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Lestari Capital didirikan untuk menghilangkan jarak antara pasar dan pembiayan jangka panjang untuk
inisiatif konservasi dan restorasi. Kata Lestari dalam Bahasa Indonesia berarti kekal, yang mendefinisikan
komitmen kami untuk mencapai dampak positif jangka panjang terhadap iklim, konservasi, dan manfaat
sosial di lansekap tropis melalui pembiayaan berbasis pasar. Kami melintasi berbagai macam jenis pasar
untuk menunaikan komitmen ini melalui suatu pendekatan yang efisien, aman, dan dapat diperluas untuk
membiayai inisiatif konservasi di lapangan.

MANFAAT
Lestari Capital menyediakan solusi sederhana namun untuk jangka panjang, untuk sektor swasta memenuhi
permintaan pasar dalam mencapai hasil dari pendekatan keberlanjutan yang terverifikasi oleh proyek
konservasi mereka di lapangan.
Inti dari pendekatan Lestari Capital adalah Sustainable Commodities Conservation Mechanism (SCCM) atau
Mekanisme Konservasi Komoditas Berkelanjutan, yang membiayai proyek dalam jangka waktu minimal 25
tahun. SCCM menyediakan penjamin yang mengawasi pembayaran untuk hasil dari kegiatan-kegiatan
konservasi di lapangan, memastikan keuntungan untuk komunitas lokal, iklim global, dan biodiversitas. Dana
dikelola melalui struktur keuangan dan hukum di Singapura yang mengirimkan pembiayaan tiap tahun ke
proyek di lapangan.

Gambar 1: Pelaku pasar memiliki akses ke sebuah portofolio inisiatif konservasi dan restorasi yang digunakan
untuk memenuhi permintaan pasar.

Manfaat dari solusi yang disediakan Lestari Capital adalah penyelesaian kebutuhan kritis supaya kegiatan
konservasi memiliki modal beroperasi berdurasi jangka panjang untuk menghasilkan manfaat sosial,
konservasi, dan iklim yang dapat diverifikasi dan ditransaksikan. Dalam melakukan hal tersebut, Lestari
Capital bertujuan untuk menguatkan pasar jasa lingkungan Asia Tenggara yang sedang bergeliat muncul,
menambah jumlah inisiatif di lapangan, dan secara simultan juga mendukung target iklim dan hutan nasional
sebagai negara yang tergabung di UNFCCC Paris Accords.

TUMBUH BERSAMA
Pada tahun 2018, Lestari Capital meluncurkan SCCM di Forum Tri Hita Karana di sela-sela acara pertemuan
tahunan IMF-World Bank di Bali. Beberapa bulan setelahnya di tahun 2019, transaksi pertama mulai
disalurkan dari sektor kelapa sawit berkelanjutan untuk membantu perusahaan sawit memenuhi
persyaratan pembiayaan konservasi dalam skema Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
Pada tahun 2020, Lestari Capital akan bekerja untuk meningkatkan jumlah pengguna SCCM dalam sektor
kelapa sawit berkelanjutan, dan mengembangkan pendekatan untuk mendukung kesempatan dalam pasar
yang semakin membesar untuk memenuhi komitmen keberlanjutan.

Gambar 2: Strategi manfaat. Membangun sejumlah solusi bagi pasar untuk mengakses aset-aset lingkungan

Strategi manfaat ini dimulai dengan perancangan dan pengembangan kerangka kerja untuk
mentransformasi pasar dalam membiayai persyaratan lingkungan dalam komitmen rantai pasok “No
Deforestation, Peat and Exploitation” (NDPE) dalam beberapa pasar komoditas perkebunan terbesar.

BERGABUNG DENGAN KAMI
Portofolio proyek bersertifikat kami telah diperiksa secara teliti untuk memastikan hasil yang terverifikasi.
Setiap proyek memberikan hasil jasa lingkungan, termasuk perlindungan biodiversitas, restorasi gambut,
konservasi hutan tropis, dan perlindungan hutan berbasis komunitas.
Setiap proyek mensyaratkan investasi di komunitas lokal, untuk menghasilkan “triple bottom line” untuk
lingkungan, komunitas, dan biodiversitas. Kami mengandalkan proyek yang memiliki izin dari pemerintah
untuk memastikan legalitas, hak atas tanah, dan jasa lingkungan yang dihasilkan aman untuk periode 25
tahun atau lebih.
Lestari Capital terbuka untuk proyek tipe apa saja yang memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat
konservasi yang berarti. Kami berjuang untuk membentuk kerjasama kolaboratif dalam menolong proyek
dimulai, berkembang, dan memperoleh sertifikasi yang relevan. Oleh karena itu, untuk saat ini kami akan
mempertimbangkan tipe proyek dan pada tingkat pengembangan apa saja. Pada tahap pembuktian konsep
perusahaan kami, portofolio proyek SCCM mensyaratkan proyek dengan tiga tipe perizinan:
•
•
•

