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Ikhtisaar
Pada 18‐‐20 Mei 201
10, 12 dari 14
1 negara bagian
b
dan provinsi
p
angggota Gugus Tugas Iklim
m dan
Hutan Gubernur
G
(G
GCF) (Acre, Amapá, Maato Grosso,, Pará dan Amazonas di Brasil; Aceh,
A
Kalimanttan Timur, Papua,
P
dan Kalimantan
K
Barat di Ind
donesia; Caliifornia dan Wisconsin di
d AS;
dan Cross River Sttate di Nigeria) dan 5 negara bagian
b
penggamat (Kalim
mantan Ten
ngah,
ndonesia; Saabah di Malaysia; dan Sinoe Coun
nty di
Kalimanttan Selatan, dan Papuaa Barat di In
Liberia) berkumpul
b
di
d Banda Aceeh, Indonesia untuk perttemuan GCFF ke‐3. Pertemuan, dipimpin
oleh Ketua Gugus Tu
ugas GCF (A
Amazonas), terdiri
t
atas dua hari peertemuan waakil‐wakil neegara
bagian dan provinsi dan hari keetiga dikhusu
uskan bagi pertemuan
p
g
gabungan
Gugus Tugas GCF‐
Pemangkku Kepentin
ngan menerima masukaan penting dari masyarakat sipil tentang
t
masalah
utama yang terkait dengan pengurangan emisi dari penggundulan dan kerusakan hutaan di
segenap negara bagian dan provvinsi Gugus Tugas
T
GCF.
m
denggan saksama Agenda Pertemuan tiga‐hari ini, yang
Pertemuan Gugus Tugas GCF melacak
tersedia
dalam
bahassa
Ingggris,
Po
ortugis,
dan
In
ndonesia
di
http://ww
ww.gcftaskfforce.org/do
ocuments/.
Dua harri pertama pertemuan
n terfokus pada
kegiatan REDD negaara bagian dan
d provinsi dengan tinjjauan mend
dalam pada status peratturan
batasi‐daan‐niagakan((cap‐and‐traade) Californ
nia dan perttimbangan Dewan Sum
mber Daya Udara
U
Californiaa terhadap penggantian
n hutan inteernasional baagi penyertaaan dalam program
p
regulatif
itu
(lihat
http://gccftaskforce.o
org/documents/May_Acceh/Day_1_2
2/California%
%20Presentaation%20%2
28Ma
y%2019%
%202010%29
9.pdf), perkkembangan REDD fed
deral, dan upaya RED
DD internassional
(umumnyya terfokus pada hasill dan perkeembangan sejak
s
UNFCC
CC COP‐15 di Kopenhaagen,
Denmarkk dan keten
ntuan‐ketenttuan Kesepaakatan REDD+ Kopenhaagen), diiku
uti oleh keggiatan
diskusi mendalam
m
dan
d area fokkus tiga kelo
ompok kerjaa Gugus Tuggas GCF dan
n putusan untuk
u
bergerakk maju di parruh kedua taahun 2010.
Sementara GCF masih akan men
ngejar tujuaan lebih besaar Kelompokk Kerjanya selama
s
tahun ini,
para angggota Gugus Tugas GCF sepakat bah
hwa fokus utama
u
kelom
mpok kerja Gugus
G
Tugass GCF
dan paraa anggota daalam jangka pendek (daari kini hinggga pertemuan Gugus Tu
ugas GCF kee‐4 di
Santarém
m, Pará (sem
mentara direencanakan pada
p
tangall 13‐17 Septtember 201
10)) akan paada 4
Tugas Keerja dan keluaran terkaitt yang dibahaas lebih terin
nci di bawah
h. Keempatn
nya adalah:
Tugas 1: Mengembanggkan saran desain
d
GCF untuk
u
keran
ngka kerja REDD subnassional
(ttingkat negaara bagian dan
d provinsi) untuk tinjauan dan persetujuan pada pertem
muan
G
Gugus
Tugas GCF Septem
mber 2010 dan
d peredarran pada Konferensi Parra Pihak UNFCCC
Risalah Rapat
R
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G
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ke‐16 (COP‐16); melibatkan standar ketiga pihak (misalnya CAR, VCS, CCB+CARE,
Pedoman Praktik Baik IPCC, dan Rencana Vivo);
Tugas 2: Mengenali, melacak, dan menarik peluang pembiayaan bagi kegiatan REDD
negara bagian atau provinsi GCF dan mengembangkan nota konsep mengenai
pembentukan Dana GCF;
Tugas 3: Menciptakan basis data pengetahuan GCF yang akan mencakup kegiatan
REDD (program, kebijakan, dan proyek) saat ini negara bagian dan provinsi anggota,
serta kebutuhan kelembagaan, teknis, keuangan, hukum, dan lainnya; dan
Tugas 4: Mengembangkan dan mengimplementasi strategi komunikasi dan
penjangkauan GCF serta menyempurnakan/meresmikan pelibatan pemangku
kepentingan dalam proses GCF.
Hasil utama pertemuan Gugus Tugas GCF‐Pemangku Kepentingan Hari ke‐3 adalah bahwa
pelibatan pemangku kepentingan yang lebih ditingkatkan dan resmi, yang mencakup komunitas
bergantung pada hutan setempat, penduduk pribumi, LSM, pemerintah nasional, organisasi
internasional, dan perusahaan swasta akan menjadi utas umum yang dikejar oleh pemimpin
dan anggota masing‐masing dari empat Kelompok Tugas yang tercatat di atas dan Gugus Tugas
GCF secara umum.
Secara bersamaan dengan pertemuan utama delegasi Gugus Tugas GCF pada Hari 1 dan 2,
mitra Aceh kita menyusun jadwal acara sampingan lengkap bagi para pemangku kepentingan.
Acara sampingan, yang disponsori oleh Kemitraan untuk Reformasi Tata Kelola di Indonesia
(Kemitraan), Pusat Riset Hutan Internasional (CIFOR), Fauna & Flora Internasional (FFI),
ExxonMobil, LaFarge Cement, dan Bank BPD Aceh, terfokus pada empat tema: (1) Kebijakan
Publik & Investasi dalam Masalah Perubahan Iklim; (2) Hak & Akses Masyarakat Setempat; (3)
Pengembangan Proyek REDD; dan (4) Pemantauan Proyek REDD. Pemaparan dan dokumen
terkait acara sampingan ini tersedia di http://www.gcftaskforce.org/documents.html.

