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HUKUM KARBON  
UNTUK ALAM
Hukum Karbon yang jelas dan lugas telah membantu  
membuka jalan bagi umat manusia untuk mengambil  
langkah-langkah yang diperlukan dengan cepat guna 
merealisasikan dekarbonisasi energi global dan sektor 
industri. Untuk merevolusionerkan cara kita menjaga 
alam dan lahan bersama-sama – menumbuhkan 
penyerap karbon dan mengurangi emisi di seluruh 
pertanian, peternakan, hutan, dan lahan alami di dunia 
– kami memperkenalkan Hukum Karbon untuk Alam. 
Ini adalah tolok ukur sederhana berbasis ilmiah yang 
dihasilkan dari hal yang disebut sains mutakhir sebagai 
kebutuhan untuk dicapai oleh lahan dan alam, dan 
hal yang disebut akuntan emisi dapat dicapai – yang 
mungkin dan efektif biaya – untuk menjaga peningkatan 
suhu global tidak lebih dari 1,5°C dan melindungi 
lingkungan alami kita. Jika kita mencapai aksi iklim  
di lahan pada skala yang ditentukan oleh Hukum 
Karbon untuk Alam, peluang kita untuk menjaga iklim 
yang aman – dan biosfer yang sehat dan kuat –  
akan meningkat pesat.

Hukum Karbon untuk Alam 
mengharuskan sektor lahan mencapai  

nol emisi gas rumah kaca pada 2030, penyerapan 
5 Gt pada 2040, dan penyerapan 10 Gt pada  
2050 agar peningkatan suhu global maksimal 
dapat dijaga hingga 1,5°C. 

Sasaran iklim Perjanjian Paris hanya 
dapat dicapai dengan dekarbonisasi 

energi dan industri yang pesat, dibarengi dengan 
langkah-langkah pengelolaan lahan yang dikenal 
sebagai solusi iklim alami.

Tidak ada cara yang dapat dilaksanakan untuk membatasi 
peningkatan suhu global hingga 1.5°C atau bahkan 2°C tanpa 
penerapan solusi iklim alami yang masif – tindakan yang 
meningkatkan penyimpanan karbon dan/atau menghindari 
emisi gas rumah kaca dari hutan, lahan basah, padang 

rumput, dan lahan pertanian. Walaupun urgensi dan 
pentingnya solusi ini diakui, kemajuannya telah terhambat 
oleh tidak adanya strategi komprehensif dan terkoordinasi 
untuk mengembangkannya di seluruh dunia. Peta Jalan 
Eksponensial untuk Solusi Iklim Alami adalah rencana pelopor 
untuk mempercepat pengurangan emisi dan meningkatkan 
penyerapan karbon alami melalui pengelolaan lanskap alami 
dan lahan mata pencaharian yang lebih baik. Dengan fokus 
pada orang-orang yang tinggal dan bekerja di lahan, Peta Jalan 
tersebut memetakan jalan dan tonggak yang harus diikuti oleh 
dunia untuk mempercepat kontribusi alam terhadap mitigasi 
iklim sesuai Hukum Karbon untuk Alam.

Peta Jalan Eksponensial  
untuk Solusi Iklim Alami



Peta Jalan Eksponensial untuk Solusi Iklim Alami menunjukkan 
bagaimana kita dapat memenuhi Hukum Karbon untuk Alam 
dengan menggunakan teknologi yang ada dan sains mutakhir 
untuk mempercepat solusi iklim alami. Rute tindakan dalam Peta 
Jalan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan perubahan 
cara masyarakat berinteraksi dengan lahan, bukannya 
perubahan jumlah karbon dalam berbagai jenis tutupan lahan. 
Oleh karena itu, delapan Jejak Tindakan dalam Peta Jalan 
tersebut berpusat pada masyarakat yang tinggal dan bekerja di 
lahan – terutama petani, peternak, penghuni hutan, masyarakat 
adat dan komunitas setempat, serta pengelola lahan publik – 
yang kemampuannya untuk mengelola lahan didukung oleh 
pemangku kepentingan: pembuat kebijakan, sektor keuangan, 
bisnis, dan gerakan sosial. Jejak Tindakan mengelompokkan 
intervensi yang akan menghasilkan dampak iklim terbesar 
melalui pengelolaan lahan alami dan lahan mata pencaharian, 
serta kemungkinan besar akan berkembang. 

