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Gambaran Umum
Apa itu LandScale, dan mengapa LandScale dibutuhkan?
Upaya saat ini untuk membalikkan penurunan kesehatan ekosistem sambil
meningkatkan kesejahteraan populasi yang sedang tumbuh, tidak berjalan sesuai
kecepatan atau skala yang diperlukan. Untuk berhasil, kita perlu berpikir lebih besar
dan berkolaborasi.
LandScale adalah pendekatan baru untuk mendorong peningkatan keberlanjutan
pada skala yang lebih besar dari sekedar komunitas, pertanian, atau proyek tunggal.
Ini memberikan sistem yang tidak memihak, holistik, dan diakui secara global untuk
menilai dampak kumulatif dari kegiatan dalam lanskap yang didominasi oleh industri
berbasis sumber daya alam.
LSM, sektor swasta, donor, dan pemerintah yang bekerja di tingkat lanskap dapat
menggunakan LandScale untuk melacak tren, membuat keputusan yang efektif, dan
mengkomunikasikan dampak secara kredibel. Dengan membuat informasi yang
andal tentang kinerja lanskap tersedia secara luas, LandScale membantu
menghubungkan insentif keuangan dan pasar dengan peningkatan keberlanjutan
pada skala lanskap.

Siapa yang dapat dibantu oleh LandScale, dan bagaimana
caranya?
LandScale dapat membantu organisasi mendapatkan wawasan holistik tingkat
lanskap yang dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan
pengelolaan, investasi, atau sumber yang berkelanjutan. Perusahaan, inisiatif
industri, LSM, pemerintah, donor, dan lembaga keuangan dapat menggunakan
LandScale untuk mengukur keberlanjutan lanskap apa pun dengan ekonomi dan
rantai pasokan berbasis sumber daya alam yang substansial, termasuk agribisnis,
kehutanan, ekstraktif, infrastruktur, dan pariwisata. Penilaian dapat dilakukan oleh
satu organisasi, kelompok yang tertarik untuk mengembangkan program lanskap
kolaboratif, atau kemitraan lanskap multi-pemangku kepentingan yang sudah ada.

Apa saja komponen utama LandScale?
Ada beberapa komponen LandScale yaitu:
●

●

Kerangka penilaian: Serangkaian tujuan yang terkait dengan peningkatan
kesehatan ekosistem, kesejahteraan manusia, tata kelola, dan produksi
tanaman pertanian dan kehutanan utama; indikator; dan metrik kinerja untuk
mengukur aspek penting dari status dan tren keberlanjutan lanskap
Panduan penilaian: Panduan langkah demi langkah untuk melakukan
penilaian LandScale, termasuk arahan untuk menentukan batas lanskap,

●

●

●

memilih indikator dan metrik kinerja yang relevan, serta mengumpulkan data
dan melaporkan hasil
Mekanisme verifikasi: Proses evaluasi penilaian LandScale, yang mencakup
pemeriksaan bahwa pengguna telah mematuhi pedoman penilaian dan telah
menggunakan data yang sesuai
Panduan klaim: Panduan tentang jenis klaim yang dapat dibuat pengguna
berdasarkan penilaian LandScale, termasuk kriteria kelayakan untuk
membuat klaim
Platform pelaporan: Alat online (tersedia mulai pertengahan 2021) yang
memfasilitasi proses penilaian bagi pengguna dan mempublikasikan hasil
penilaian untuk pengambil keputusan seperti pembeli komoditas, investor,
dan pemerintah

Bagaimana Cara Kerja LandScale?
Apa perbedaan utama antara versi 0.1 dan versi 0.2
kerangka dan panduan penilaian?
Pada bulan Oktober 2020, kami menerbitkan LandScale v0.2, yang mencakup versi
kedua dari kerangka dan panduan penilaian LandScale dan panduan rinci pertama
tentang verifikasi dan klaim. Perubahan yang dibuat antara v0.1 dan v0.2 dari
kerangka penilaian dan panduan didasarkan pada umpan balik dari konsultasi publik
pertama kami dan penilaian percontohan yang dilakukan oleh mitra LandScale.
Perbedaan utama antara v0.1 dan v0.2 dari kerangka penilaian dan panduan terkait
termasuk:
●

