atau ‘hasil’ konservasi dan
pengelolaan kawasan hutan SKT.

“... SHWG akan
mengembangkan
panduan praktis untuk
membantu petani kecil
mandiri melaksanakan
metodologi Pendekatan
SKT yang telah diseder
hanakan dan mengelola
kawasan hutan SKT.”

Berdasarkan kajian literatur oleh Jonathan Ellis Maerker (TFT).

Daftar Pustaka
• Fischer, D., Diaz, K.S., Akhalkatsi, A., Haider, M., Bottriell, K.,
Queirolo, S.P. dan Sethi, S. (2013) Working with smallholders: a handbook
for firms building sustainable supply chains. Washington DC, USA:
International Finance Corporation Sustainable Business Advisory.
• Gillespie, P. dan Harjanthi, R.S. (2015) Consulting Study 16:
Indonesian oil palm smallholders and High Carbon Stock:
considerations to avoid errors. High Carbon Stock Science Study.
• Molenaar, J.W., Persch-Orth, M., Lord, S., Taylor, C. dan Harms, J.
(2013) Diagnostic Study on Indonesian Palm Oil Smallholders.
Jakarta, Indonesia: International Finance Corporation.
• Sequeira, D. dan Arsenova, M. (2010) Strategic community investment:
a good practice handbook for companies doing business in emerging
markets. Washington DC, USA: International Finance Corporation
Global Community Investment.
MODUL 6 ISU-ISU YANG TENGAH BERKEMBANG DALAM PENDEKATAN SKT
BAGIAN A: MEMBANTU PETANI KECIL MELAKSANAKAN PENDEKATAN SKT

Versi 2.0: Mei 2017

9

“	Walaupun sistem nasional tengah dalam proses
peluncuran, sistem yurisdiksi sub nasional terkait
REDD+ dapat memperoleh manfaat secara signifikan
dari keakuratan dan kekonsistenan yang diberikan
oleh data stok karbon SKT.”
Foto: Ulet Ifansasti ©

Bagian B

Peran dan penerapan lebih luas
data karbon dan stok karbon
Oleh Sebastian Persch, Gabriel Eickhoff,
Paul Lemaistre (Forest Carbon) dan Bill Barclay (RAN).

PENDAHULUAN
Modul sebelumnya menggambarkan bagaimana cara
melakukan delineasi kawasan hutan SKT dengan meng
gunakan penginderaan jauh (Modul 4b), menetapkan nilai
stok karbon untuk setiap strata menggunakan data lapangan
(Modul 4c), dan membuat peta indikatif untuk kawasan konservasi hutan dan kawasan pengembangan menggunakan
Pohon Keputusan (Decision Tree) Analisis Patch Hutan SKT
(Modul 5b). Bagian ini mendiskusikan peran potensial data
karbon dan stok karbon dalam penerapan yang lebih luas,
dan khususnya bagaimana keduanya dapat memberikan
tambahan nilai ke dalam sistem penghitungan gas rumah
kaca (GRK) nasional dan yurisdiksional1, perangkat RSPO
dan kegiatan proyek di tempat (on-site).

10
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1

	K husus untuk bagian ini, yurisdiksi
didefinisikan sebagai pemerintah dan
batas administratif satu tingkat di bawah
tingkat nasional, seperti misalnya
provinsi atau negara bagian.
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Di tingkat nasional, data stok karbon dapat berinte
grasi dengan rangkaian data mengenai strata karbon
hutan yang telah diakui. Data tersebut dapat digunakan
untuk mendukung program pemantauan, pelaporan
dan verifikasi (monitoring, reporting and verification/
MRV) spesifik sektor nasional terkait pengurangan
emisi dari deforestasi, degradasi hutan dan peningkatan stok karbon hutan (Reduced Emissions from
Deforestation and Forest Degradation/REDD+).
Penerapannya akan berbeda antara satu negara
dengan negara lain karena setiap sistem nasional
dirancang khusus untuk konteks negara tersebut
walaupun tetap memiliki mekanisme dan struktur
yang serupa.
Walaupun sistem nasional tengah dalam proses
peluncuran, sistem yurisdiksional sub nasional
terkait REDD+ dapat memperoleh manfaat secara
signifikan dari keakuratan dan kekonsistenan yang
diberikan oleh data stok karbon SKT. Tingkat yurisdiksi
mungkin tidak selalu memiliki data stok karbon hutan
yang relevan dengan wilayahnya dan selalu tersedia,
dan dengan demikian perlu mendapatkan data tersebut
dari kegiatan berbagi data dengan perusahaan yang
mengikuti Pendekatan SKT. Karena inisiatif yang
dipimpin pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan
kebijakan dan program di tingkat yurisdiksional,
maka perusahaan yang mengikuti Pendekatan SKT
menjadi penting dan merupakan pelaku penting di
dalam wilayah yurisdiksinya. Dengan membantu
pihak yurisdiksi mencapai target kinerja pengurangan
emisi, artinya perusahaan dapat memberikan kontri
busi terhadap strategi iklim suatu negara. Jika mereka
menghendaki, perusahaan yang mengikuti Pendekatan
SKT juga dapat menggunakan data stok karbonnya
untuk melakukan kuantifikasi emisinya untuk
menunjukkan jejak karbon rendah perusahaan
tersebut dan membedakan dirinya dari perusahaan
yang tidak mengikuti Pendekatan SKT.
Di tingkat operasional, data stok karbon SKT dapat
diintegrasikan dengan persyaratan pelaporan dari
pihak ketiga lainnya seperti misalnya perangkat
hitung GRK dari RSPO yang digunakan oleh anggota
yang menghendaki untuk memperluas kawasan
mereka yang ditanami.