Jika dilakukan berbarengan, Jejak Tindakan akan melindungi 
sistem alami yang paling berisiko akibat perluasan lahan 
pertanian dan ancaman lain, mengembangkan pengelolaan 
lahan mata pencaharian yang ramah iklim dengan cepat dalam 
satu dekade, dan mulai memulihkan ekosistem alami melalui 
pengembangan sektor restorasi global yang baru. Dan bersama-
sama, hal tersebut merupakan rute dunia untuk mencapai Hukum 
Karbon untuk Alam. 

Upaya yang diperlukan untuk 
menghasilkan solusi iklim alami sangat 

besar dan harus didukung oleh kita semua – 
melalui solusi yang diberikan oleh masyarakat 
yang tinggal di lahan dan didukung oleh 
pemangku kepentingan publik dan swasta.
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Rantai Pasokan  
Tanpa Deforestasi  

Rantai pasokan dapat mengirimkan pesan 
kepada petani dan peternak, serta perusahaan 

dan pemerintah yang mendukung aktivitas 
mereka, bahwa deforestasi akan menimbulkan 

risiko bagi akses pasar.

Area Iklim Penting yang Dilindungi  

Ekosistem karbon tinggi, dengan karbon 
“yang tidak dapat dipulihkan” yang 

dilepaskan dengan cepat ketika terganggu 
dan tidak akan puluh selama berpuluh-

puluh tahun jika hilang, merupakan prioritas 
perlindungan yang tinggi. 

Hak dan Sumber Daya IPLC  

Pengakuan hukum atas lahan dan hak 
IPLC secara global, serta sumber daya 

finansial, politik, teknologi, dan hukum untuk 
mendukung masyarakat adat dan komunitas 
lokal dalam melaksanakan hak-hak mereka 

adalah hal yang sangat penting. 

Kehutanan  
Ramah Iklim    

Manajemen hutan mata pencaharian dapat 
mengurangi emisi dan meningkatkan 

penyerapan karbon di area produksi, selain 
meningkatkan nilainya juga dapat melindungi 

hutan dari deforestasi.

Penggembalaan Ramah iklim  

Menambahkan pohon di area 
penggembalaan dan merawat tanah serta 

memberikan makanan ternak yang lebih baik 
dapat meningkatkan potensi pengurangan 
emisi, sekaligus meningkatkan kesehatan 
hewan dan menciptakan peluang ekonomi 

baru bagi pengelola ternak.

Pertanian Ramah Iklim   

Pengelolaan tanah dan tanaman penutup 
tanah, wanatani, dan teknik pertanian 

regeneratif lainnya dapat meningkatkan 
penyerapan karbon, sekaligus meningkatkan 
keragaman hayati dan ketahanan terhadap 

risiko iklim.

Perubahan Pola Makan  
dan Limbah Makanan  

Di negara yang lebih kaya,  
pola makan harus beralih  

ke pangan berbahan nabati,  
dan limbah makanan harus  

dikurangi di mana pun.

Restorasi Hutan dan Lahan Basah    

Reforestasi pasif dan aktif memberikan 
manfaat selama berpuluh-puluh  
tahun dan tidak boleh ditunda.  

Memulihkan lahan basah – terutama  
lahan gambut – juga dapat memberikan 

manfaat yang signifikan dan cepat.

L INDUNGI KELOLA PULIHKAN



Arah mitigasi Peta Jalan memberikan perhitungan seberapa 
cepat kita perlu mempercepat solusi iklim alami yang efektif 
biaya untuk memenuhi Hukum Karbon untuk Alam. Arah tersebut 
dipandu oleh kerangka pengambilan keputusan sumber daya 
alam yang telah diterapkan sejak lama – hierarki mitigasi – 
yang memprioritaskan mitigasi bahaya lingkungan: pertama, 
menghindari dampak negatif; kedua, meminimalkan dampak 
negatif yang tidak dapat dihindari; dan terakhir, memperbaiki 
atau mengimbangi dampak negatif yang tersisa.

Secara keseluruhan, Peta Jalan tersebut menunjukkan di mana 
dan bagaimana kita dapat menumbuhkan inovasi ilmiah dan 
penerapan solusi iklim alami skala besar untuk membantu 

masyarakat di lapangan yang akan merealisasikan transisi alam 
yang diperlukan. Penciptaannya merupakan langkah penting 
untuk tujuan menyediakan sumber daya bagi komunitas guna 
mendukung pengelolaan lahan, negara dengan pengetahuan 
mengidentifikasi dan membangkitkan potensi iklim dari domain 
mereka, dan perusahaan serta penyandang dana dengan rencana 
yang jelas untuk berinvestasi dalam solusi. Ini harus dilakukan 
agar potensi solusi iklim alami yang besar dapat mewujudkan 
Hukum Karbon untuk Alam: menghadirkan iklim yang stabil 
bagi kita semua, sekaligus menjaga keanekaragaman hayati, 
menyediakan udara dan air bersih, menjaga kesehatan dan 
kesejahteraan manusia, dan memperkuat ketahanan biosfer kita.
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Lindungi 
Di bidang solusi iklim alami, “perlindungan”  

mengacu pada tindakan yang menghindari emisi 
dari alih fungsi hutan, padang rumput, atau lahan 
basah, atau dari perubahan hidrologi lahan basah.