●
●
●
●

●

Panduan baru tentang pelaporan atribut utama dan kemajuan kemitraan
multi-pemangku kepentingan dalam suatu lanskap (Lampiran 1. Modul
Pelaporan Kemitraan Lanskap Berkelanjutan)
Panduan tambahan untuk menentukan penerapan indikator yang bergantung
pada lanskap
Panduan baru tentang menetapkan baseline dan target untuk mengukur
peningkatan
Detail tambahan tentang cara memilih atau mengembangkan dan
mengevaluasi sumber data untuk metrik kinerja LandScale
Pilar ekosistem: indikator perlindungan ekosistem dan keanekaragaman
hayati alami dan indikator konektivitas ditambahkan; metrik kinerja diperluas
dan direvisi
Pilar kesejahteraan manusia: indikator baru yang menggabungkan dimensi
paling kritis dari penilaian kemiskinan multidimensi ditambahkan ke tujuan
2.1 untuk memberikan ukuran standar hidup yang lebih komprehensif;
pedoman baru untuk tujuan 2.2 dikembangkan untuk mendukung penilai
dalam merancang metrik kinerja yang sesuai dengan konteks penilaian hak
asasi manusia di tingkat lanskap

●

●

Pilar tata kelola: metrik kinerja disempurnakan dan disederhanakan untuk
menilai indikator dengan lebih baik, dan panduan ditingkatkan; indikator
pilihan baru yang dibuat untuk kepemilikan sumber daya; Alat Pemeringkat
Bentang Alam Berkelanjutan ditampilkan sebagai metodologi yang
direkomendasikan untuk menilai indikator 3.2.1, 3.2.2, dan 3.2.3
Pilar produksi: disempurnakan dan diklarifikasi terkait fokusnya saat ini pada
produksi pertanian dan perkebunan (jenis produksi berbasis sumber daya
alam lainnya dapat ditambahkan di masa mendatang)

Keterampilan dan keahlian apa yang dibutuhkan untuk
melakukan penilaian?
LandScale merekomendasikan bahwa individu atau tim yang melakukan penilaian
memiliki akses ke keahlian teknis berikut:
●
●

●
●

Kompetensi teknis umum dalam pembangunan pedesaan berkelanjutan atau
pengelolaan lanskap terintegrasi, termasuk keahlian sosial dan lingkungan
Kemampuan untuk menafsirkan penelitian dan data yang berkaitan dengan
berbagai masalah pembangunan berkelanjutan, termasuk topik seperti
ekologi, perubahan penggunaan lahan, kemiskinan, hak asasi manusia,
pemerintahan lokal, dan produksi komoditas
Kompetensi dalam mengidentifikasi, memperoleh, dan menganalisis data
Keahlian dalam Sistem Informasi Geografis (GIS) untuk memperoleh,
mengevaluasi, mengolah, dan menganalisis data spasial.

Jika ada kemitraan atau inisiatif skala lanskap yang sedang berlangsung, LandScale
merekomendasikan agar penilai secara langsung melibatkan atau bekerja sama
dengan staf proyek tersebut untuk mengidentifikasi sumber informasi, mengakses
data, dan mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan.

Berapa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan
penilaian?
Biaya utama yang terkait dengan pelaksanaan penilaian LandScale adalah waktu.
Pengalaman uji coba menunjukkan bahwa dibutuhkan sekitar 40-60 hari kerja untuk
melakukan penilaian dasar. Waktu ini kemungkinan akan berkurang untuk penilaian
ulang karena mengidentifikasi dan mengevaluasi sumber data yang sesuai seringkali
merupakan bagian proses yang paling memakan waktu. Biaya tenaga kerja akan
bervariasi tergantung pada negaranya, dan apakah ada kapasitas internal untuk
melakukan penilaian atau diperlukan dukungan eksternal.