Data stok karbon SKT juga dapat digunakan untuk
memberikan informasi dan mendukung pengembangan proyek jenis tertentu di dalam kawasan
pengembangan. Walaupun proyek yang demikian
mengikuti kebijakan nasional dan kriteria Lingkungan,
Sosial dan Tata Kelola (Environmental, Social and
Governance/ESG) sebagaimana mestinya, serta
mematuhi program GRK yurisdiksional, proyek
tersebut berpotensi menciptakan aliran insentif
terkait pendanaan iklim bagi masyarakat.

INTEGRASI TINGKAT NASIONAL
Sebagai bagian dari Persetujuan Paris atas Konvensi
Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa
Mengenai Perubahan Iklim (United Nations Framework
Convention on Climate Change/UNFCCC) untuk menjaga
peningkatan suhu global abad ini agar tetap di bawah
1,5-2,0°C, negara-negara di seluruh dunia tengah
berupaya mengurangi emisi GRK dalam negerinya.
Tidak terdapat skenario Panel antar Pemerintah
tentang Perubahan Iklim (International Panel on Climate
Change/IPCC) untuk menstabilkan pemanasan global
tetap di bawah 2.0°C yang secara simultan tidak
memerlukan adanya penghentian dan pemulihan
deforestasi tropis dan pengurangan emisi bahan
bakar fosil dengan cepat dan mendalam. Untuk
memenuhi komitmennya, negara-negara dengan
emisi sumber besar dari sektor pertanian, kehutanan
dan pemanfaatan lahan lainnya kemungkinan mulai
mengatur entitas komersial yang menggerakkan
emisi tersebut dan memantau kontribusi GRK relatif
di semua sektor komoditas. Data stok karbon yang
diperoleh melalui Pendekatan SKT dapat menjadi
sumber data yang penting dan kaya bagi pemerintah
nasional untuk digunakan dalam membuat dan
menentukan stratifikasi karbon hutannya di tingkat
nasional. Hal ini kemudian menciptakan peluang
bagi perusahaan untuk terlibat dengan pemerintah
yang berkomitmen untuk melindungi hutan tropis
sebagai bagian kunci dari strategi perubahan iklim
nasional dan yurisdiksional sub nasionalnya.
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Kontribusi Nasional yang
Ditetapkan (NDC)
Untuk memenuhi persyaratan dalam Persetujuan
Paris, berbagai negara telah mengidentifikasi
Kontribusi Nasional yang Ditetapkan (Nationally
Determined Contribution/NDC) masing-masing untuk
mengurangi emisi GRK nasionalnya. Setiap perusahaan memiliki potensi untuk memberikan kontribusi
terhadap strategi iklim pemerintah yang lebih luas,
termasuk di dalamnya memenuhi target NDC, melalui
pelaksanaan komitmen Nihil Deforestasi menggunakan
Pendekatan SKT. Melalui pengadopsiannya secara
nasional dalam skala sektor, komitmen perusahaan
memiliki kemampuan untuk memberikan dampak
dan kontribusi besar terhadap kinerja dan capaian
target NDC suatu negara. Maka dari itu, pendekatan
SKT ini memberikan cara yang efektif bagi pemerintah
untuk memperoleh data tambahan tingkat lapangan,
memantau emisi tingkat sektor dan mencapai progres
menuju tujuan NDC-nya terkait sektor pertanian,
kehutanan dan pemanfaatan lahan lainnya.
Penggunaan pengukuran LiDAR atau citra satelit
beresolusi tinggi lainnya yang dapat direplikasi
memberikan sumber data tambahan yang kaya.
Selain untuk mengidentifikasi ekosistem yang diakui
secara nasional dan strata karbon SKT yang telah
distandardisasi, data stok karbon tersebut sendiri
dapat sangat berguna bagi peneliti dan pemerintah.
Data tersebut dapat membantu meningkatkan
keakuratan strata karbon nasional dan kemudian
meningkatkan sistem pemantauan, pelaporan dan
verifikasi GRK dari lembaga pemerintah yang pada
akhirnya menentukan kontribusi di tingkat sektor
terhadap target NDC.

Program REDD+ Yurisdiksional
Di tingkat yurisdiksional, data karbon yang
dikumpulkan melalui Pendekatan SKT memiliki dua
penerapan yang lebih luas, yaitu menginformasikan
dan mendukung rangkaian data strata karbon
spesifik yurisdiksi, dan memainkan peranan kunci
dalam menunjukkan dampak yang diberikan suatu
perusahaan terhadap kinerja yurisdiksional menuju
dicapainya pengurangan emisi.
Tergantung pada negara yang bersangkutan,
yurisdiksi yang melaksanakan REDD+ dapat memilih
untuk mengembangkan rangkaian data spesifik
yurisdiksi untuk jenis hutan yang ditemukan di dalam
lanskapnya (karena jenis hutan dan stok karbon
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terkait dapat berbeda antara satu yurisdiksi dengan
yurisdiksi lainnya). Data karbon yang dikumpulkan
melalui penilaian SKT memberikan sumber data
yang penting dan unik untuk baseline emisi dan
sistem pemantauan yurisdiksional.
Mekanisme REDD+ PBB memainkan peranan penting
dalam membentuk strategi mitigasi perubahan
iklim di negara-negara yang memiliki hutan tropis.
Walaupun dimaksudkan untuk diterapkan sebagai
suatu sistem nasional, REDD+ mulai dilaksanakan
di tingkat yurisdiksional sub nasional. Ketika telah
rampung dan dikumpulkan bersama, mekanisme
ini menjadi gabungan pendekatan nasional.
Perusahaan-perusahaan yang melindungi hutan
SKT memberikan kontribusi de facto terhadap kinerja
REDD+ yurisdiksional yang lebih luas lagi. Ini merupakan hal yang sangat penting bagi perencanaan
pemanfaatan lahan yurisdiksional tingkat lanskap
dan merupakan argumen penting untuk mendorong
adopsi perlindungan hutan SKT.
Koordinasi nasional untuk memahami emisi GRK
tingkat sektor kini tengah dalam pengembangan
awal di berbagai lanskap, termasuk di dalamnya
pendekatan yurisdiksional sub nasional di Provinsi
Mai Ndombe Republik Demokrasi Kongo, Provinsi
Sumatera Selatan2 dan Kalimantan Tengah3 Indonesia,
dan Negara Bagian Sabah4 Malaysia, dsb. Contohcontoh yang terakhir kini tengah menggabungkan
data hutan SKT ke dalam perencanaan pemanfaatan
lahan di tingkat yurisdiksional. Metodologi untuk
mendapatkan data hutan SKT skala lanskap juga
tengah dikembangkan.
Karena target NDC merupakan kepentingan nasional,
maka penggunaan data stok karbon SKT juga dapat
membantu pemerintah untuk memprioritaskan
kebijakan sektoral dengan cara menimbang kontribusi
spesifik sektor dibandingkan dengan NDC-nya. Hal
ini menciptakan peluang untuk menetapkan insentif
tingkat perusahaan atau masyarakat bagi pelaku
yang berkinerja sangat baik, dan juga liabilitas bagi
pelaku yang tidak memberikan laporan atau yang
memberikan kontribusi negatif terhadap target NDC.
	www.rt14.rspo.org/ckfinder/userfiles/files/ PC4_3%20Beni%20Her-