Hasil Utama
1.

Kemajuan GCF & Kelompok Kerja

Di tahun 2009, GCF membentuk tiga kelompok kerja yang dipimpin oleh para wakil negara
bagian atau provinsi untuk memandu kerja dan hasilnya di seputar tiga area utama: (1)
pengkajian dan pengembangan standar dan kriteria REDD tingkat proyek; (2) pengembangan
mekanisme koordinasi dan kerangka kerja akuntansi REDD; dan (3) pengkajian kebutuhan
negara bagian dan provinsi GCF untuk memungkinkan mereka mengembangkan kegiatan REDD
(program, kebijakan, dan proyek) yang efektif. Pada pertemuan Aceh, pemimpin dan konsultan
Kelompok Kerja berbagi kemajuan yang dicapai di awal 2010, memimpin diskusi di seputar
masalah utama dalam cakupan setiap kelompok kerja, dan membantu mendirikan empat
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prioritas kelompok kerja (“Tugas”) untuk memandu kegiatan Gugus Tugas GCF di antara
pertemuan Aceh dan Santarém (dibahas dalam bagian 2 infra).
Selain itu, para anggota Gugus Tugas GCF membahas kerangka kerja yang diusulkan untuk
strategi dan kegiatan GCF ke depannya yang lebih besar daripada ini empat tugas di tangan dan
berfokus pada tiga area umum untuk kemajuan (komunikasi & pelibatan pemangku
kepentingan, pengembangan kegiatan REDD, dan pembiayaan), yang akan menjadi topik diskusi
di Santarém (lihat Pemaparan Kelompok Kerja 3 pada Salindia 10 dari 12, tersedia di
http://www.gcftaskforce.org/documents.html).
a.

Kelompok Kerja 1

Di tahun 2010, Kelompok Kerja 1 (standar dan kriteria) terfokus pada mendapatkan kejernihan
mengenai kriteria umum bagi kegiatan tingkat proyek dan mengembangkan dukungan untuk
lintasan majemuk bagi proyek tersarang guna memenuhi standar kepatuhan yang muncul.
Pemaparan Kelompok Kerja 1 yang disampaikan di Aceh oleh Tim Kidman dari Climate Action
Reserve
dan
Ketua
Natalie
Unterstell
(Amazonas)
tersedia
di
http://www.gcftaskforce.org/documents/May_Aceh/Day_1_2/Working%20Group%201%20Pre
sentation%20(May%2018%202010).pdf dan menyediakan ikhtisar yang baik mengenai tujuan
Kelompok Kerja 1 dan rencana kerja 2010 serta upayanya untuk bergerak dari sudut pandang
“proyek murni” ke “proyek tersarang” yang memperhitungkan akuntansi dan rekonsiliasi
seluruh yurisdiksi.
Tanggapan terhadap pemaparan Kelompok Kerja 1 terfokus pada beberapa masalah, yang
mencakup keprihatinan bahwa standar dan kriteria yang didukung oleh GCF tetap luwes dan
tidak terlalu membatasi sambil tetap menyediakan panduan yang perlu untuk membuat
kegiatan REDD “mutu kepatuhan” dan kebutuhan mengkaji ulang tujuan 2010 Kelompok Kerja 1
mengingat minimnya isyarat yang jernih dari pasar kepatuhan. Serupa dengan itu, beberapa
anggota Gugus Tugas mengajukan pertanyaan mengenai apakah GCF akan menciptakan dan
mengadopsi standar dan kriterianya sendiri atau menyusun dari protokol yang ada (misalnya
VCS + CCBA), khususnya karena mereka menunggu arahan khusus dari pasar kepatuhan. Ada
konsensus bahwa GCF harus menyusun dari protokol sukarela yang ada dan tidak mengulang
proses dari awal. Akan tetapi, tidak ada putusan pasti mengenai apa dan bagaimana melakukan
evaluasi percontohan untuk “menguji coba di lapangan” kegiatan REDD terhadap standar dan
kriteria/protokol yang ada atau diubah.
Gagasan lainnya yang dibahas mencakup
meningkatkan cara informasi tentang kegiatan REDD saat ini di negara bagian dan provinsi GCF
(lebih khusus lagi, penggunaan standar dan kriteria sukarela di tingkat proyek) dibagi dengan
negara bagian, provinsi, dan pemangku kepentingan GCF. Misalnya, jika sudah tersedia,
informasi tentang cara negara bagian dan provinsi GCF melibatkan masyarakat yang hidup dari
hutan dan pemangku kepentingan utama lainnya dalam desain dan implementasi kegiatan
REDD dapat memberi tahu negara bagian dan provinsi lainnya upaya mengembangkan
penjagaan sosial yang kokoh dan menyeluruh. Proposal Gugus Tugas GCF untuk bergerak maju
dalam jangka dekat untuk menjawab sebagian masalah ini dan mencapai tujuan Kelompok
Kerja ini diuraikan di Bagian 2 di bawah (sepanjang Tugas 1 dan 3).
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b.