Pada tahap apa dalam pengembangan inisiatif lanskap
yang tepat untuk melakukan penilaian?
LandScale dapat digunakan pada setiap tahap dalam pengembangan inisiatif
lanskap. Kami mendorong para penyelenggara inisiatif lanskap untuk melakukan
penilaian LandScale sedini mungkin dalam proses untuk membantu pemangku
kepentingan lebih memahami masalah kritis dalam lanskap dan menghasilkan dasar
yang berharga untuk mengukur peningkatan di masa depan.
Inisiatif lanskap yang matang juga dapat memperoleh manfaat dari penggunaan
LandScale untuk menginformasikan pengelolaan adaptif dan mengkomunikasikan
dampak secara kredibel, yang dapat mengamankan dukungan dan investasi jangka
panjang untuk inisiatif tersebut.

Siapa yang menentukan indikator tergantung-lanskap dan
indikator pilihan mana yang harus dimasukkan dalam
penilaian?
Indikator yang bergantung pada lanskap merepresentasikan masalah yang penting
bagi keberlanjutan lanskap tetapi mungkin tidak relevan di semua lanskap. Semua
indikator yang bergantung pada lanskap harus disertakan dalam penilaian kecuali
jika penilai dapat membenarkan mengapa indikator tertentu yang bergantung pada
lanskap tidak relevan.
Pengguna LandScale dapat menilai tujuan lanskap berkelanjutan mereka sendiri atau
menambahkan masalah yang penting bagi pemangku kepentingan menggunakan
indikator pilihan. Oleh karena itu, pencantuman indikator pilihan merupakan
kebijaksanaan penilai.
LandScale merekomendasikan agar pengguna melakukan penjangkauan dengan
pemangku kepentingan lanskap melalui platform multi-pemangku kepentingan yang
mapan atau penjangkauan langsung untuk kedua jenis indikator tersebut. Organisasi
yang memimpin proses penilaian harus bertanggung jawab untuk memastikan
bahwa panduan ini diikuti dan bahwa pemangku kepentingan utama diajak
berkonsultasi selama proses pemilihan indikator.

Apakah penilaian dapat dilakukan hanya dengan
menggunakan data sekunder yang ada atau apakah juga
memerlukan pengumpulan data primer?
Untuk mengurangi biaya dan meningkatkan standardisasi, LandScale
merekomendasikan penggunaan data sekunder yang ada jika tersedia. Akan tetapi,
pengumpulan data primer mungkin diperlukan untuk beberapa indikator - ini
bervariasi antar lanskap. Jika data tidak tersedia, pedoman LandScale
memungkinkan proporsi tertentu dari indikator inti dan yang tergantung-lanskap
ditangguhkan dari penilaian pertama dan kedua ke penilaian selanjutnya..

Seberapa sering penilaian harus dilakukan?
LandScale merekomendasikan untuk memperbarui penilaian setidaknya sekali
setiap tiga tahun untuk mempertahankan profil kinerja lanskap terkini dan
mendeteksi tren kritis. Klaim harus selalu didasarkan pada penilaian LandScale
terbaru untuk setiap lanskap. Sebagai standar, klaim tetap berlaku untuk jangka
waktu hingga tiga tahun
setelah penilaian yang terbaru dilakukan.