2

nedi.pdf (diakses 26 April 2017)
	http://inobu.org/projects/jurisdictional-sourcing/ (diakses 7 Agustus

3

2017)
	www.rt14.rspo.org/ckfinder/userfiles/files/ PC4_4_2%20Datuk%20

4

Dr%20John%20 Payne.pdf (diakses 26 April 2017)
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Foto: G. Rosoman, Greenpeace ©

TINGKAT KONSESI
Sertifikasi RSPO

“...stok karbon yang
dihitung sebagai hasil
penilaian SKT dapat
secara langsung
digunakan sebagai input
ke dalam Prosedur
Penilaian GRK RSPO
sehingga menghemat
waktu dan biaya
sekaligus memberikan
estimasi stok karbon
yang lebih akurat.”

Pekebun anggota RSPO yang hendak memperluas perkebunannya harus
mematuhi Prosedur Penanaman Baru (New Planting Procedure) RSPO.
Sebagai bagian dari proses ini, perangkat hitung PalmGHG (PalmGHG
Calculator) baru dari RSPO telah dikembangkan di mana perangkat
tersebut mengestimasi emisi bersih GRK yang berkaitan dengan pengem
bangan perkebunan baru dalam berbagai skenario pengembangan.
Selain itu, perusahaan anggota juga harus mengikuti Prosedur Penilaian
GRK RSPO untuk Penanaman baru5 untuk mengestimasikan emisi GRK
terkait. Perusahaan dapat memperoleh manfaat dalam berbagai cara dari
Pendekatan SKT karena pendekatan tersebut memfasilitasi kepatuhan
terhadap persyaratan RSPO yang demikian.
Perusahaan dapat memperoleh efisiensi melalui dua cara utama.
Pertama, stok karbon yang dihitung sebagai hasil penilaian SKT dapat
secara langsung digunakan sebagai input ke dalam Prosedur Penilaian
GRK RSPO sehingga menghemat waktu dan biaya sekaligus memberikan
estimasi stok karbon yang lebih akurat. Selain itu, data stok karbon dari
estimasi SKT dapat langsung digunakan sebagai dasar penghitungan
emisi GRK dengan menggunakan Kalkulator GRK Pengembangan Baru
RSPO.
Kedua, data stok karbon SKT juga dapat dipertimbangkan dalam
perencanaan pemanfaatan lahan. Decision Tree (lihat Modul 5b)
memungkinkan pekebun untuk mengambil keputusan optimal
mengenai perencanaan pemanfaatan lahan melalui pertukaran
kawasan untuk pengembangan dengan kawasan yang harus dengan
benar dikonservasi untuk menjaga lanskap hutan SKT yang utuh dan
tersambung. Data stok karbon SKT dapat digunakan menggunakan
cara ini untuk menguantifikasi dan mengukur dampak pertukaran
tersebut dan dengan demikian membantu memaksimalkan simpanan
karbon dan meminimalkan emisi GRK.
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5

ment-procedure (diakses 26 April 2017)
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“	Perusahaan dan masyarakat yang telah melaksanakan
Pendekatan SKT dapat menggunakan data stok karbon
secara langsung, bersama dengan pemantauan yang
mengikutinya, untuk memodelkan peningkatan di dalam
stok karbon seiring dengan berjalannya rehabilitasi dan
restorasi.”
Foto: Remote Sensing Solutions GmbH ©

