JUARA HUTAN TROPIS1
Membuat kemitraan antara perusahaan dan investor dengan
negara bagian dan wilayah hutan tropis yang berjuang untuk
pembangunan yang cerdas terhadap hutan, masyarakat dan
iklim menjadi mudah dan aman

PELUANG DAN TANTANGAN

BAGAIMANA CARA KERJANYA?

Pemerintah wilayah hutan tropis siap memberikan kontribusi
besar terhadap penyelesaian perubahan iklim dengan
memperlambat hilangnya dan mempercepat pemulihan hutan
tropis2. Mereka tidak akan menyadari potensi mereka tanpa
adanya peningkatan yang cepat dalam jumlah kemitraan3 yang
mereka miliki dengan perusahaan dan investor.

Perusahaan dan investor yang berusaha untuk menjadi—atau
tetap menjadi—juara hutan tropis dapat mendaftarkan janji dan
kemitraan mereka serta kemitraan baru yang mereka cari.

SOLUSI
Juara Hutan Tropis adalah sistem untuk mendaftarkan4,
melacak, memberi insentif, dan memfasilitasi kemitraan dengan
negara bagian dan wilayah hutan tropis yang sedang menuju
pembangunan berkelanjutan. Sistem ini membantu yurisdiksi
menjadi tempat yang aman5 bagi perusahaan dan investor
untuk melakukan bisnis, memberikan pelengkap yang sangat
dibutuhkan untuk strategi yang membuat bisnis berisiko di
wilayah di mana deforestasi terjadi. Sistem ini membantu
pemerintah dan mitra mereka untuk berbagi kemajuan yang
mereka capai, menciptakan mekanisme untuk merayakan dan
menghargai kemajuan ini. Sistem ini membantu pemerintah,
perusahaan dan investor yang berbagi komitmen untuk
pembangunan berkelanjutan untuk saling menemukan dan
berkolaborasi.
BAGAIMANA CARA KERJANYA?
Pemerintah yang berusaha untuk menjadi juara hutan tropis
atau melanjutkan kemajuan mereka sebagai juara hutan tropis
dapat mendaftar online kapan saja, berbagi tujuan, tindakan dan
hasil mereka, mengiklankan jenis kemitraan dengan perusahaan
dan investor yang mereka cari dan menginformasikan kepada
mitra potensial bagaimana caranya untuk dapat terlibat. Untuk
mendaftar, pemerintah memerlukan komitmen formal terhadap
hutan tropis. Untuk dapat tetap menjadi juara hutan tropis,
pemerintah harus menunjukkan bahwa mereka mengambil
tindakan dan, pada akhirnya, mencapai hasil6. (Lihat diagram)

FOKUS PADA MANFAAT YANG TIMBAL BALIK DAN NYATA
Juara Hutan Tropis (Tropical Forest Champion atau TFC)
dibangun berdasarkan pada asumsi inti bahwa pembangunan
yang cerdas terhadap hutan, masyarakat dan iklim dapat dicapai
melalui kolaborasi antara pemerintah yurisdiksi hutan tropis
dengan bisnis (lokal, nasional, internasional) dan investor yang
siap membantu mereka. Bahan-bahan penting dari kolaborasi ini
termasuk adanya saling menghormati dan manfaat nyata bagi
semua mitra.
BUKAN PENGGANTI STRATEGI SAAT INI
TFC dirancang untuk meningkatkan keberhasilan banyak
inisiatif7 yang sedang berlanjut untuk memperlambat hilangnya
dan mempercepat pemulihan hutan tropis. Sistem ini tumbuh
dari dialog Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan
mengenai “Produksi pertanian dan deforestasi hutan tropis”
yang memuncak pada “Panggilan untuk Bekerja Sama dari Para
Pemimpin Pemerintah Wilayah Hutan Tropis”.
TATA KELOLA MULTI-PIHAK
TFC akan diatur oleh komite pengarah global yang terdiri dari
perwakilan pemerintah wilayah hutan tropis, perusahaan, petani
dan LSM yang mewakili secara luas wilayah dan inisiatif hutan
tropis serta mengawasi implementasi TFC. Sistem TFC regional
akan dibangun khusus untuk mendukung proses multi-yurisdiksi,
seperti Koalisi Peru untuk Kemitraan Pemerintah-Swasta untuk
Pembangunan Pedesaan Rendah-Emisi di Amazon Peru.

1 Terjemahan: Campeões de Florestas Tropicais, Campeones del Bosque Tropical, Tropical Forest Champion
2 Komitmen pemerintah formal yang ada diperpanjang hingga tahun 2030 dapat memberikan pengurangan emisi sebesar 10% atau lebih yang diperlukan untuk
menghindari pemanasan 1,5degC. Sumber: Stickler et al. 2018. Keadaan Keberlanjutan Yurisdiksional: Sintesis untuk Praktisi dan Pembuat Kebijakan.
3 Dari 39 yurisdiksi hutan tropis yang baru saja diteliti, hanya 5 memiliki kemitraan dengan perusahaan untuk hutan tropis. Stickler et al. 2018
4 Versi beta tersedia tanggal 15 April
5 Diskusi dengan LSM yang berkampanye sedang berlanjut untuk mengakui dan menghormati yurisdiksi Juara Hutan Tropis sebagai tempat yang aman bagi
perusahaan dan investor untuk berkolaborasi.
6 Aturan untuk menjadi dan tetap menjadi Juara Hutan Tropis sedang dikembangkan. Untuk beralih dari “Komitmen” ke “Aksi”, misalnya, yurisdiksi dapat
melengkapi 3 dari 9 elemen pembangunan rendah emisi (Stickler et al. 2018).
7 Sebagai contoh, TFA2020, Deklarasi New York mengenai Hutan, pendekatan Sertifikasi Yurisdiksi RSPO, proses Komoditas/Yurisdiksi, inisiatif Kerangka
Akuntabilitas, IDH “Daerah Sumber yang Terverifikasi”, Perangkat Pemeringkat Lanskap Berkelanjutan (SLRT), dan lainnya.
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