Berapa ukuran lanskap yang direkomendasikan yang
dapat dinilai menggunakan LandScape?
Secara umum, area optimal untuk menerapkan LandScale berkisar antara ratusan
hingga ribuan kilometer persegi. Ukuran ini secara umum sesuai untuk memberikan
wawasan yang berarti tentang kinerja keberlanjutan lanskap dan memfasilitasi
tindakan untuk memperbaikinya. Jika lanskap terlalu kecil, mungkin tidak cukup
menangkap luas penggunaan lahan yang mempengaruhi, atau dipengaruhi oleh,
keberlanjutan dalam lanskap. Jika lanskap terlalu luas, hasil penilaian mungkin tidak
memberikan informasi yang berguna untuk mendorong tindakan perbaikan.
Panduan LandScale memberikan tiga opsi untuk memilih batas lanskap yang
digunakan untuk penilaian: yurisdiksi, daerah tangkapan air, atau lanskap ditentukanpengguna. Untuk opsi yang ke-tiga, kawasan lanskap yang dipilih harus
mencerminkan keterkaitan antar dimensi ekologi, sosial, dan ekonomi. Misalnya,
lanskap tidak boleh mencakup area produksi yang tidak termasuk area hilir yang
terkena dampak limpasan bahan kimia pertanian. Panduan v0.2 mencakup informasi
tentang melakukan analisis kedekatan untuk memastikan aspek-aspek ini
diperhitungkan saat menetapkan batas lanskap.

Dapatkah hasil penilaian digunakan untuk
membandingkan kinerja berbagai lanskap?
Fokus utama LandScale adalah membandingkan performa lanskap yang sama dari
waktu ke waktu, bukan performa beberapa lanskap pada satu titik waktu. Namun,
penilaian memungkinkan pengguna untuk membandingkan tren di lanskap yang
berbeda dalam kaitannya dengan masalah tertentu. Jika lanskap yang berbeda telah
menggunakan metrik kinerja yang sama untuk indikator tertentu, maka perbandingan
kinerja keberlanjutan yang lebih langsung dapat dibuat, tergantung pada jenis data
yang digunakan untuk mengukur metrik tersebut.

Kapan platform pelaporan siap digunakan, dan apa
manfaatnya bagi saya?
Platform pelaporan akan tersedia pada pertengahan 2021. Platform ini akan
menggabungkan panduan langkah demi langkah kami dengan fungsionalitas yang
memudahkan untuk mengakses dan mengumpulkan data yang relevan, yang pada

akhirnya membuat prosesnya lebih cepat dan lebih hemat biaya. Platform ini juga
akan menampilkan hasil penilaian LandScale, berfungsi sebagai pusat global bagi
investor, donor, dan pembeli komoditas yang ingin berinvestasi di lanskap yang
menunjukkan peningkatan keberlanjutan.

Tingkat verifikasi apa yang diperlukan agar hasil penilaian
dapat ditampilkan di platform pelaporan?
Pemeriksaan kelengkapan oleh tim LandScale (verifikasi level 1) harus dilakukan
agar hasil penilaian dapat ditampilkan di platform. Pemeriksaan ini memastikan
penilaian telah selesai sesuai dengan pedoman penilaian. Pemeriksaan kelengkapan
juga merupakan prasyarat untuk verifikasi tingkat 2, yang dirancang untuk
memberikan jaminan kualitas independen dari hasil penilaian. Verifikasi level 2
hanya diperlukan untuk indikator yang dimaksudkan untuk menjadi subjek klaim
terkait kinerja lanskap. Namun, sejauh mana hasil penilaian telah diverifikasi secara
independen (verifikasi level 2) akan ditunjukkan dengan jelas di platform. Verifikasi
level 2 harus dilakukan oleh verifikator pihak ketiga yang independen, yang akan
memeriksa bahwa kualitas sumber data dan metode yang digunakan untuk
menafsirkan, menganalisis, dan mensintesis data sudah memadai.

Klaim apa yang dapat dibuat tentang hasil penilaian?
LandScale memberikan panduan tentang klaim yang kredibel yang dapat dibuat
berdasarkan hasil penilaian. Klaim berfokus pada status atau tren lanskap dalam
kaitannya dengan indikator atau metrik tertentu yang dicakup dalam penilaian. Klaim
kinerja lanskap dapat digabungkan dengan informasi tentang kontribusi aktor
tertentu atau asosiasi terhadap lanskap.
Contoh klaim:
●

Perusahaan X memperoleh 20% kakaonya dari lanskap Y, yang telah bebas
deforestasi sejak 2018

●

Antara 2015 sampai 2020, sedimentasi di tiga sungai lanskap tersebut
menurun sebesar 21%