Kelompok Kerja 2

Di tahun 2010, Kelompok Kerja 2 (koordinasi dan akuntansi) terfokus pada pengembangan
program REDD negara bagian/provinsi; masalah pemangku kepentingan dan tata kelola;
menyambungkan proyek dengan kinerja tingkat negara bagian/provinsi (kebersusunan); dan
mengembangkan kesepakatan penautan model di antara sistem kepatuhan dan negara
bagian/provinsi program REDD. Pemaparan Kelompok Kerja 2 yang disampaikan di Aceh oleh
Penasihat
GCF
William
Boyd
tersedia
di
http://www.gcftaskforce.org/documents/Working%20Group%202%20Presentation%20%28Ma
y%2019%202010%29.pdf dan menguraikan kemajuan yang dibuat oleh Kelompok Kerja 2 di
awal 2010, yang mencakup penyelesaian Kertas Opsi untuk digunakan di Lokakarya Teknis
Sacramento tentang REDD di bulan Februari 2010 dan pertimbangan oleh Kelompok Kerja 2 dan
GCF.
Kertas
Opsi
tersedia
di
http://www.gcftaskforce.org/documents/Workshop%20Options%20Paper%20‐
%20REDD%20Reg%20Design.pdf.
Kelompok Kerja 2 juga telah memulai kerja pada
pengembangan arsitektur untuk pembersusunan dan rekonsiliasi kegiatan tingkat proyek
dengan kinerja tingkat negara bagian dan provinsi dengan bantuan Terra Global Capital dan
berharap menerbitkan draf laporan sebelum tengah Juni. Karena fakta bahwa, sesuai dengan
putusan oleh anggota GCF di pertemuan Aceh, kerja Kelompok Kerja 1, 2 dan 3 harus
ditangguhkan hingga pertemuan September (diusulkan 13‐17 September 2010), pengembangan
arsitektur ini harus terpadu dengan kerja yang dilakukan dalam Tugas 1.
Diskusi Kelompok Kerja 2 di Aceh terfokus pada pengembangan draf saran untuk kerangka kerja
REDD tingkat negara bagian dan provinsi (dengan mencatat dan memberi tahu upaya negara
bagian dan provinsi yang sedang berlangsung guna melakukan hal itu), kebutuhan untuk
bekerja dengan protokol karbon hutan yang ada untuk membuat susunan proyek dengan
akuntansi tingkat negara bagian dan akhirnya tingkat nasional, dan menjelajahi model bagi
proses pemangku kepentingan majemuk dan penjagaan lingkungan dan sosial bermutu tinggi.
Proposal Gugus Tugas GCF untuk melangkah ke depan dalam jangka dekat untuk mencapai
tujuan Kelompok Kerja ini diuraikan di Bagian 2 di bawah.
c.

Kelompok Kerja 3

Di tahun 2010, Kelompok Kerja 3 (pengkajian kebutuhan) terfokus pada mengkaji kebutuhan
kelembagaan, teknis, keuangan, hukum, dan lainnya negara bagian/provinsi GCF untuk
membuat kegiatan REDD “mutu kepatuhan” dan mengembangkan strategi untuk mengakses
pendanaan publik sementara bagi kegiatan REDD. Sebelum pertemuan Aceh, Penasihat
Kelompok Kerja 3 John O. Niles (Tropical Forest Group) mengedarkan laporan untuk GCF
mengenai peluang pembiayaan publik bagi kegiatan REDD di negara bagian dan provinsi GCF,
yang
tersedia
dalam
bahasa
Inggris,
Portugis,
dan
Indonesia
di
http://gcftaskforce.org/documents.html (di bawah tajuk “Additional GCF Related Documents
Circulated at or before Meeting”). Laporan ini menyediakan landasan bagi pemaparannya dan
diskusi pembiayaan di Aceh. Pemimpin Kelompok Kerja 3 Luis Meneses (Acre) memaparkan
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kemajuan kelompok kerja ini hingga hari ini. Dia juga memaparkan peta langkah bagi Kelompok
Kerja 3 dan GCF secara umum untuk 2010‐2011.
Pemaparan ini tersedia di
http://www.gcftaskforce.org/documents/Working%20Group%203%20Presentation%20%28Ma
y%2019%202010%29.pdf.
Diskusi Kelompok Kerja 3 di Aceh terfokus pada peluang pembiayaan publik sementara untuk
kegiatan REDD di negara bagian dan provinsi GCF dan kesenjangan kapasitas teknis dan
kelembagaan negara bagian dan provinsi GCF secara keseluruhan (misalnya pemantauan hutan,
pembangunan register, masalah kejelasan masa guna tanah/tata kelola hutan) yang dapat
didanai. Negara bagian atau provinsi GCF berada di garis depan pengembangan program REDD
model dan akan menjadi penerima yang baik pendanaan dini ini karena upaya mereka dapat
berfungsi sebagai model bagi negara bagian atau provinsi lainnya. Mengamankan dukungan
untuk negara bagian dan provinsi kegiatan adalah genting bagi kesinambungan momentum
yang berjalan untuk mengembangkan dan mengimplementasi program REDD yang menyeluruh.
Dukungan sedemikian akan juga menguntungkan pemerintah nasional dengan memungkinkan
model kerja di negaranya yang dapat berkait dengan program nasional sambil model
berkembang. Proposal Gugus Tugas GCF untuk melangkah ke depan dalam jangka dekat untuk
mencapai tujuan Kelompok Kerja ini diuraikan di Bagian 2 di bawah (khususnya Tugas 2).
2.