Memanfaatkan pendanaan iklim untuk
peningkatan SKT melalui restorasi dan
rehabilitasi hutan dan lahan gambut
Pendanaan iklim merupakan sebutan yang didefinisikan
secara luas untuk beragam mekanisme pendanaan.
Dalam konteks UNFCCC dan hutan, mekanisme
pendanaan iklim secara umum ditujukan untuk
menghasilkan nilai bagi konservasi, rehabilitasi dan/
atau perlindungan hutan dan kawasan lahan basah/
lahan gambut sebagai rosot karbon dan reservoir
(mitigasi iklim). Pendanaan iklim juga dapat digunakan
untuk meningkatkan ketahanan hutan dan masyarakat
yang bergantung kepada hutan terhadap dampak
perubahan iklim (adaptasi iklim) dan/atau mendukung
tindakan menuju target rendah karbon yang merata
dan terkait hutan sebagaimana ditetapkan dalam Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan PBB (pembangunan
iklim). Pendanaan iklim dapat berkisar dari komitmen
luas, multilateral dan bilateral antar pemerintah
hingga hibah filantropi yang disiapkan oleh yayasan.
Pendanaan ini juga dapat mencakup inisiatif tanggung
jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/
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CSR) dan mekanisme suka rela terkait pasar. Aliran
pendanaan iklim dapat berdasarkan pada mekanisme
non pasar atau pasar secara suka rela atau yang telah
diatur untuk mematuhi pengurangan GRK.
Pendanaan karbon merupakan bagian spesifik dari
pendanaan iklim. Pendanaan karbon memiliki arti
kegiatan dan transaksi di mana jenis terstandardisasi
dari pengurangan emisi dapat diperdagangkan,
dilakukan lindung nilai (hedging) atau dijual ke pihak
lawan (counterparty) dalam pasar karbon yang telah
diatur atau suka rela.
Walaupun progres signifikan telah dicapai dalam
menentukan bagaimana transaksi pendanaan iklim
dapat dilaksanakan di dalam sektor pertanian,
kehutanan dan pemanfaatan lahan lainnya, metode
dan cakupan terkait pengurangan emisi GRK industri
masih dalam tahap penyusunan. Hal ini menunjukkan
garda depan yang penting selanjutnya dari pengembangan metodologi di mana memastikan integritas
lingkungan agar menjadi kunci dalam memelihara
dan memperluas pendanaan karbon.
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Sejumlah negara hutan hujan tropis tengah
mengusahakan langkah-langkah untuk memfor
malkan kerangka kebijakan dan peraturan REDD+
potensialnya terkait pendanaan iklim secara umum
dan khususnya bagaimana pendanaan tersebut dapat
diintegrasikan. Karena tantangan dan kompleksitas
pelaksanaan di tingkat nasional, banyak kegiatan
yang ada saat ini berfokus pada pengembangan di
tingkat yurisdiksional sub nasional dan lanskap.
Pendanaan iklim diharapkan akan menjadi sumber
pendanaan signifikan untuk inisiatif lanskap dan konservasi di masa mendatang. Akan tetapi pendanaan
dan kerangka kerja yang lebih dikehendaki untuk
mekanisme yang demikian masih dalam tahap
penyusunan. Perjuangan menghadapi berbagai
kompleksitas tata kelola hutan, pemanfaatan lahan
dan kepenguasaan lahan telah berlangsung selama
10 tahun. Akan tetapi satu hasil pasti dari Persetujuan
Paris adalah bahwa adanya akses terhadap pendanaan
dari sumber pasar dan/atau non pasar kini merupakan
sebuah opsi bagi sektor pemanfaatan lahan.

Mendukung hutan SKT melalui ‘proyek masyarakat’
Walaupun akan sulit atau bahkan tidak mungkin bagi
kawasan perkebunan perusahaan untuk mengakses
pendanaan iklim, masih terdapat cakupan signifikan
untuk proyek berskala lebih kecil untuk dapat
dilaksanakan di dalam kawasan pengembangan.
Karena berdasarkan definisinya hutan SKT dilindungi
dari alih fungsi, maka proyek-proyek yang berupaya
mendapatkan pendanaan iklim dengan cara mengklaim pengurangan deforestasi tidak akan dapat
dilakukan. Akan tetapi proyek berbasis masyarakat
yang dirancang untuk meningkatkan stok karbon dan
mengurangi baseline emisi jenis lain akan secara
teknis ditambahkan ke dalam perlindungan legal hutan
SKT. Proyek dapat mencakup reboisasi, rehabilitasi
dan/atau restorasi hutan SKT, seperti misalnya Hutan
Regenerasi Muda (HRM), atau dibentuknya inisiatif
berbasis masyarakat yang ditujukan untuk rehabilitasi
lahan gambut. Tergantung pada jenisnya, maka
kegiatan yang demikian bersama dengan fungsi mata
pencaharian ekonomi lokal lainnya dapat menciptakan
proyek yang kuat dan memiliki potensi untuk mem
berikan insentif keuangan dalam berbagai tingkatan.
Data stok karbon akurat seperti data yang dikumpulkan
melalui penilaian SKT bersifat sangat penting untuk
legitimasi dan kredibilitas proyek-proyek yang berupaya
mendapatkan pendanaan iklim. Perusahaan dan
masyarakat yang telah melaksanakan Pendekatan
SKT dapat menggunakan data stok karbon secara

langsung, bersama dengan pemantauan yang dilakukan
setelahnya, untuk memodelkan peningkatan di dalam
stok karbon seiring dengan berjalannya rehabilitasi
dan restorasi.
Penting bagi perusahaan yang tengah berupaya
mendapatkan pendanaan iklim melalui kegiatan
tingkat proyek untuk melakukan identifikasi mengenai
proyek-proyek yang memenuhi kriteria kunci. Tidak
semua kawasan pengembangan akan sesuai untuk
pengembangan proyek yang demikian dan tidak pula
semua masyarakat dengan serta-merta tertarik atau
mau untuk turut berpartisipasi. Proyek yang demikian
harus diidentifikasi dan dieksplorasi dengan basis
kasus demi kasus. Untuk alasan inilah perusahaan
dan masyarakat harus bekerja dengan tim teknis
iklim dan kehutanan yang berpengalaman dan berada
di dalam negeri untuk menilai viabilitas dan kelayakan
suatu proyek sebelum diluncurkan untuk pengembangan dan sebelum menimbulkan harapan palsu
bagi masyarakat.
Kandidat potensial dari proyek terkait pendanaan
iklim memiliki sifat sebagai berikut:
• Memenuhi kriteria kunci pemberian nilai tambah
(additionality) dan berkorespondensi dengan salah
satu jenis kegiatan berbasis mitigasi, adaptasi
atau pengembangan yang diakui oleh UNFCC.
• Menggunakan pedoman lingkungan dan
perlindungan masyarakat yang jelas dan telah
terstandardisasi6 yang dikembangkan berdasarkan
proses Persetujuan atas dasar informasi di awal
tanpa paksaan (FPIC).
• Mematuhi kebijakan nasional dan mengadopsi
(termuat di dalamnya) baseline yurisdiksional di
sekitarnya.
• Tidak bergantung pada pengembang dan mampu
didanai secara langsung.
• Menetapkan bahwa masyarakat memiliki hak kepenguasaan lahan yang jelas dan berjangka panjang.
	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; Deklarasi PBB tentang