Bagaimana LandScale dapat mengkatalisasi pasar dan
insentif keuangan untuk perbaikan dalam keberlanjutan
lanskap?
Ada beberapa cara di mana LandScale dapat mengkatalisasi pasar atau insentif
keuangan untuk perbaikan pada skala lanskap. Contohnya termasuk, tetapi tidak
terbatas pada:
●

Membuka peluang untuk pembiayaan berbasis kinerja dengan memberikan
perubahan kuantitatif terukur dalam indikator penting kinerja keberlanjutan

●

●

●

untuk mendukung obligasi hijau (green bonds) atau struktur keuangan
campuran yang mencakup keuangan konsesi terkait keberlanjutan
Meningkatkan kemungkinan menarik pembiayaan berulang dan jangka
panjang untuk intervensi skala lanskap dengan melaporkan hasil atas
investasi kepada donor atau memengaruhi investor atau organisasi sektor
swasta atau publik dalam hal peningkatan kuantitatif dalam masalah kritis
yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Membedakan kredit dari proyek yang menargetkan manfaat iklim dan
keberlanjutan, seperti kredit dari sekuestrasi karbon komersial atau proyek
reboisasi, di pasar dengan memberikan bukti manfaat di luar batas proyek ke
berbagai masalah yang lebih luas, seperti keanekaragaman hayati, tanah,
atau konservasi air, peningkatan mata pencaharian atau peningkatan
produktivitas
Membedakan produsen atau pedagang komoditas di pasar dengan
memberikan informasi yang kredibel tentang tren keberlanjutan di luar rantai
pasokan mereka - jaminan tambahan tentang ketahanan rantai pasokan dan
risiko reputasi yang berkurang dapat mengakibatkan kontrak jangka panjang,
struktur harga yang lebih baik, atau permintaan dari pembeli baru.

Bagaimana LandScale Berhubungan dengan
Inisiatif Lain?
Sistem sertifikasi yang berfokus pada komoditas atau
pertanian
Komplementaritas atau persamaan:
● Seperti kebanyakan sistem sertifikasi yang berfokus pada komoditas atau
pertanian, LandScale bertujuan untuk mendorong peningkatan kesehatan
ekosistem, kesejahteraan manusia, tata kelola, dan produksi.
● Kedua sistem menyertakan mekanisme untuk memverifikasi kinerja
keberlanjutan, meskipun pada skala yang berbeda, dan memungkinkan
kinerja untuk dikomunikasikan melalui klaim yang kredibel.
Perbedaan utama:
● LandScale dirancang untuk mendorong peningkatan di seluruh lanskap,
sedangkan sebagian besar skema sertifikasi komoditas atau pertanian
berfokus pada unit manajemen individu di dalam lanskap.
● Standar keberlanjutan tradisional cenderung menetapkan praktik-praktik
manajemen terbaik atau menetapkan tingkat kinerja ambang batas yang
harus dipenuhi untuk mencapai dan mempertahankan status bersertifikat.
Sebaliknya, LandScale tidak mendefinisikan praktik atau tingkat kinerja
minimum yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam program. Alih-alih,
LandScale berfokus untuk mendorong peningkatan kinerja keberlanjutan

●

dengan menyediakan informasi yang andal tentang status ekosistem,
kesejahteraan manusia, tata kelola, dan produksi pada skala lanskap.
Kebanyakan sistem sertifikasi memberikan wawasan tentang kinerja
keberlanjutan yang khusus untuk satu komoditas atau unit manajemen.
Sebaliknya, LandScale menilai dampak kumulatif dari semua aktivitas
ekonomi berbasis sumber daya alam dalam lanskap, termasuk agribisnis,
kehutanan, ekstraktif, infrastruktur, dan pariwisata. Oleh karena itu, hasil dari
satu penilaian dapat relevan dengan berbagai sektor dan pemangku
kepentingan.

