Rangkuman Kegiatan GCF di UFCCC COP 17
Durban, Afrika Selatan
28 Nopember – 9 Desember

Sembilan dari enam belas negara bagian dan propinsi anggota GCF menghadiri Konferensi Para Pihak
Konvensi Kerangka PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) ke-17 di Durban, Afrika Selatan (COP 17) dan
berpartisipasi dalam banyak acara samping (side events) selama konferensi sebelas hari tersebut. Acara
samping yang ada memberikan peluang yang baik untuk berbagi kemajuan yang dicapai GCF dan masingmasing anggotanya serta untuk mempromosikan tujuan inti GCF untuk mengurangi emisi dari deforestasi
dan degradasi di yurisdiksi-yurisdiksi hutan tropis dengan mendukung jalur yang realistis menuju
pembangunan pedesaan yang dapat mempertahankan hutan di tingkat subnasional. Anggota-anggota GCF
juga berpartisipasi dalam keseluruhan acara Hari Hutan Ke-5 dan berkumpul bersama anggota-anggota
lainnya selama acara makan malam yang diadakan GCF.

Tanggal 30 Nopember, delegasi GCF Monica Julissa (Acre) dan Koordinator Negara Brasil Mariana Pavan
(Idesam) ikut serta dalam acara samping yang diselenggarakan oleh IPAM, yaitu REDD+ di Brasil: Partisipasi
Pemerintah Sub-Nasional dalam Implementasi Kebijakan REDD. Mariana berbicara tentang sejarah GCF,
ikhtisar tujuan-tujuannya dan tentang Kelompok Kerja-Kelompok Kerja GCF (termasuk pembentukan Dana
GCF di tahun 2011), serta rangkuman kegiatan anggota-anggota dari Brasil dan apa yang telah mereka
capai. Monica menjelaskan rincian kebijakan REDD terbaru yang diadopsi dan sedang dijalankan di Acre,
termasuk Sistem Insentif untuk Jasa-Jasa Lingkungan [System of Incentives for Environmental Services
(SISA)] dan Rencana Ekonomi Ekologis dan Pembagian Zonasi (Ecological Economic and Zoning Plan).
Monica juga berbicara dalam acara samping Ekuador/Conservation International di pagi harinya, yaitu
Tentang Perlindungan Sosial Lingkungan REDD+: Pengalaman Dalam Menggunakan SES REDD+ dan

Mekanisme-Mekanisme Lainnya, di mana
Monica berbagi pengalaman Acre dalam
menggunakan SES REDD+ untuk mengkaji
kualitas sosial dan lingkungan dari fase
perancangan dan implementasi awal SISA.
Kepala Komisi Kehutanan Cross River (Nigeria) yang juga perwakilan GCF Odigha Odigha ikut serta dalam
sesi Paviliun Afrika, yaitu Meningkatkan Kesadaran Akan Tata Kelola REDD+ di Afrika di mana beliau membahas
pengalaman Cross River dalam memajukan upaya konservasi dan prakarsa REDD+ mereka di tingkat
subnasional. Odigha menekankan pentingnya mendapatkan dukungan baik di tingkat negara bagian
maupun tingkat nasional serta berpartisipasi dalam GCF untuk mempelajari praktek-praktek terbaik dari
negara bagian dan propinsi anggota lainnya. Mariana Pavan menutup hari tersebut dengan
mempresentasikan perspektif “sisi penawaran” pada panel yang membicarakan Sistem Perdagangan yang
Efektif untuk Memfasilitasi Hubungan dan Saling Melengkapi Aksi-Aksi Multilateral: Sebuah Diskusi tentang
Rincian Skema Perdagangan Pemerintah Nasional dan Negara Bagian dan Potensi Mereka untuk
Dihubungkan. Panelis membahas tantangan hubungan antar yurisdiksi yang memiliki sasaran yang tidak
terlalu tinggi serta pro kontra antara pengembangan pasar bottom-up versus pengembangan top-down,
dengan sebagian besar panelis menyepakati bahwa pendekatan bottom-up akan menghasilkan sebuah
pasar yang lebih berkelanjutan karena keputusan-keputusan yang bersifat politis tidak akan banyak
berperan. Yurisdiksi sisi penawaran terus menunggu sinyal dari sisi permintaan seraya menyusun programprogram REDD+ mereka dan menyebutkan bahwa tidak banyak upaya untuk mengembangkan sistemsistem subnasional yang akan mengakui kredit REDD+ di negara bagian dan negara “sisi permintaan”.
Tanggal 3 Desember, Gubernur Teras Narang dari propinsi anggota GCF Kalimantan Tengah
menyelenggarakan sebuah acara di Paviliun Indonesia,
yang menyoroti pengembangan sebuah Strategi
Pembangunan Rendah Karbon Propinsi yang dilakukan
Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah semakin
mendapat sorotan sejak bulan Desember 2010 ketika
terpilih sebagai propinsi uji coba REDD+ di bawah
kemitraan REDD+ antara pemerintah Indonesia dan
Norwegia. Acara ini difokuskan pada ekspektasiekspektasi untuk kemitraan tersebut, peran propinsi
tersebut sebagai propinsi uji coba, dan status strategi
REDD+ propinsinya, yang disyaratkan oleh ketentuan-ketenuan kesepakatan dengan pemerintah Norwegia.