Hutan sosial
Konsesi restorasi ekosistem
PAN-RAP Karbon

MENINGKATKAN STANDAR PROYEK
Tim teknis kami memilih proyek yang bersertifikasi dalam standar yang diakui di tingkat internasional, dan
menempatkan mereka dalam tempat terdepan di konservasi hutan tropis, restorasi ekosistem, dan hutan
komunitas.
Sertifikasi proyek yang terstandardisasi menjamin kualitas dari proyek, serta menyediakan sistem
pemantauan dan evaluasi untuk portofolio proyek yang beragam. Best practices yang ditampilkan oleh
Climate, Community & Biodiversity Standards (CCBS) diikuti oleh seluruh proyek, kecuali untuk perhutanan
sosial Untuk perhutanan sosial, SCCM mengandalkan standar Plan Vivo, yang secara spesifik dibuat untuk
inisiatif oleh komunitas. Meskipun SCCM tidak mentransaksikan unit karbon, untuk proyek yang sudah
memiliki manfaat tambahan dari Pengurangan Emisi Terverifikasi, SCCM menggunakan sertifikasi Verified
Carbon Standard (VCS).
Standar-standar tersebut membantu memastikan bahwa setiap proyek dikembangkan berdasarkan best
practices, secara independen diaudit, dan didukung oleh institusi pemerintah serta komunitas lokal yang
relevan. Sertifikasi tersebut juga membantu kami untuk menstandardisasi proses pemantauan dan evaluasi,
sekaligus memberdayakan masyarakat dengan peralatan yang mereka butuhkan untuk terus melanjutkan
perkembangan positif yang didapat dari tim konservasi dan restorasi.

MEMUNGKINKAN INTEGRASI PASAR YANG MUDAH
Konservasi dan potensi pengembangan pasar untuk SCCM yang sesungguhnya ada pada kemampuan
platform ini untuk mengoordinasikan pembiayaan yang tersedia ke lansekap dengan Nilai Konservasi Tinggi
(NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT) pada skala yang besar melalui portofolio proyek yang beragam. Kami
berjuang bersama partner proyek:
•
•

•

•

Modal baru untuk konservasi: Lestari Capital, di tahun 2020, menargetkan untuk mengumpulkan 50
juta dolar dalam komitmen modal untuk konservasi melalui kemitraan yang kuat yang menuju pada
rantai pasok kelapa sawit, serta sektor komoditas lainnya.
Pemasok dihubungkan pada permintaan pasar: Platform pasar SCCM mendukung hasil konservasi,
biodiversitas, dan pemberdayaan masyarakat melalui proyek yang mencakup hingga 500.000 hektar di
Indonesia.
Menggunakan standar yang tinggi: Proyek yang
mengacu pada best practices di tingkat internasional,
serta dimonitor oleh badan konservasi independen.
Kami bekerja bersama setiap tim proyek untuk
memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya
yang seharusnya untuk memperoleh sertifikat dan
kapasitas untuk terus memberikan manfaat
konservasi dan restorasi.

Dampak Obyektif SCCM

SCCM untuk Anggota
RSPO

Prospek engagement proyek selama 25 tahun: SCCM
melihat lebih jauh dari model yang sudah ada untuk
membiayai kegiatan konservasi, memastikan bahwa
proyek dapat pembiayaan minimal selama 25 tahun.

SCCM mencakupi
komitmen keberlanjutan
lainnya

•

Mendukung aksi nyata dalam ikrar NDPE: Kami
mendukung ikrar “No Deforestation” dan ikrar serupa,
serta mendorong supaya konservasi dan restorasi
menjadi inti dari komitmen tersebut.

•

Perlindungan
dan
transparansi:
Platform
pembiayaan SCCM menjembatani pembiayaan proyek
dengan pengawasan fidusia yang independen. Lestari
Capital juga menyediakan audit transparan untuk hasil
dari proyek, dan memasikan bahwa kontrak dan
kemitraan selalu mematuhi kebijakan ESG kami.

•

Pendekatan yurisdiksi: Dalam mendukung kampanye
Ekspansi ke industry dan
regional lain
pemerintah daerah dan organisasi seperti Tropical
Forest Alliance 2020, kami fokus pada strategi yang
sesuai dengan kondisi di daerah yang menargetkan
yurisdiksi penting, untuk bekerja bersama dalam mencocokkan konservasi dan restorasi dengan pelaku
lokal dalam rantai pasokan komoditas lokal.

Memperluas cakupan ke
sektor komoditas lain

MENGENAL KAMI LEBIH JAUH
Para pendiri perusahaan ini telah terlibat lebih dari satu dekade bekerja langsung di lapangan di inisiatif yang
menghasilkan pembiayaan untuk jasa lingkungan, dan mendesain fondasi untuk menginternalisasi
kewajiban lingkungan dalam komoditas perkebunan.
Kelompok organisasi yang beragam telah mendukung pengembangan Lestari Capital sejak didirikan pada
2016, termasuk dukungan saran dari SYSTEMIQ, dan dukungan pembiayaan dari David and Lucile Packard
Foundation serta Partnerships for Forests (P4F) program – suatu inkubator perusahaan-perusahaan hijau
yang dibiayai oleh Department for International Development Inggris (DFID).
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