4 Tugas Jangka Pendek Prioritas yang Dikembangkan untuk Melangkahkah Upaya
Kelompok Kerja dan Gugus Tugas GCF ke Depan

Sebagai hasil diskusi Kelompok Kerja yang diuraikan di atas dan keinginan untuk melibatkan
perseorangan tertentu dari negara bagian dan provinsi GCF secara lebih penuh dan efektif, para
anggota Gugus Tugas GCF sepakat untuk memfokuskan upaya dari kini hingga pertemuan
September 2010 pada implementasi empat tugas jangka pendek untuk melangkahkan tujuan
Kelompok Kerja ke depan dan mencari sukarelawan bagi setiap tugas (tercantum di bawah).
Peran dan kegiatan khusus Kelompok Kerja akan ditinjau di Santarém (diusulkan 13‐17
September 2010). Hingga waktu itu, GCF akan memfokus upayanya pada penuntasan tugas‐
tugas yang diuraikan lebih terinci di bawah.
a.

Tugas 1 (Kerangka Kerja REDD Subnasional)

Tujuan: Mengembangkan saran desain GCF untuk kerangka kerja REDD subnasional (tingkat
negara bagian dan provinsi) untuk tinjauan dan persetujuan di pertemuan Gugus Tugas GCF
September 2010 dan peredaran di Konferensi Para Pihak UNFCCC ke‐16 (COP‐16); Melibatkan
standar pihak ketiga (misalnya CAR, VCS, CCB+CARE, Pedoman Praktik Baik IPCC, dan Rencana
Vivo).
Anggota:
1. Barbara Bamberger (California)
2. Ernesto Roessing (Koordinator GCF untuk Brasil)
3. Fadmi Ridwan (Aceh)
4. Luis Meneses (Acre)
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5.
6.
7.
8.
9.

Marina Embiricos (Koordinator GCF untuk Indonesia)
Rodolfo Pereira (Para)
Toby Garritt (Papua)
Tony Brunello (California)
William Boyd (Secretariat)

Pemimpin: Pemimpin Sementara Sekretariat GCF; Pemimpin ditentukan oleh para anggota
Tugas 1 sebelum 11 Juni 2010.
Serahan:
• Draf Laporan untuk tinjauan dan komentar oleh pertemuan September 2010; laporan akhir
untuk pemaparan di COP‐16 di Cancun. Masalah yang perlu pertimbangan mencakup: (1)
Opsi pengkreditan REDD; (2) Akuntansi tingkat negara bagian; (3) Pemantauan, Pelaporan,
dan Verifikasi; (4) Menyarangkan kegiatan tingkat proyek dengan kinerja tingkat negara
bagian; (5) Penjagaan – FPIC; Perlindungan hak dan kepentingan; berbagi manfaat; dan (6)
model untuk tata kelola pemangku kepentingan majemuk.
• Laporan tentang pelibatan standar pihak ketiga (misalnya CAR, VCS, CCB+CARE, Pedoman
Praktik Baik IPCC, dan Rencana Vivo).
• Catatan: Jika pendanaan tambahan diperlukan atau berguna untuk mencapai serahan yang
tercantum atau tambahan, hal ini harus dikenali oleh kelompok sejak awal dan dalam
Rencana Tindakan serta serahan yang dihasilkan.
Rencana Tindakan/Kerangka Waktu: Berikut adalah kerangka waktu yang diusulkan untuk
ditinjau oleh anggota Tugas:
a. Laporan tentang kerangka kerja REDD subnasional.
i. 5 Juli: Draf Diskusi yang dikembangkan oleh Pemimpin diedarkan
kepada kelompok Tugas 1 untuk ditinjau dan diulas
ii. 19 Juli: Ulasan anggota tim Tugas 1 sampai kepada Pemimpin
iii. 30 Juli: Pemimpin mengedarkan draf yang direvisi kepada para
anggota Tugas 1, wakil GCF, dan pemangku kepentingan yang akan
ditentukan untuk ditinjau dan diulas
iv. 3 September: komentar atas draf yang direvisi disampaikan kepada
Pemimpin
v. Pertemuan 13‐17 September (usulan) di Santarem: Draf Laporan
disajikan kepada GCF dan pemangku kepentingan
vi. Oktober‐November 2010: Pemimpin merevisi laporan dengan
mengingat umpan balik yang diterima, perkembangan lebih lanjut, dll.
vii. Desember 2010: Laporan Akhir disajikan pada COP‐16 di Cancun.
b. Pelibatan standar pihak ketiga dan laporan kemajuan. Rencana tindakan dan
kerangka waktu yang akan ditentukan oleh Pemimpin dengan masukan dari
anggota sebelum 23 Juni 2010. Fadmi Ridwan (Aceh) menawarkan diri untuk
memimpin upaya ini. John O. Niles (Tropical Forest Group) menawarkan
bantuannya.
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Metode komunikasi: Komunikasi email pertama dikirimkan oleh Sekretariat GCF pada tanggal 2
Juni 2010; metode dan frekuensi tindak lanjut akan ditentukan oleh anggota Tugas.
Pelibatan pemangku kepentingan: Akan ditentukan melalui koordinasi dengan anggota Tugas 4
dengan bantuan ditawarkan oleh Jorge Figueroa (Sekretariat GCF) dan Luis Meneses (Acre).
Satu gagasan yang diusulkan di Aceh adalah memulai subkelompok sektor swasta mengenai
penyarangan dan rekonsiliasi kegiatan tingkat proyek dengan kinerja negara bagian/provinsi.
Ini dapat dipertimbangkan oleh Pemimpin dan anggota Tugas 1.
b.