Hari Minggu tanggal 5 Desember, di pertengahan pelaksanaan konferensi dan satu hari tanpa negosiasi dan
acara samping resmi, para pakar kehutanan internasional dan para delegasi berkumpul di Hari Hutan Ke-5
CIFOR. GCF menyambut peserta di booth-nya dan Koordinator Negara Mariana Pavan (Idesam) dan Avi
Mahaningtyas (Kemitraan) memimpin sebuah diskusi tentang isu-isu Pasar Tema 1 (Bagaimana REDD+
Berjalan di Lapangan? Sebuah Eksplorasi Isu-Isu Sosial, Politis dan Biofisik). Perwakilan GCF yang juga
Kepala Komisi Kehutanan OdighaOdigha (Cross River) berbicara tentang panel Perkembangan Terkini Hutan

dan Perubahan Iklim, dan berbagi pengalamannya dari Cross River dan menyoroti pentingnya
menggabungkan aksi-aksi individual untuk menghasilkan perubahan yang
signifikan. Odigha juga bagian dari sebuah kelompok delegasi GCF dan
pimpinan REDD+ yang diwawancarai saat GCF Media Briefing di acara
Hari Hutan, yang juga mencakup Kepala Dewan Sumber Daya Udara
California Mary Nichols, Menteri Negara Fabio Vaz (Acre), dan Ana Euler
(Amapá). Acara Media Briefing tersebut menyoroti pengembangan
program-program REDD+ di Acre, Amapá, dan Cross River serta program
cap-and-trade California, di mana pihak pembuat regulasi dan para pakar
terus mendefinisikan aturan-aturan untuk pengakuan dan penerimaan
offset. Terakhir, Menteri Lingkungan Hidup Eufran Amaral (Acre)
menyampaikan pidato kunci dalam forum diskusi bertajuk Peluang dan isu-isu pendanaan untuk mitigasi
dan adaptasi dengan fokus pada sektor swasta. Menteri Amaral merangkum kebijakan negara bagian Acre
menghadapi deforestasi yang dimulai sebagai sebuah gerakan dalam masyarakat dan membicarakan
pelajaran yang didapat termasuk pentingnya mengintegrasikan produksi yang berkelanjutan dengan
kebijakan REDD+ untuk menangani biaya kesempatan (opportunity costs) dari kegiatan-kegiatan
pemanfaatan lahan yang tidak berkelanjutan sebelumnya. Beliau menutup pembicaraannya dengan seruan
kepada sektor swasta untuk membentuk sebuah sistem sukarela tambahan untuk pengurangan emisi gas
rumah kaca.