Program Area Sumber Terverifikasi (VSA) IDH
Saling melengkapi atau kesamaan:
● Kedua inisiatif memiliki tujuan yang sama dalam memanfaatkan kekuatan
pasar untuk mendorong peningkatan keberlanjutan pada skala lanskap
● Kedua inisiatif bekerja sama dengan organisasi yang memimpin pendekatan
lanskap untuk memberikan alat dan panduan yang memungkinkan mereka
meningkatkan dan menunjukkan dampaknya
● Kedua inisiatif akan mengembangkan platform online yang berfungsi untuk
memberikan informasi kepada sektor swasta tentang kemajuan upaya untuk
mendorong peningkatan keberlanjutan pada skala lanskap.
● Kedua sistem tersebut dianggap saling melengkapi. Kedua inisiatif tersebut
masih dalam pengembangan, dan uji coba bersama di lanskap yang sama
sedang dieksplorasi untuk menguji penerapan model dalam praktiknya.
Perbedaan utama:
● LandScale dapat digunakan untuk menilai dan mengkomunikasikan kinerja
dan tren keberlanjutan dalam lanskap di mana tidak ada kemitraan lanskap
berkelanjutan (SLP) yang berlaku, atau untuk melakukan penilaian dasar jika
SLP baru dimulai. Sebaliknya, fokus VSA adalah menghubungkan para
pemangku kepentingan dan membantu mereka merumuskan tujuan
keberlanjutan dan memantau kemajuan, dengan membangun kolaborasi
yang dikenal sebagai "Kesepakatan (compact)".
● Dalam hal cakupan dan batas geografis, VSA dirancang untuk diterapkan
pada yurisdiksi sedangkan LandScale dapat diterapkan pada yurisdiksi,
daerah tangkapan air, atau batas lanskap yang ditentukan pengguna lainnya.

Pendekatan Yurisdiksi Komoditas (CJA)
Saling melengkapi atau kesamaan:
● Kedua inisiatif bertujuan untuk membuat informasi yang independen dan
kredibel tentang kinerja keberlanjutan lanskap lebih mudah tersedia bagi
perusahaan yang mencari komoditas pertanian. Hal ini akan memungkinkan
lanskap yang menunjukkan perbaikan (misalnya, pengurangan deforestasi)
untuk mendapatkan penghargaan atas upaya ini oleh perusahaan yang
memiliki komitmen untuk mendukung produksi komoditas pertanian yang
berkelanjutan.

●

Kedua inisiatif menawarkan mekanisme verifikasi dan platform online untuk
menampilkan kinerja keberlanjutan lanskap yang telah dinilai menggunakan
kerangka kerja penilaian LandScale atau CJA.

Perbedaan utama:
● CJA utamanya fokus pada program yang dipimpin pemerintah untuk
mengurangi deforestasi di tingkat sub-nasional atau nasional. Sebaliknya,
LandScale dapat diterapkan pada skala yang lebih kecil dan menggunakan
yurisdiksi, daerah tangkapan air atau batas lanskap yang ditentukan
pengguna.
● CJA utamanya fokus untuk menyoroti yurisdiksi yang membuat kemajuan
dalam mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan sejalan
dengan ketentuan untuk REDD + yang dilembagakan dalam perjanjian Paris,
sedangkan LandScale memberikan penilaian kemajuan yang lebih holistik
dalam kaitannya dengan permasalahan keberlanjutan yang lebih luas, dimana
banyak di antaranya sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(SDGS)
● CJA bertujuan untuk menghubungkan yurisdiksi dengan pembeli komoditas,
sedangkan hasil penilaian LandScale dimaksudkan untuk menginformasikan
berbagai keputusan yang lebih luas, termasuk keputusan manajemen,
investasi dan pengadaan (sumber).