Tugas 2 (Pembiayaan untuk Kegiatan REDD)

Tujuan: Mengenali, melacak, dan menarik peluang pembiayaan bagi kegiatan REDD negara
bagian atau provinsi GCF dan mengembangkan nota konsep mengenai pembentukan Dana GCF.
Anggota:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agus Rumunsara (Papua)
Claudio Flores (Para)
John O. Niles (Tropical Forest Group)
Luis Meneses (Acre)
Natalie Unterstell (Amazonas)
Odigha Odigha (Cross River State)

Pemimpin: Pemimpin Sementara John O. Niles; Pemimpin ditentukan oleh para anggota Tugas 2
sebelum 11 Juni 2010.
Serahan: Akan dikenali oleh pemimpin dengan masukan dari kelompok sebelum 23 Juni 2010.
Anjuran awal oleh John O. Niles untuk serahan Tugas 2 adalah:
• Laporan direvisi tentang kemungkinan donor untuk pendanaan tindakan REDD negara
bagian dan provinsi anggota GCF (yang mencakup hasil‐hasil pertemuan pribadi yang
diatur di antara anggota GCF dan negara atau entitas donor lainnya);
• Nota konsep tentang gagasan membentuk Dana GCF; dan
• Pengantar khusus kepada para donor (yang mencakup penyerahan proposal jika
relevan).
• Catatan: Jika pendanaan tambahan diperlukan atau berguna untuk mencapai serahan
yang tercantum atau tambahan, hal ini harus dikenali oleh kelompok sejak awal dan
dalam Rencana Tindakan serta serahan yang dihasilkan.
Rencana Tindakan/Kerangka Waktu: Akan dikembangkan oleh Pemimpin dengan masukan dari
kelompok sebelum 23 Juni 2010.
Metode komunikasi: John O. Niles telah mengirim email Tugas 2 pertama kepada kelompok dan
menawarkan untuk mengadakan rapat telepon setelah menerima tanggapan awal dari anggota
kelompok terhadap emailnya.
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Pelibatan pemangku kepentingan: Akan ditentukan melalui koordinasi dengan anggota Tugas 4
dengan bantuan ditawarkan oleh Jorge Figueroa (Sekretariat GCF) dan Luis Meneses (Acre).
c.

Tugas 3 (Basis Data Pengetahuan GCF)

Tujuan: Menciptakan basis data pengetahuan GCF yang akan mencakup kegiatan REDD
(program, kebijakan, dan proyek) saat ini negara bagian dan provinsi anggota serta kebutuhan
kelembagaan, teknis, keuangan, hukum, dan lainnya.
Anggota:
1. Ilarius Wibisono (Aceh)
2. John O. Niles (Tropical Forest Group)
3. Luís Meneses (Acre)
4. Maurício Philipp (Mato Grosso)
5. Natalie Unterstell (Amazonas)
6. Noak Kapisa (Papua)
Pemimpin: Pemimpin Sementara Luis Meneses; Pemimpin ditentukan oleh para anggota Tugas
3 sebelum 11 Juni 2010.
Serahan: Akan dikenali oleh pemimpin dengan masukan dari kelompok sebelum 23 Juni 2010.
Pada tanggal 8 Juni 2010, Luis Meneses mengedarkan proposal bagi tujuan, desain, dan isi basis
data untuk ditinjau oleh para anggota Tugas 3. Catatan: Jika pendanaan tambahan diperlukan
atau berguna untuk mencapai serahan yang tercantum atau tambahan, hal ini harus dikenali
oleh kelompok sejak awal dan dalam Rencana Tindakan serta serahan yang dihasilkan.
Rencana Tindakan/Kerangka Waktu: akan dikembangkan oleh Pemimpin dengan masukan dari
kelompok sebelum 23 Juni 2010.
Metode komunikasi: Email pertama diadakan oleh Luis Meneses (Acre); metode tindak lanjut
akan ditentukan per telepon.
Pelibatan pemangku kepentingan: Akan ditentukan melalui koordinasi dengan anggota Tugas 4
dengan bantuan ditawarkan oleh Jorge Figueroa (Sekretariat GCF) dan Luis Meneses (Acre).
d.

Tugas 4 (Komunikasi & Penjangkauan)

Tujuan: Mengembangkan dan mengimplementasi strategi komunikasi dan penjangkauan GCF
serta menyempurnakan/meresmikan pelibatan pemangku kepentingan dalam proses GCF.
Anggota:
1. Tony Brunello (California)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bernhard Smid (Amazonas)
Elaine Corsini (Mato Grosso)
Dan Schooff (Wisconsin)
Sekretariat Indonesia (Ilarius Wibisono dan Yakob Ishadamy kecuali ditunjukkan lain)
Rodolfo Pereira (Pará)
Monica Julissa de los Rios (Acre)