6

Hak-Hak Masyarakat Adat (United Nations Declaration on the Rights
of Indigenous Peoples - UNDRIP); Pedoman Sukarela FAO Tentang
Kepenguasaan Lahan dan Ketahanan Pangan; Guiding Principles
on Business and Human Rights: Implementing the United Nations
“Protect, Respect and Remedy” Framework oleh John Ruggie; dan
hukum adat yang ditetapkan dan dipatuhi oleh masyarakat adat.
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Foto: Remote Sensing Solutions GmbH ©

Secara umum, cenderung terdapat dua kategori luas
pendanaan iklim, yaitu ‘berbasis hasil’ dan ‘berbasis
kinerja’. Keduanya dideskripsikan secara lebih rinci
di bawah ini.

Pendanaan berbasis hasil
Pendanaan berbasis hasil merupakan istilah umum
untuk mendeskripsikan uang yang diberikan sebagai
respons terhadap janji, progres positif, atau tindakan
spesifik atau aspiratif yang dilakukan untuk mencapai
pengurangan emisi GRK berbasis hutan atau peningkatan stok karbon berbasis hutan. Pendanaan yang
demikian biasanya digunakan dalam negosiasi
bilateral dalam bentuk hibah antara pemerintah
yang tengah berupaya merancang dan melaksanakan
program nasional dan yurisdiksional untuk konservasi
lingkungan dan hutan.
Sebagai contoh, Negara A dapat membentuk sebuah
program bilateral dengan Negara B untuk mencapai
sertifikasi minyak sawit lestari di tingkat yurisdiksi.
Negara A dapat memberikan dana untuk Negara B
terkait serangkaian tahapan yang telah dicapai hingga
saat itu untuk penyiapan sistem tersebut. Negara B
kemudian dapat memperuntukkan sebagian pendanaan
tersebut untuk program-program tertentu di dalam
wilayah yurisdiksinya, seperti misalnya konservasi
dan perlindungan hutan SKT. Kemitraan REDD+
Norwegia-Indonesia merupakan contoh yang baik
untuk pendanaan iklim berbasis hasil.
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Pendanaan iklim berbasis hasil dapat berupa
pembayaran langsung bagi masyarakat sebagai
insentif dan manfaat (parsial) untuk peningkatan
kawasan SKT yang tengah berlangsung. Pendanaan
tersebut dapat juga mendukung kebijakan dan upaya
pemerintah yang menangani penggerak mendasar
deforestasi, seperti misalnya hak kepenguasaan
adat yang rentan, kurangnya penegakan peraturan,
dan insentif yang salah sasaran. Pendanaan iklim
berbasis hasil juga dapat menjadi suatu alat untuk
menghilangkan penghalang-penghalang lain
terhadap pembangunan rendah karbon dengan
mendukung pelaksanaan Pendekatan SKT yang
efisien dan efektif.
Selain contoh tersebut, terdapat banyak sekali opsi
pendanaan berbasis hasil lainnya di mana opsi
tersebut dapat lebih atau kurang relevan untuk
setiap perusahaan atau masyarakat yang berupaya
menghasilkan nilai pendanaan jangka pendek dan
menengah untuk hutan SKT. Perusahaan juga harus
mengetahui dan memperhatikan bahwa banyak opsi
pendanaan berbasis hasil tidak secara khusus
dirancang untuk kegiatan tingkat desa atau proyek
yang skalanya lebih kecil. Walaupun opsi yang
demikian memang ada, opsi tersebut sering kali
memiliki jangka waktu dukungan yang terbatas
(hanya berlangsung selama 3-5 tahun) dan sebagai
akibatnya dapat memerlukan penggalangan dana
dan pendanaan tambahan di kemudian hari.
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Pendanaan berbasis kinerja
Pendanaan berbasis kinerja merupakan istilah yang
digunakan untuk mendeskripsikan uang yang diberikan
secara proporsional terhadap pengurangan emisi GRK
yang dapat dikuantifikasi atau simpanan stok karbon di
suatu lanskap, atau keduanya. Pembayaran untuk kinerja
diberikan setelah pengurangan emisi atau peningkatan
stok karbon telah dicapai, diukur dan diverifikasi
melalui penilaian mandiri. Banyak sistem nasional
dan yurisdiksional awalnya dikembangkan melalui
pendanaan berbasis hasil, tetapi kemudian operasionalnya dilakukan melalui model berbasis kinerja.
Beberapa kerangka kerja emisi yang telah diverifikasi
berbasis kinerja di tingkat nasional, yurisdiksional dan
proyek kini telah hadir. Akan tetapi standar nasional
dan yurisdiksional sangat ditujukan untuk dihasilkannya
nilai yang berasal dari program pemerintah dan upaya
kebijakan.
Di tingkat proyek, standar internasional hadir untuk
kegiatan konservasi hutan dan rehabilitasi lanskap
yang memiliki izin atau terdaftar resmi. Standar Plan
Vivo7 sering digunakan untuk proyek kehutanan yang
lebih kecil berbasis masyarakat sedangkan Standar
Emas (Gold Standard)8 dan Standar Karbon Terverifikasi (Verified Carbon Standard)9 cenderung digunakan
untuk proyek yang skalanya lebih besar dan wajib
diaudit secara independen.
Sertifikasi perlindungan terhadap masyarakat dan
lingkungan untuk proyek-proyek tersebut semenjak
dahulu telah menjadi persyaratan de facto dan dapat
dicapai melalui penggabungan pemanfaatan Standar
Iklim, Masyarakat dan Keanekaragaman Hayati
(Climate, Community and Biodiversity Standard)10 yang
diselaraskan dengan Deklarasi PBB mengenai Hak
Masyarakat Adat (UN Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples/UNDRIP) dan mengikuti prinsipprinsip FPIC. Berbagai manfaat penerapan perlindungan yang demikian antara lain membantu
masyarakat mendapatkan kejelasan mengenai hak
kepenguasaan lahan dan demarkasi batas desa, dan
membantu mereka untuk berperan aktif dan berperan
penting dalam proses perencanaan pemanfaatan
lahan mengenai kawasan hutan dan bukan hutan di
dalam dan di sekitar masyarakat itu sendiri. Proyek
yang berupaya mengembangkan pembayaran berbasis
kinerja perlu untuk dimasukkan di dalam baseline
yurisdiksional di mana proyek tersebut dilaksanakan.
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Pada skala yang lebih kecil di tingkat masyarakat,
pendanaan iklim dapat tidak memadai untuk memenuhi
semua biaya perlindungan dan konservasi semua
kawasan SKT. Jika demikian, maka pendanaan tersebut harus digabungkan dengan sumber-sumber
dukungan lain, termasuk di dalamnya biaya operasional
mendasar dari perusahaan tersebut. Akan tetapi, jika
dikembangkan dengan benar pendanaan iklim ini akan
membantu meringankan biaya operasional keseluruhan.