Setelah Hari Hutan, para anggota GCF berkumpul kembali saat makan malam ala Afrika Selatan di Indian
Ocean untuk berbagi perkembangan terbaru sejak pertemuan mereka sebelumnya di Pertemuan Tahunan
GCF Tahun 2011 di Palangka Raya, Indonesia dan membahas prakarsa-prakarsa GCF di masa datang.
Tanggal 6 Desember, kembali ada acara di Pusat Konvensi
Internasional dengan partisipasi Koordinator Negara GCF Avi
Mahaningtyas (Kemitraan) dalam sebuah panel di Paviliun
Indonesia membicarakan REDD+ dan pembangunan rendah karbon
tingkat propinsi di Indonesia. Avi menginformasikan
perkembangan terkini tentang kegiatan-kegiatan GCF, Database
Pengetahuan GCF yang akan diluncurkan awal 2012, dan informasiinformasi terbaru tentang upaya masing-masing propinsi anggota.

Menjelang akhir konferensi, delegasi GCF JoãoTalocchi dari Amazonas (di
sebelah kanan pada foto) menghadiri forum International Emissions Trading
Association (IETA), bertajuk REDD Tersarang (Nested REDD) Mengglobal:
Bangsa dan Negara sedang bersiap meningkatkan REDD dan merajut
proyek-proyek ke dalam kerangka yurisdiksi. Forum ini memberikan sebuah
peluang bagi peserta untuk mempertimbangkan rancangan kerangka REDD
terpadu dan bagaimana cara mengimplementasikannya di dalam sebuah
dunia tanpa kesepakatan internasional. João memberikan wawasan akan
upaya Amazonas untuk mengurangi deforestasi dan kemiskinan lewat prakarsa-prakarsa yang diarahkan
untuk menciptakan sebuah ekonomi hutan yang berkelanjutan. Salah satu prakarsa negara bagian ini
adalah usulan undang-undang tentang jasa lingkungan, yang saat ini sedang dalam kajian dan konsultasi
publik. Amazonas juga telah menggabungkan diri dengan 9 negara bagian Amazon lainnya di Brasil (5 di
antaranya adalah anggota GCF) untuk membentuk sebuah forum lingkungan hidup untuk para menteri
lingkungan hidup negara bagian di kawasan tersebut untuk menyatukan upaya. MarianoCenamo (Idesam,
di sebelah kiri pada foto) menyampaikan perspektifnya tentang mengapa begitu penting untuk
mengintegrasikan sistem-sistem subnasional ke dalam skema-skema nasional, dan berbicara secara singkat
tentang tantangan-tantangan teknis dan politis yang diperlukan untuk merealisasikan integrasi tersebut.
Di hari terakhir konferensi, delegasi GCF Elaine Corsini
(MatoGrosso) ikut serta dalam acara samping Instituto Centro de
Vida (ICV), bertajuk Mewujudkan REDD di Lapangan: Mengurangi
Deforestasi pada Skala Yurisdiksi di Brasil. Beliau berbagi strategistrategi yang digunakan di Mato Grosso untuk mengurangi tingkat
deforestasi di sana, termasuk sebuah rencana aksi negara bagian
untuk mencegah dan mengontrol deforestasi dan pembakaran
serta Legal MT Program, yang sedang berupaya mempromosikan
regularisasi penguasaan lahan dan kepatuhan lingkungan dari
properti pedesaan di Mato Grosso.
Akhir kata, negara bagian dan propinsi anggota GCF terus memimpin upaya-upaya untuk pengembangan
REDD+ dan program-program pembangunan rendan emisi pedesaan di tingkat subnasional yang terus
mempengaruhi kebijakan nasional dan menginformasikan forum-forum internasional. Di COP 17, delegasi
GCF mendatangkan minat baru akan kerja-kerja mereka dan memperkokoh hubungan dengan delegasi
internasional, pemerintah subnasional dan kelompok-kelompok stakeholder.