Pemimpin: Pemimpin Sementara Tony Brunello; Pemimpin ditentukan oleh para anggota Tugas
4 sebelum 11 Juni 2010.
Serahan: Pernyataan, rilis berita mengenai merah proses Kemitraan REDD+ Paris‐Oslo, dan
lainnya akan dikenali oleh pemimpin dengan masukan dari kelompok sebelum 23 Juni 2010.
Catatan: Jika pendanaan tambahan diperlukan atau berguna untuk mencapai serahan, hal ini
harus dikenali oleh kelompok sejak awal dan dalam Rencana Tindakan serta serahan yang
dihasilkan.
Rencana Tindakan/Kerangka Waktu: akan dikembangkan oleh Pemimpin dengan masukan dari
kelompok sebelum 23 Juni 2010.
Metode komunikasi: Email dan telepon pertama diadakan oleh Tony Brunello; metode tindak
lanjut akan ditentukan.
Pelibatan pemangku kepentingan: Akan ditentukan oleh anggota Tugas 4 dengan bantuan
ditawarkan oleh Jorge Figueroa (Sekretariat GCF) dan Luis Meneses (Acre).

3.

Masukan bagi Proses Pembuatan Aturan ARB California

Sebagaimana dicatat di atas, Barb Bamberger (Dewan Sumber Daya Udara (ARB) California)
menyampaikan pemaparan dan memimpin diskusi tentang proses pembuatan aturan program
batasi‐dan‐niagakan California dan pemikiran saat ini negara bagian itu tentang cara
penggantian internasional dari sektor hutan dapat dimasukkan ke dalam program California dan
Draf
Peraturan
mendatang.
Pemaparan
lengkap
tersedia
di
http://gcftaskforce.org/documents/May_Aceh/Day_1_2/California%20Presentation%20%28Ma
y%2019%202010%29.pdf dan membahas pemikiran saat tentang: (1) pemasukan bertahap
karbon hutan internasional REDD; (2) kesepakatan penautan dengan program eksternal; (3)
pengkreditan berbasis sektor; dan (4) kegiatan bersusun. Selain itu, sebelum pertemuan,
rangkuman ARB dari Draf Awal Peraturan yang sangat membantu diedarkan kepada Gugus
Tugas GCF. Rangkuman ini tersedia dalam bahasa Inggris, Portugis, dan Indonesia di
http://gcftaskforce.org/documents.html (di bawah tajuk “Additional GCF Related Documents
Circulated at or before Meeting”).
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Diskusi yang mengikuti pemaparan ARB berfokus pada beberapa masalah yang diminati negara
bagian dan provinsi anggota GCF untuk terus dibahas bersama California di minggu‐minggu
mendatang. Masalah‐masalah itu mencakup:
Pentingnya California sebagai Isyarat Global. Para anggota mengakui bahwa walau pasar
California mungkin kecil (dalam pemikiran saat ini, kredit penggantian total yang dibolehkan
akan berjumlah hingga 4% kewajiban kepatuhan, yang ditaksir ARB mewakili dari 8 MMT/tahun
(2012‐2014) sampai 16 MMT/tahun (2015+) dan bahkan lebih tinggi (16 hingga 32 MMT/tahun
di tahun 2012) jika semua anggota Prakarsa Iklim Barat berperan serta), isyarat bagi proses dan
pelaku subnasional, national, dan internasional akan teramat penting.
Garis Dasar Bisnis‐seperti‐Biasa (BAU). Pertanyaan diajukan mengenai cara California akan
membentuk skenario rujukan tingkat negara bagian dan provinsi atau garis dasar BAU, apakah
pendekatannya akan menjawab skenario simpanan tinggi/penggundulan historis rendah, dan
apakah California mempertimbangkan pendekatan “simpanan/arus”.
Garis Dasar Pengkreditan. Diskusi garis dasar pengkreditan terfokus umumnya pada jumlah
pengurangan emisi yang akan disyaratkan California dari negara bagian atau provinsi (melalui
sumbangan negara bagian yang dapat dibantu pasar sukarela dan pembiayaan publik) sebelum
negara bagian atau provinsi berhak atas kredit penggantian.
Beberapa anggota
mengungkapkan keprihatinan bahwa mencapai garis dasar pengkreditan yang diset pada
pengurangan 50% di atas garis dasar rujukan akan memakan waktu sangat lama dan sumber