Catatan mengenai pertimbangan
kunci untuk kegiatan pendanaan iklim
Proyek pemanfaatan hutan dan lahan yang
menggunakan pendanaan iklim dan dikembangkan
berdasarkan mitigasi dan adaptasi merupakan
kegiatan yang sangat bersifat lokal dan berbasis
lapangan. Perusahaan yang ingin menghasilkan
nilai untuk konservasi hutan SKT bersama dengan
masyarakat harus mau mengadopsi penuh sejumlah kriteria kunci yang penting untuk proyek yang
absah secara teknis dan terlindungi dengan
baik, termasuk di dalamnya sebagai berikut.
• Kepatuhan terhadap hukum internasional,
nasional dan lokal mengenai Hak Asasi
Manusia dan menjunjung prinsip-prinsip
FPIC dengan masyarakat.
• Mengembangkan proyek berdasarkan standar
GRK yang diakui secara internasional atau
nasional.
• Mengembangkan proyek berdasarkan
baseline yurisdiksional.
• Bekerja sama dengan masyarakat untuk
mengklarifikasi isu kepenguasaan lahan legal
dan hak pemanfaatan.
• Mengembangkan sistem perlindungan
keanekaragaman hayati.
• Menempatkan rencana pengelolaan mitigasi
terhadap kebocoran.
• Mengadopsi sistem manajemen risiko
untuk menghindari ketidakpermanenan
(non-permanence).
• Merancang dan melaksanakan perlindungan,
reboisasi dan/atau program peningkatan stok
karbon hutan.
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KESIMPULAN
Pelaksanaan Pendekatan SKT menghasilkan adanya pengembangan
data kunci stok karbon yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang
lebih luas, sehingga kawasan SKT menjadi relevan terhadap komitmen
pemerintah nasional dan yurisdiksional dan juga target kebijakan iklim.
Ini merupakan cara yang mudah diakses untuk menunjukkan model
pembangunan rendah karbon, yaitu dengan menggunakan data yang
jelas dan bukti tahapan-tahapan yang dilaksanakan masing-masing
perusahaan untuk mendukung kebijakan lingkungan pemerintah dan
tujuan iklim. Data stok karbon juga dapat digunakan sebagai input yang
mudah diakses untuk perangkat GRK dari RSPO baik yang baru maupun
yang muncul.
Terakhir, data stok karbon dapat menjadi instrumen untuk mengembangkan kegiatan proyek pendanaan iklim tingkat masyarakat di dalam
kawasan pengembangan. Kegiatan tersebut dapat dibentuk berdasarkan
penjaminan kepenguasaan lahan masyarakat, mitigasi emisi GRK terkait,
peningkatan stok karbon, serta adaptasi dan ketahanan iklim. Dampak
kegiatan tingkat proyek ini dapat dikuantifikasi dan dikomunikasikan
sebagai kontributor bagi kinerja yurisdiksional maupun target NDC,
selain juga memberikan dampak iklim, ekologi dan ekonomi yang nyata
serta berarti di lapangan.
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Bagian C

Pendekatan SKT
dalam Lanskap
Tutupan Hutan Tinggi
Oleh Michael Pescott (TFT) dengan tambahan
masukan dari anggota Kelompok Kerja Lanskap
Tutupan Hutan Tinggi.

PENDAHULUAN
Pendekatan SKT ditujukan agar menjadi
alat yang diterima secara luas untuk
menghentikan deforestasi di wilayah
tropis sembari memastikan dihormatinya
hak dan aspirasi pemangku kepentingan
lokal. Pendekatan SKT hingga saat ini
dilaksanakan sebagian besar di lanskap
dengan tingkat gangguan tinggi dari
manusia, sementara kawasan hutan yang
tersisa mewakili proporsi tutupan lahan
total sedang hingga rendah. Mosaik lanskap
yang terbentuk memberikan peluang
untuk mengoptimalkan mata pencaharian
masyarakat lokal, rencana pengembangan
perkebunan dan konservasi kawasan
hutan tersisanya yang kritis. Akan tetapi
pada kenyataannya, kondisi yang demikian
tidak selalu terjadi. Di tempat-tempat di
mana gangguan manusia hanya minimal
terhadap lanskap tropis alami atau bahkan
gangguan tersebut tidak berlanjut, maka
tutupan hutan dalam proporsi tinggi dapat
tetap ada. Tempat tersebut mencakup
bagian-bagian Negara Papua Nugini,
Provinsi Papua dan Papua Barat di
Indonesia, dan kawasan di Afrika Tengah
dan Barat dan cekungan Amazon.

