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The Architecture 
for REDD+ 
Transactions (ART) 

‘Architecture for REDD+ Transactions’ (ART) 
atau Arsitektur untuk Transaksi REDD+ adalah 
inisiatif sukarela global yang bertujuan untuk 
menginsentifkan pemerintah dalam mengurangi 
emisi dari deforestasi dan degradasi hutan 
(REDD), serta merestorasi hutan terdegradasi dan 
melindungi hutan yang masih utuh (+). 

Apa itu ART?

Misi ART adalah menjadi acuan global untuk kualitas REDD+  

tingkat nasional dan sub-nasional, yang memberikan 

kepercayaan akan kebenaran pengurangan dan penyerapan 

emisi dari kegiatan perlindungan dan restorasi hutan 

sebagaimana diperlukan untuk mengakses keuangan pada 

skala yang memungkinkan pelaksanaan tindakan iklim yang 

ambisius, dan untuk menginsentifkan pemerintah agar 

mencapai hasil yang dimaksud tersebut.

www.artredd.org


Standar ART untuk pengukuran, pemantauan, 
pelaporan dan verifikasi, yaitu ‘The REDD+ 
Environmental Excellence Standard (TREES)’ 
atau Standar Keunggulan Lingkungan REDD+, 
berlandasan dari satu dekade pembelajaran dan 
evolusi REDD+. 

Standar Terkemuka – TREES

TREES diselaraskan sepenuhnya dengan Persetujuan Paris 
dengan mengharuskan negara memasukkan hutan dalam 
komitmen Nationally Determined Contribution (NDC)-nya; 
mengatasi ambisinya dengan tingkat kredit konservatif yang 
tidak dapat meningkat dan diperbaharui secara berkala; 
termasuk perlindungan lingkungan dan sosial (safeguards) 
yang selaras dengan UNFCCC; serta menerapkan langkah-
langkah untuk menghindari penghitungan ganda dengan 
target Perjanjian Paris dan CORSIA.  

Kredit ART untuk pengurangan 
dan penyerapan emisi di 
daerah yang mempunyai 
tutupan hutan yang luas 
dengan tingkat deforestasi 
yang rendah (HFLD). 

Area Hutan Luas / 
Deforestasi Rendah

PERSYARATAN

TREES menetapkan persyaratan untuk kuantifikasi, pengukuran, pelaporan dan verifikasi 

pengurangan serta penyerapan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari kegiatan REDD+ pada 

skala sub-nasional dan nasional. 

Kredit ART untuk pengurangan 
emisi dari deforestasi dan 
degradasi hutan – prioritas 
yang paling mendesak bagi 
sektor kehutanan.

Pengurangan deforestasi 
dan degradasi hutan

Kredit ART untuk penyerapan 
karbon dari pengembangan  
hutan baru atas lahan yang  
tidak bertutupan hutan. 

Penyerapan

Sekilas tentang TREES
Tiga kegiatan yang memenuhi syarat untuk menghasilkan kredit TREES
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1 INDEPENDENSI DAN KEAHLIAN
ART didesain untuk meningkatkan kepercayaan. ART 

adalah program yang berdiri sendiri secara independen 

dari pemerintah maupun negara donor, dengan prosedur 

yang terstandarisasi untuk seluruh wilayah yurisdiksi yang 

berpartisipasi. Art menyertakan suatu proses yang inklusif 

dan transparan yang diatur oleh para ahli yang diakui secara 

global, dan dioperasikan oleh Sekretariat independen dengan 

didukung oleh beberapa komite ahli teknik.

2 SKALA
ART hanya memberikan kredit kepada pemerintah pusat dan 

pemerintah di wilayah yurisdiksi sub-nasional besar seperti 

provinsi. Hal ini penting, bukan hanya untuk mencapai hasil 

pada skala tertentu, melainkan juga karena memberikan 

insentif pada pemerintah di daerah untuk melakukan hal yang 

hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, yakni: mengatur 

pemanfaatan lahan, menegakkan hukum dan mengakui 

hak masyarakat adat atas tanah adat. Bekerja pada tingkat 

yurisdiksi juga membantu dalam memitigasi berbagai risiko 

utama yang terdapat pada pendekatan berbasis proyek pada 

REDD seperti ‘kebocoran’ atau ‘leakage’ – yakni pemindahan 

kegiatan yang menyebabkan emisi – dan pembalikan (reversal). 

Meskipun ART tidak secara langsung memberikan kredit 

untuk kegiatan tingkat proyek (tapak), kegiatan tersebut 

dapat dilaksanakan di bawah program REDD+ di wilayah 

yurisdiksi yang bersangkutan melalui berbagai skenario. 

ART sepenuhnya mengakui peran penting proyek dalam 

pelaksanaan strategi REDD+ di tingkat wilayah.

Apa yang 
membedakan 
ART dari  
yang lain?  

3 INTEGRITAS DARI SEGI LINGKUNGAN DAN SOSIAL
Menjunjung sangat tinggi standar integritas lingkungan 

dan sosial merupakan inti dari misi ART. Integritas 

menjadi kunci dalam penskalaan untuk pengurangan dan 

penyerapan emisi pada tingkat wilayah yurisdiksi; bukan 

hanya dalam menghasilkan dampak iklim saja, namun juga 

berbagai manfaat sosial dan lingkungan lainnya. 

TREES mencakup persyaratan ketat untuk penetapan 

tingkat kredit berdasarkan data yang dapat diverifikasi dan 

untuk pemantauan dan pelaporan tentang pengurangan 

dan penyerapan emisi, di mana kesemuanya mengacu 

pada verifikasi pihak ketiga. Persyaratan tersebut berlaku 

untuk semua Peserta sehingga memastikan adanya 

metodologi akuntansi yang konsisten, transparan dan 

mudah dipahami oleh para pembeli serta dapat diandalkan 

dalam pembandingan hasil antara wilayah yurisdiksi.

Persyaratan kerangka pengamanan lingkungan, 

sosial dan penatakelolaan TREES selaras dengan Kerangka 

Pengaman ditetapkan oleh UNFCCC untuk pelaksanaan 

kegiatan REDD+, dan disebut ‘Cancún Safeguards’. TREES 

membagi kerangka pengaman tersebut ke dalam tema, 

masing-masing dengan indikator khusus untuk memastikan 

bahwa pelaksanaan dan pelaporan oleh Peserta tetap 

konsisten, sambil mempertahankan fleksibilitas untuk 

menghargai kebebasan negara atas desain dan pelaksanaan 

berdasarkan kegiatan REDD+nya sendiri. 

Beberapa tema tersebut berfokus secara khusus 

untuk memastikan adanya pengakuan, penghormatan, 

perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat dan 

masyarakat lokal. Ketaatan pada kerangka pengaman juga 

diverifikasi selama proses audit independen.

4 TRANSPARANSI
ART menjunjung tinggi transparansi penuh, baik dalam 

desain maupun pelaksanaan programnya. Setiap 

masukkan yang diterima dalam konsultasi publik 

mengenai TREES diterbitkan di situs web ART bersama 

setiap tanggapannya. Dokumen yang diterbitkan 

menggambarkan pembaharuan penting pada TREES serta 

alasan yang mendasari keputusan badan pengurus ART. 

Dokumen Peserta yang diajukan ke ART diumumkan di 

Registri ART sehingga memberikan kesempatan bagi para 

pemangku kepentingan untuk menyampaikan komentar 

atau kekawatirannya kepada ART. Registri ART tersebut 

mencakup laporan publik mengenai status kredit TREES, 

termasuk penerbitan, penarikan dan transfer. 
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