daya lebih banyak daripada yang tersedia bagi negara bagian itu. Yang lainnya bertanya
apakah mungkin ada akses ke pasar California sebelum pengurangan 50% diperoleh jika
digandengkan dengan semacam jaminan dari negara bagian atau provinsi. Ada juga pertanyaan
tentang target puncak yang mungkin diset California, khususnya apakah yang dimaksudkan
dengan penggundulan “nol bersih” dan apakah, misalnya, itu berarti tidak ada penggundulan
sama sekali.
Serupa dengan itu, ada keprihatinan tentang cara terus menarik dan memelihara pembiayaan
proyek oleh sektor swasta sementara program sektoral tingkat negara bagian dan provinsi
masih dikembangkan dan apakah akan ada ruang untuk kredit penggantian proyek “tindakan
dini” sebelum program sektoral bangkit dan berjalan dan garis dasar pengkreditan tingkat
negara bagian atau provinsi yang sejenis dipenuhi.
Penjagaan. Para anggota mendukung penjagaan kuat yang sedang direncanakan California
untuk diadopsi mengenai kepentingan sosial dan lingkungan. Selain itu, ada anjuran bahwa
California juga memastikan “penjagaan komersial ” yang memadai untuk membantu mengelola
risiko seperti kebakaran hutan.
Cakupan. Ada sedikit diskusi mengenai persyaratan kelaikan umum bagi sistem California,
misalnya apakah akan ada penyertaan langkah pertanian dan peternakan, apakah penggantian
dapat diterbitkan untuk pengurangan pada area terlindung yang ada, dan cara California akan
menentukan penambahan.
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Akuntansi Tingkat Negara Bagian. Para anggota tertarik pada yang akan disyaratkan California
mengenai koordinasi dan rekonsiliasi tingkat negara bagian dan nasional dan cara negara
bagian itu akan menjawab situasi dengan proyek tuntas namun negara bagian atau provinsinya
gagal pertemuan komitmen pengurangan emisi sektor hutannya .
Penentuan Waktu Peraturan. Para anggota mencatat bahwa mereka memiliki proyek dan
sedang mengerjakan kegiatan yang ingin mereka format agar mematuhi peraturan Californi,
maka mereka ingin sekali melihat Draf Peraturan mendatang.
Peran GCF. Diskusi dikemas dengan penjelajahan cara GCF dapat menyediakan masukan kepada
atau, jika tidak, membantu dalam proses California. Keinginan agar Sekretariat GCF atau
seseorang dari negara bagian atau provinsi GCF mengoordinasi komentar tentang Draf
Peraturan diutarakan. Ada pertanyaan terbuka mengenai apakah komentar akan menjadi
posisi GCF terkoordinasi atau komentar masing‐masing negara bagian atau provinsi, barangkali
dikelompokkan atau dipadukan per negara.
Sejak pertemuan Aceh, ARB telah mengumumkan beberapa pertemuan yang menarik bagi dan
relevan dengan masalah ini, yang negara bagian dan provinsi anggota GCF dianjurkan agar
mengikuti dan berperan serta jika mungkin, utamanya:
Public Workshop on Cost Containment and Offsets dalam the California Greenhouse Gas Cap‐
and‐Trade Program
TANGGAL : 22 Juni 2010
WAKTU : 8.30 – 17.00 Waktu Pasifik
TEMPAT : Coastal Hearing Room, Second Floor, Cal/EPA Headquarters Building, 1001 “I”
Street, Sacramento, CA 95814
SIAR WEB : http://www.calepa.ca.gov/Broadcast
International Offsets and REDD
TANGGAL: 1 Juli 2010
WAKTU: Akan ditentukan
TEMPAT: Akan ditentukan
SIAR WEB: http://www.calepa.ca.gov/Broadcast
Informasi lebih lanjut dapat ditemukan pada situs web program Batasi‐dan‐Niagakan Dewan
Sumber Daya Udara California di:
http://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/capandtrade.htm
Pertemuan akan disiarwebkan:
http://www.calepa.ca.gov/Broadcast
Untuk bergabung dengan listserv batasi‐dan‐niagakan, buka:
http://www.arb.ca.gov/listserv/listserv_ind.php?listname=capandtrade
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4.