Kerangka Penilaian Lanskap Conservation International
(LAF)
Saling melengkapi atau kesamaan:
● Kedua inisiatif menyediakan alat untuk menilai dan mengkomunikasikan
keberlanjutan lanskap di seluruh ekosistem (disebut modal alam di LAF),
dimensi kesejahteraan manusia, produksi, dan tata kelola
● Kedua inisiatif bertujuan untuk mendukung pengelolaan adaptif oleh
pemangku kepentingan di lanskap dan untuk memfasilitasi kemitraan dan
investasi dalam mendukung keberlanjutan lanskap
Perbedaan utama:
●
LAF tidak menyediakan seperangkat tujuan, indikator, dan metrik standar
tetapi dirancang untuk digunakan sebagai bagian dari pendekatan lanskap
berkelanjutan berdasarkan Standar Terbuka di mana para aktor dalam
lanskap mengidentifikasi tujuan dan intervensi lanskap berkelanjutan yang
membahas pendorong dan aktor perubahan lanskap. Indikator dapat
disesuaikan untuk menunjukkan kemajuan menuju tujuan keberlanjutan
lanskap yang telah diidentifikasi dan akan berbeda untuk setiap lanskap.
● LAF tidak mencakup mekanisme verifikasi dan jaminan.

Bagaimana LandScale Dikembangkan dan
Diuji?
Siapa yang terlibat dalam pengembangan LandScale?
Rainforest Alliance, Verra, dan Conservation International sedang mengembangkan
LandScale dengan dukungan dari koalisi mitra yang berkembang. Hingga saat ini,
mitra-mitra yang tergabung; Climate, Community & Biodiversity Alliance,
EcoAgriculture Partners, International Union for Conservation of Nature (IUCN),
Nature Conservation Research Center (NCRC), Proforest, dan Solidaridad. Sebuah
kelompok penasihat, yang mewakili ahli permasalahan dan calon pengguna
LandScale, memberikan masukan dan panduan strategis dalam mengembangkan
inisiatif LandScale untuk membantu memastikan kontribusi yang signifikan untuk
mendorong perbaikan dalam keberlanjutan lanskap.

Siapa yang mendanai pengembangan LandScale?
Inisiatif global ini didukung oleh the International Climate Initiative (IKI) dari
Kementerian Lingkungan Federal Jerman, Konservasi Alam dan Keselamatan Nuklir
(BMU) dan the BHP Foundation’s Environmental Resilience Global Signature
Program. Berbagai donor mendanai upaya untuk merintis LandScale di berbagai
lanskap, termasuk USAID di Meksiko dan Packard Foundation di Indonesia.

Di mana LandScale sedang diujicobakan?
Kelompok pilot pertama, yang dipimpin oleh para mitra LandScale, berlokasi di:
●
●
●
●
●

Area Intervensi Hotspot Juabeso Bia dan Kakum di Ghana, dipimpin oleh
NCRC
Daerah Aliran Sungai metropolitan the Greater San Jose di Kosta Rika,
dipimpin oleh IUCN dan Fundecor
Provinsi Lama, Wilayah San Martin, Peru, dipimpin oleh Rainforest Alliance
Bentang alam Sierra de Tapalpa di negara bagian Jalisco, Meksiko, dipimpin
oleh Rainforest Alliance
Daerah Aliran Sungai Ocosito di Guatemala, dipimpin oleh Rainforest Alliance
dan Solidaridad

Mulai akhir 2020, sekelompok pelopor baru dalam keberlanjutan lanskap akan
mengujicobakan kerangka penilaian v0.2 di lanskap di seluruh dunia. Pelajari lebih
lanjut tentang aplikasi inovatif LandScale dan lanskap tempat mereka bekerja di
www.landscape.org/pilots/.

Kapan LandScale akan tersedia untuk penggunaan yang
lebih luas?
Versi lengkap kerangka kerja dan pedoman penilaian LandScale, mekanisme
verifikasi, pedoman klaim, dan platform online akan tersedia untuk penggunaan yang
lebih luas pada paruh kedua tahun 2021.

Bagaimana saya dapat mengetahui lebih lanjut tentang
LandScape?
Daftar ke milis kami untuk mendapatkan informasi terbaru tentang perkembangan
terbaru atau hubungi info@landscale.org untuk infoemasi lebih lanjut.