Pelaksanaan standar Pendekatan SKT, khususnya
Decision Tree Analisis Patch Hutan SKT, di tempattempat yang memiliki kawasan-kawasan luas hutan
yang berdekatan dapat menghasilkan kesimpulan
bahwa tidak ada pengembangan perkebunan dalam
skala besar yang mungkin dapat dilakukan, layak
atau sesuai. Akan tetapi kesimpulan ini mungkin tidak
turut mempertimbangkan rencana, kebijakan dan
peraturan pengembangan pemerintah; faktor sosial
ekonomi seperti misalnya kemiskinan dan akses
terhadap kebutuhan dasar; atau hak atas lahan, mata
pencaharian dan aspirasi yang dimiliki pemangku
kepentingan lokal. Hal ini dapat menyebabkan Pende
katan SKT memberikan pengaruh minim terhadap
lanskap tersebut karena pengembangan industri
dapat masih berlanjut dengan pihak-pihak yang tidak
terikat dengan komitmen Nihil Deforestasi. Hal ini juga
mendorong adanya pengembangan dan deforestasi
ke lain tempat (‘kebocoran’). Hasil yang demikian
tergantung pada tingkat di mana Pendekatan SKT
dapat mengembangkan cara baru untuk tetap berada
di lanskap tersebut, mengkatalisis dan mendukung
pengembangan yang tidak melibatkan deforestasi
skala besar, dan memenuhi hak, mata pencaharian
dan aspirasi masyarakat lokal.
Kelompok Pengarah Pendekatan SKT telah membentuk Kelompok Kerja Lanskap Tutupan Hutan Tinggi
(High Forest Cover Landscapes Working Group/HFCL WG)
untuk mempertimbangkan tantangan-tantangan
ini dalam konteks pengembangan perkebunan
industri yang diusulkan. Kelompok Kerja tersebut
menggunakan studi kasus sebagai uji coba untuk
pendekatan baru dan inovatif. Studi kasus yang ada
saat ini berada di Papua Nugini, Provinsi Papua di
Indonesia, dan di Liberia. Kelompok Kerja tersebut
mengumpulkan informasi sosial, lingkungan, ekonomi
dan kebijakan di tingkat kawasan/lahan sewa
pembangunan yang diusulkan, lanskap dan nasional
dari, dan mengeksplorasi mekanisme tambahan
mengenai penilaian dan pengambilan keputusan
dengan tujuan menciptakan pendekatan yang dapat
diterima dan praktis untuk menanggapi konservasi dan
pengembangan di Lanskap Tutupan Hutan Tinggi (HCFL).
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Bagian ini merangkum pertanyaan-pertanyaan utama,
refleksi grup dan pembelajaran awal yang didapat
dari kajian Kelompok Kerja mengenai studi kasus
tersebut. Harus diperhatikan bahwa semua kasus
tengah berlangsung dan belum tercapai keputusan
bulat mengenai metode yang disepakati untuk
melaksanakan Pendekatan SKT di HFCL.