Kelola 
Solusi iklim alami dalam kategori “manajemen 

yang ditingkatkan” mengurangi emisi dari lahan 
pertanian, penggembalaan, dan hutan serta dapat 

meregenerasi dan meningkatkan penyimpanan 
karbon, tanpa perubahan fungsi lahan, sekaligus 

menyediakan pangan dan bahan yang kita perlukan. 
Jika lahan yang sama digunakan untuk menggembala 

ternak (atau membudidayakan tanaman,  
atau memanen pohon) setelah menerapkan  

solusi iklim alami, maka kita memasukkannya  
dalam kategori “kelola”.

Pulihkan 
Solusi iklim alami ini memulihkan hutan asli,  
tutupan lahan basah dan padang rumput di  

tempat-tempat di mana lahan-lahan tersebut 
sebelumnya ada. Dalam Peta Jalan ini, kami 
menggunakan istilah restorasi secara sempit 

untuk menggambarkan pemulihan ekosistem yang 
sebelumnya telah dialihfungsikan menjadi lahan mata 

pencaharian. Dalam konteks lain, restorasi juga  
dapat menjelaskan tindakan untuk memulihkan 

ekosistem yang rusak atau memperbaiki kesehatan 
lahan mata pencaharian, yang dapat kami masukkan 

ke dalam Peta Jalan sebagai mitigasi “kelola”.

Kita harus melindungi 
sistem alami yang 

paling berisiko akibat perluasan 
lahan pertanian dan ancaman 
lainnya, menurunkan emisi 
hingga setengahnya dari 
kerusakan ekosistem setiap lima 
tahun selama dekade berikutnya 
guna melindungi 45 juta hektare 
hutan dan lahan basah, serta 
mencapai 4 Gt mitigasi setiap 
tahun pada 2030.

Kita harus 
menggandakan 

penggunaan pengelolaan ramah 
iklim setiap tahun hingga 2026, 
yang menjangkau lebih dari dua 
miliar hektare pada 2030 – 20% 
dari lahan mata pencaharian di 
dunia – untuk mencapai mitigasi 
8 Gt per tahun dan nol emisi 
pada 2030.

Memulai pemulihan 
ekosistem kini sangat 

penting. Untuk menghapus dan 
menyerap hampir 5 Gt CO2 per 
tahun pada 2050, perlu adanya 
sektor restorasi global baru yang 
memulihkan sedikitnya 350 juta 
hektare hutan dan lahan basah 
pada 2050.



Sistem Pangan  
Pertanian adalah penyebab terbesar kerusakan ekosistem 
dan emisi terkaitnya di dunia. Secara total, sistem pangan 
global saat ini menghasilkan sekitar 27% emisi gas rumah 
kaca. Jika pilihan produksi dan konsumsi pangan kita tidak 
berubah dalam dekade mendatang, kita akan melewatkan 
peluang nyata untuk membatasi peningkatan suhu global 
tidak lebih dari 1,5°C, atau menahan laju deforestasi dan 
kerusakan keanekaragaman hayati.

Peluang terbesar dan paling hemat biaya untuk 
mengurangi emisi dan menghilangkan karbon dari 
atmosfer melalui solusi iklim alami secara langsung 
melibatkan sistem produksi pangan: praktik pengelolaan 
tanah, menanam pohon di lahan pertanian dan lahan 
penggembalaan, dan mengubah lahan penggembalaan 
yang tidak sesuai untuk restorasi hutan. Secara 
keseluruhan, lebih dari 80% dari mitigasi 2030 dari Peta 
Jalan berikut berkaitan erat dengan sistem pangan.

Transformasi sistem pangan adalah 
inti dari solusi iklim alami dan 

diperlukan untuk mewujudkan perlindungan  
yang paling dibutuhkan, pengelolaan ramah  
iklim, dan restorasi ekosistem, sekaligus 
meningkatkan keamanan pangan global.
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