SELAYANG PANDANG MITRA SCCM

Cagar Alam Rimba Raya
SERUYAN, KALIMANTAN TENGAH
INDONESIA
SELAMAT DATANG DI RIMBA RAYA

Terletak di garis pantai selatan di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, salah satu hutan alami yang sangat
luas masih terlindungi berkat pembiayaan berbasis pasar. Rimba Raya atau “Hutan Tak Terbatas” adalah
salah satu inisiatif perlindungan area dengan Nilai Konservasi Tinggi yang terbesar di dunia. Inisiatif ini
melingkupi area hutan rawa gambut dataran rendah yang merupakan salah satu ekosistem paling terancam
di muka bumi. Melalui SCCM, manfaat jasa lingkungan yang berasal dari implementasi restorasi rawa gambut
mendapat dukungan lebih besar dan semakin diakui.

PELOPOR PEMBIAYAAN LINGKUNGAN

Cagar Alam Rimba Raya yang dikembangan oleh InfiniteEARTH, suatu pengembang proyek lingkungan yang
inovatif, adalah bukti nyata dari alternatif ekonomi pengelolaan hutan sebagai upaya mengatasi sekaligus
mencegah deforestasi. Manfaat yang diperoleh berupa pencegahan emisi gas rumah kaca melalui
perlindungan dan restorasi lahan gambut serta hutan yang kaya akan karbon, membuat proyek ini mampu
berkontribusi signifikan terhadap perlindungan spesies yang terancam punah, mendongkrak perekonomian
masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan sekaligus mendanai usaha kecil milik warga, serta
menyediakan akses untuk air bersih, kompor hemat energi, sel surya, dan fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Semua hal itu diberikan dengan menggunakan prinsip pertumbuhan keberlanjutan Bersama komunitas lokal.
Untuk meningkatkan manfaat dari inisiatif ini, Rimba Raya dan Infinite Earth
bekerja sama dengan Sustainable Commodities Conservation Mechanism (SCCM),
yang diimplementasikan oleh Lestari Capital. Dengan menggunakan sistem SCCM
ini, salah satu anggota RSPO yaitu Eagle High Plantations (EHP) memilih proyek ini
untuk memenuhi komitmen mereka di RSPO. Pembiayaan selama 25 tahun dari
EHP akan mendukung proyek ini. Pembiayaan ini memberikan dukungan tambahan
untuk pengelolaan hutan dan restorasi gambut yang sudah dilakukan. SCCM
menyediakan penjamin independen untuk mengawasi pembiayaan terhadap hasil
dari konservasi di Rimba Raya, untuk memastikan manfaat yang diberikan ke
komunitas lokal, serta biodiversitas dan iklim global.

MENINGKATKAN STANDAR

Proyek Rimba Raya tidak hanya menjadi pelopor dalam dunia pembiayaan karbon,
tetapi juga menjadi proyek karbon REDD+ pertama di dunia yang menerima
validasi emas tiga kali di standar the Climate Community and Biodiversity Alliance
(CCBA) dan proyek REDD+ pertama yang divalidasi oleh the Verified Carbon
Standard (VCS). Dengan kapasitas pencegahan emisi karbondioksida lebih dari 130

juta ton, proyek ini menjadi salah satu proyek pencegahan emisi terbesar di
dunia. Nilai emisi tersebut setara dengan menghilangkan satu juta mobil dari
jalanan setiap tahun selama 30 tahun. Melalui SCCM, proyek ini akan
menerima pembiayaan berbasis kinerja selama 25 tahun. Dukungan
pembiayaan yang terus berjalan ini akan mendukung rehabilitasi dan reboisasi
area rawa gambut yang sudah terdegradasi, sekaligus dilakukan pemantauan
dan pelaporan mengenai performa mereka.

IKLIM, BIODIVERSITAS, MANUSIA
Seluas 64.977 ha area yang dulunya ditetapkan untuk dikonversi menjadi
kebun sawit kini didedikasikan untuk melindungi dan melestarikan ratusan
spesies yang terancam, terutama Orangutan Borneo yang populasinya telah
berkurang 50% di pada lima puluh tahun terakhir.
Pada saat yang bersamaan, supaya usaha konservasinya berhasil, Rimba Raya
fokus pada elemen pemberdayaan sumber daya manusia yang vital dalam
mendorong deforestasi termasuk untuk mengatasi kemiskinan kronis.
Komunitas local di negara berkembang, termasuk mereka yang tinggal berbatasan dengan proyek,
mengalami kondisi ekonomi yang sangat kekurangan dan seringkali dihadapkan pada pilihan ekonomi jangke
pendek dengan perlindungan ekologis jangka panjang.
Program dengan Rimba Raya menyelesaikan permasalahan ini dengan menyediakan alternatif pendapatan
melalui pembangunan kapasitas, investasi di usaha kecil masyarakat, dan penyediaan layanan kebutuhan
dasar seperti air bersih dan fasilitas kesehatan yang terjangkau. Untuk mencapai tujuan tersebut, proyek ini
telah mengembangkan model konservasi baru yang tidak mempertentangkan antara kebutuhan
pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan yang menjadi tanggung jawab bersama.
Rimba Raya juga merupakan habitat bagi 300 spesies burung, 122 spesies mamalia, dan 180 spesies pohon.
Pendapatan proyek digunakan untuk membiayai program rehabilitasi satwa liar, reforestasi, kegiatan
komunitas, pendidikan lingkungan, serta pendanaan untuk Orangutan Foundation International (OFI) yang
memliki kerjasama konservasi jangka panjang dengan Rimba Raya. Selain itu, proyek ini juga berkomitmen
untuk melindungi area di sekitar Taman Nasional Tanjung Puting.

PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN MELALUI SCCM
Setelah melakukan pilihan proyek konservasi yang diberikan oleh
SCCM, Eagle High Plantations memilih Rimba Raya untuk
memenuhi persyaratan RSPO mereka. Indikator kinerja utama dan
perjanjian dengan kedua belah pihak setelah itu disiapkan. Untuk
Rimba Raya, hasil yang paling penting yang diminta adalah
restorasi rawa gambut dan perlindungan hutan yang disertifikasi
oleh standar VCS and CCB. Dukungan baru ini akan meningkatkan
jumlah restorasi rawa gambut dan usaha mengembangan
komunitas yang berkelanjutan.
For more information:
http://rimba-raya.com/

contact@infinite-earth.com