APA YANG DIMAKSUD DENGAN
LANSKAP TUTUPAN HUTAN
TINGGI?
Modul 5 toolkit Pendekatan SKT memisahkan lanskap
menjadi tiga kategori tutupan hutan, yaitu ‘Rendah’
(<30%), ‘Sedang’ (30-80%) dan ‘Tinggi’ (>80%). Hanya
kategori lanskap Tutupan Hutan Rendah dan Sedang
saja yang termasuk di dalam Decision Tree (lihat Modul
5b). Kelompok Kerja tengah mempertimbangkan
ambang batas 80% ini dan apakah upaya tambahan
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harus digunakan bersamaan dengan ambang tersebut.
Upaya yang demikian harus mencakup persentase
tutupan hutan di dalam kawasan/lahan sewa
pengembangan (serta lanskap), luas keseluruhan
hutan dan lahan yang tersedia di dalam kawasan/
lahan sewa pengembangan dan lanskap, dan seberapa
luas fragmentasi hutan.
Definisi batas lanskap juga harus dipertimbangkan
kembali (lihat Modul 5a untuk definisi saat ini), seperti
misalnya apakah harus mengikutsertakan batas
administratif, rencana pemerintah atau pengembangan
swasta yang relevan dengan tata ruang, wilayah
produksi komoditas pemasok yang telah diprediksikan
(kemungkinan perkebunan di masa mendatang
atau petani kecil yang akan memasok PKS/pabrik),
perubahan pemanfaatan lahan lainnya yang secara
tidak langsung dihasilkan dari pengembangan yang
telah direncanakan (dan infrastruktur terkait seperti
misalnya jalan), masyarakat lokal yang kemungkinan
besar akan terkena dampak, dan pembelajaran dari
proyek pengembangan serupa dari masa ke masa.
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Selain definisi yang berfokus secara tata ruang, Kelompok Kerja ini
juga mempertimbangkan relevansi sejumlah pertanyaan lain dalam
mengidentifikasi dan menentukan eligibilitas suatu kawasan/lahan
sewa pengembangan sebagai HFCL, antara lain sebagai berikut.
• Apa risiko di masa mendatang karena adanya deforestasi di dalam
kawasan/sewa pengembangan yang diusulkan, lanskap dan kawasan
yang lebih luas jika pengembangan yang diusulkan tidak dilanjutkan?
(Contohnya, karena perencanaan pemanfaatan lahan nasional/
provinsi/negara, pihak alternatif dan/atau pengembangan lain?)
• Bagaimana kelayakan penerapan Pendekatan SKT standar untuk
pengembangan yang diusulkan? Apakah ini akan memberikan cukup
kawasan untuk mendapatkan investasi?
• Apakah ada opsi pengembangan alternatif bagi masyarakat lokal,
perusahaan dan pemangku kepentingan lokal lainnya (seperti
misalnya PKS yang lebih kecil, tanaman lain, lokasi lain)? Bagaimana
manfaat sosial ekonomi masing-masing yang telah diprediksikan
dapat dibandingkan?
• Apa status sosial ekonominya dan apa saja kebutuhan pemangku
kepentingan lokal? Apakah ada tuntutan kuat dari pemilik lahan
dan masyarakat terdampak untuk pengembangan yang diusulkan
(atau beberapa bentuk pengembangan)?
• Apakah masyarakat dan pemangku kepentingan lokal memahami
potensi dampak dari pengembangan yang diusulkan dan opsi lain
yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan/aspirasi pengembangan?
• Apa status pengembangan dari investasi tersebut? Apakah: (a) kawasan/
lahan sewa pengembangan belum dibeli/diperoleh, (b) kawasan/lahan
sewa pengembangan telah dibeli/diperoleh tetapi belum memulai
pembangunan infrastruktur/perkebunan, atau (c) telah memulai
pembangunan infrastruktur/perkebunan pada lanskap? Bagaimana
perkiraan tanggal pemberhentian (cut off) untuk setiap kategori dan
bagaimana cara kita menanggapi masing-masing kategori tersebut?
• Apa tingkat yang tidak dapat diterima dari dampak konservasi dan
iklim akibat adanya pembukaan hutan di konteks lanskap dan apakah
dampak tersebut dipahami dengan baik untuk berbagai opsi dan
skenario pengembangan?
• Apa kemampuan yang harus dimiliki perusahaan perkebunan dan
masyarakat untuk dapat melindungi kawasan SKT dan NKT yang
telah diidentifikasi? Dapatkah kawasan konservasi dilindungi dalam
jangka panjang secara resmi dan sebagaimana mestinya?
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BAGAIMANA KITA MEMBUAT
KEPUTUSAN MENGENAI HFCL?
Pemenuhan berbagai tujuan pemangku kepentingan
dalam HFCL merupakan hal yang tentu saja kompleks
dan menuntut. Setiap pendekatan memerlukan
penelitian mendalam dan tinjauan data relevan
yang digabungkan dengan konsultasi pemangku
kepentingan. Kelompok Kerja ini tengah mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut mengenai
pengembangan pendekatan yang diadaptasi untuk
menanggapi deforestasi pada HFCL.
• Bagaimana HFCL dapat disertakan di dalam
Decision Tree Analisis Patch Hutan SKT yang telah
diadaptasi? Apa ukuran minimal patch (10, 20, 50
atau 100 hektar kawasan inti)? Apa tunjangan untuk
pemberian dan penerimaan/penukaran patch
(rasio 1:1 pada kelas Hutan Regenerasi Muda)?
Apa persyaratan minimal untuk pemanfaatan oleh
masyarakat - 1 hektar? Apa pemanfaatan hutan yang
diizinkan, dan apa saja perlindungan terhadap
lingkungan dan sosial lain yang ada (misalnya
pemeliharaan netralitas karbon secara keseluruhan)?
• Hingga tingkat apa Pendekatan SKT yang diadaptasi
harus memberikan panduan global versus negara
dan tingkat kawasan/lahan sewa pengembangan
lanskap? Apakah panduan Pendekatan SKT tingkat
nasional diperlukan, dan apa nilai yang terkandung di
dalam pemeliharaan pendekatan kasus demi kasus?

Foto: M. Pescott, TFT ©

Sumber air desa pada lokasi studi kasus di Papua Nugini, 2016.
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• Dapatkah pendekatan bertingkat dan berstruktur
menuju pengumpulan informasi dan tinjauan
pemangku kepentingan memberikan kerangka
kerja yang diperlukan untuk pengambilan
keputusan? Pendekatan yang demikian dapat
mencakup fase pertama ‘uji tuntas’ di mana suatu
perusahaan awalnya meninjau pertanyaanpertanyaan penting untuk mengidentifikasi suatu
HFCL (lihat pertanyaan di atas). Hal ini dapat diikuti
dengan adanya penilaian lapangan terperinci
dan ‘draf perencanaan pemanfaatan lahan’ yang
mengeksplorasi opsi dan skenario, dan fase akhir
‘perencanaan pengelolaan dan pemantauan dan
kesepakatan resmi’. Setiap tahap dapat diserahkan
untuk ditinjau kepada masyarakat lokal, perusahaan
dan pemangku kepentingan pemerintah, serta
Penjaminan Kualitas SKT. Mengingat dampak yang
ada di tingkat lanskap dan pemangku kepentingan,
maka pendekatan yang demikian dapat bersifat
inklusif, transparan dan kokoh.
• Apa baseline lingkungan dan sosialnya dan
apa skala ruang dan waktu yang sesuai untuk
memastikan bahwa pembukaan hutan untuk
pengembangan perkebunan di HFCL membawa
hasil sosial ekonomi positif tanpa adanya
dampak negatif yang serius terhadap iklim
atau konservasi?
Kelompok Kerja ini akan terus melakukan penelitian
dan melibatkan pemangku kepentingan relevan
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut
dan kami mengharapkan adanya masukan.
Silakan menghubungi info@highcarbonstock.org.
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