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Komitmen ICDX Group untuk Netral Karbon,
dan Menjadi Bursa Komoditi yang Emisi Nol Bersih

Jakarta, 11 Oktober 2021 - Sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menurunkan emisi karbon
Indonesia sebesar 29%, ICDX Group beserta anak perusahaannya hari ini mengumumkan
komitmen perusahaan untuk mencapai netral karbon pada 2022 dan mencapai emisi nol bersih
pada 2030. Dengan komitmen ini, ICDX Group akan mengelola jejak karbon perusahaan di
seluruh kegiatan operasional Bursa.

“ICDX Group tidak hanya akan menyempurnakan pasar karbon di Indonesia dengan
menyediakan infrastruktur pasar yang terorganisir, tetapi kami juga ingin memberikan dampak
nyata untuk membantu pemerintah mencapai Nationally Determined Contributions (NDC)
Indonesia salah satunya melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang ditujukan
untuk proyek pengembangan pengurangan emisi karbon,” kata CEO ICDX, Lamon Rutten.

ICDX Group berkomitmen dalam dasawarsa mendatang untuk menjalankan praktik bisnis
secara bertanggung jawab dengan fokus pada penurunan emisi karbon, seraya berusaha untuk
berkontribusi dalam diskusi global tentang masa depan bumi. Komitmen ini didukung dengan
kesiapan infrastruktur yang dimiliki ICDX sebagai Bursa Komoditi dalam memfasilitasi
perdagangan komoditas di Indonesia melalui ekosistem yang terstruktur dan terintegrasi
dengan lembaga kliring dan pusat logistik.

Upaya ICDX Group untuk mendukung pemerintah Indonesia mencapai target iklim dan
pembangunannya diawali dengan mengidentifikasi lima langkah utama untuk mendukung
perusahaan mencapai net zero emission yakni:

● Mendukung dan menandatangani penetapan target pengurangan emisi berbasis sains
sesuai dengan kriteria dan rekomendasi inisiatif Science Based Targets (SBTi)

● Memenuhi sebagian besar kebutuhan energi perusahaan dari sumber energi yang lebih
bersih dan terbarukan

● Mengimbangi emisi (offset) dari konsumsi listrik perusahaan, perjalanan karyawan,
konsumsi kertas, dan sumber emisi lain yang relevan mulai 2022

● Mengadvokasi dan mengusahakan misi netral karbon kepada anggota serta pemangku
kepentingan yang tergabung dalam ekosistem bisnis ICDX Group melalui edukasi dan
workshop

● Mengomunikasikan dan menerapkan program sadar jejak karbon di internal perusahaan
untuk mendorong praktik tempat kerja yang bertanggung jawab

“Kami akan melakukan carbon offset melalui Emission Reduction Project untuk pengembangan



proyek-proyek yang melingkupi kehutanan dan penggunaan lahan, energi terbarukan, efisiensi
energi, serta perangkat rumah tangga,” kata Lamon Rutten.

ICDX Group menyadari bahwa untuk mewujudkan komitmen ini dibutuhkan upaya bersama.
Oleh karena itu, ICDX Group secara aktif dan terbuka akan menggandeng pemangku
kepentingan dan pemerintah untuk bersama mencapai agenda iklim Indonesia. ICDX Group
akan secara transparan melaporkan emisi karbon dari operasional perusahaan, dan kemajuan
perusahaan dalam memenuhi komitmen iklim melalui laporan keberlanjutan di masa
mendatang.

“ICDX akan membentuk komite percepatan netral karbon bersama pihak terkait untuk
mendorong pelaku bisnis dan individu ikut serta dalam janji komitmen (pledging) untuk transisi
netral karbon dan emisi nol bersih,” tutup Lamon Rutten.

[END]

Tentang Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX Group)
Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX Group), juga dikenal sebagai Bursa
Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) adalah bursa komoditi dan derivatif yang berbasis di
Indonesia. Visi ICDX Group menjadi bursa pasar global yang meningkatkan kesejahteraan
nasional, dengan misi menjadi tolok ukur penetapan harga komoditi dunia melalui
produk-produk primer Indonesia. ICDX Group adalah Bursa yang didukung oleh anggotanya
yang terdiri dari pialang dan pedagang yang teregulasi oleh BAPPEBTI. Anggota ICDX Group
memfasilitasi layanan transaksi nasabah yang mencakup kontrak perdagangan berjangka
komoditi ICDX Group. Perdagangan di ICDX Group akan diselesaikan, dijamin, dan dikliring
oleh Indonesia Clearing House. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.icdx.co.id
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