Pelibatan Pemangku Kepentingan

Hari 3 Pertemuan Gugus Tugas GCF memberi kesempatan kepada delegasi Gugus Tugas dan
pemangku kepentingan bertukar informasi tentang kegiatan, sasaran, keprihatinan, dan
prioritas REDD ke depan. Setelah sambutan perkenalan oleh Menteri Lingkungan Hidup
Indonesia Gusti Muhammad Hatta, pertemuan dimulai dengan pengantar singkat hasil Hari 1
dan 2 pertemuan Gugus Tugas GCF, diikuti oleh dua diskusi panel, satu mengenai proyek
percontohan dalam Kerangka Kerja Bersusun dan lainnya mengenai Tata Kelola dan
Masyarakat, yang mencakup rangkuman hasil Hari 1 dan 2 acara sampingan pemangku
kepentingan. Pemaparan dari Hari 3 tersedia di http://gcftaskforce.org/documents.html di
bawah tajuk “Day 3 GCF‐Stakeholder Meeting Presentations.”
Setelah panel, Gugus Tugas GCF terlibat dalam diskusi terbuka dengan pemangku kepentingan
yang ikut serta mengenai upaya dan tujuan GCF secara umum dan Tugas 1‐4 dibahas supra.
Pesan dan anjuran utama dari pemangku kepentingan, yang Gugus Tugas GCF berkomitmen
untuk mengejarnya dan sudah mulai melakukannya melalui Pemimpin dan Anggota Tugas 4
yang tercatat di atas dan dengan bantuan sukarela Luis Meneses (Acre) dan Asisten Riset paruh
waktu GCF Jorge Figueroa di Sekretariat GCF di Colorado (jorge.figueroa@colorado.edu),
mencakup:
(1) Meningkatkan masukan dan peran serta pemangku kepentingan (yang mencakup
masyarakat yang bergantung pada hutan setempat, penduduk pribumi, LSM,
pemerintah nasional, organisasi internasional, perusahaan swasta, dan lainnya) dalam
proses GCF dan Kelompok Kerja/Kelompok Tugasnya (keduanya oleh GCF secara
keseluruhan dan oleh negara bagian dan provinsi anggotanya di masing‐masing negara)
dan meresmikan proses itu dengan masukan pemangku kepentingan;
(2) Memulai proses untuk mengembangkan pelajaran dan saran dari proses pemangku
kepentingan majemuk yang sedang berlangsung; dan
(3) Mengembangkan model untuk proses pemangku kepentingan majemuk yang dapat
disesuaikan dengan aneka yurisdiksi, dengan penekanan pada pelibatan organisasi
setempat, masyarakat yang bergantung pada hutan, dan penduduk pribumi.
Masukan terkait di pertemuan berpusat pada masalah‐masalah utama berikut:
Memperkuat Hubungan dan Proses Gugus Tugas GCF‐Pemangku Kepentingan. Komentar
pemangku kepentingan menyorot bahwa negara bagian dan provinsi anggota GCF dan anggota
pemangku kepentingannya mewakili area geografi yang sangat beragam yang meliputi lebih
dari 1/3 hutan tropis dunia yang tersisa. Akibatnya, pemangku kepentingan negara bagian dan
provinsi GCF mencakup entitas dan perseorangan dengan kepentingan, sumber daya,
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kebutuhan dan keadaan yang bertumpang tindih sekaligus sangat unik. Pemangku kepentingan
masyarakat sipil (yang mencakup sektor swasta, LSM, dan wakil‐wakil penduduk pribumi)
mengungkapkan minat dan komitmen kepada penguatan proses pelibatan pemangku
kepentingan GCF dan menganjurkan bahwa dalam meningkatkan pelibatan pemangku
kepentingan, Gugus Tugas GCF harus berupaya mengenali dan cepat tanggap terhadap
keserupaan dan perbedaan pemangku kepentingan ini.
Satu anjuran penting pemangku kepentingan untuk melangkah ke depan pada masalah ini
adalah agar negara bagian atau provinsi anggota Gugus Tugas GCF menyediakan informasi
mutakhir, diterjemahkan (kapan saja mungkin), dan jernih kepada para anggota mereka melalui
kanal yang efektif. Selain itu, Gugus Tugas GCF harus mencari secara aktif masukan dari
pemangku kepentingan tentang hasil kerjanya dan meresmikan caranya melakukan hal itu.
Penjagaan Sosial dan Persetujuan Bebas, Sebelumnya, dan Diberi Tahu (FPIC). Beberapa
pemangku kepentingan menekankan pentingnya penjagaan sosial yang mangkui dan
menghormati hak‐hak pribumi, tradisional, dan masyarakat dan mensyaratkan persetujuan
bebas, sebelumnya, dan diberi tahu (FPIC). Dalam menyorot masalah ini, peserta memiliki
beberapa anjuran, yang mencakup untuk:
• Menutup kesenjangan lebar pengetahuan dan komunikasi di antara pembuat
kebijakan, pengembang proyek, dan pemegang hak.
• Menyampaikan informasi REDD dan terkait dengan iklim dengan cara yang selaras
dengan masyarakat yang bergantung pada hutan.
• Menyediakan informasi kegiatan REDD jauh di depan sehingga masyarakat
berpeluang membuat putusan tentang apakah atau berperan serta atau tidak sama
sekali.
• Mengakui bahwa membangun kepercayaan anggota masyarakat dan pemangku
kepentingan setempat lainnya memerlukan waktu.
• Melibatkan pemegang hak dalam semua tahap proyek dan pembuatan kebijakan
REDD di tingkat nasional dan subnasional (mencakup perencanaan ruang
partisipatif).
• Menentukan cara menyediakan nasihat hukum dan teknis yang independen kepada
pemegang hak.
• Mengakui peran dan nilai penting struktur tata kelola masyarakat setempat
(misalnya mukim di Provinsi Aceh, Indonesia) dan memastikan bahwa yang
melindungi hutan menerima manfaat dari upaya mereka.
• Mengembangkan pernyataan atau posisi GCF tentang penjagaan (baik sosial
maupun lingkungan).
Penjagaan Lingkungan. Selain perlindungan sosial, pemangku kepentingan mengungkapkan
keinginan agar GCF mendukung penjagaan lingkungan kuat. Salah satu anjuran adalah agar GCF
mengadopsi bahasa REDD UNFCCC saat ini mengenai masalah ini dan memastikan bahwa tidak
ada konversi hutan alami untuk REDD serta mendukung definisi “hutan” yang memisahkan
dengan jernih antara hutan dan perkebunan pohon monokultur. Peserta lainnya menyerukan
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pernyataan yang jelas dari GCF yang mendukung proyek dengan penjagaan yang melindungi
keanekaragaman hayati. Gugus Tugas GCF belum memiliki pernyataan kebijakan khusus GCF
tentang penjagaan, namun sedang meninjau dan mengkaji pendekatan kepada penjagaan
dalam standar dan protokol yang ada dan berkembang.
Peran Proyek dalam Kerangka Kerja Subnasional. Beberapa peserta menyuarakan keprihatinan
tentang cara memastikan bahwa kepentingan dan investasi sektor swasta dalam REDD
dipertahankan di dalam kerangka kerja subnasional (pendekatan “bersusun”) dan selagi
kerangka kerja itu masih dikembangkan.
Korupsi. Beberapa peserta mencatat masalah korupsi yang serius di banyak negara dan provinsi
(dan pemerintah nasional) dan melontarkan pertanyaan mengenai cara korupsi akan dipantau
dan ditangani serta cara struktur tata kelola yang adalah tidak swalayan akan diperkuat.
Pengurangan Gas Rumah Kaca adalah Tanggung Jawab Negara Maju. Sebagian pemangku
kepentingan menentang penggunaan penggantian sama sekali dengan menekankan bahwa
pengurangan efek gas rumah kaca harus datang dari negara maju.
Peran dan Tujuan Gugus Tugas GCF. Rapat ditutup dengan sebuah diskusi mengenai peran dan
arti GCF. Beberapa peserta mencatat bahwa nilai penting GCF makin terlihat nyata setelah
COP‐15 dan mendukung secara umum daftar 4 Tugas sebagai layak dikejar. Ada keprihatinan
tentang menjaga kemutakhiran setiap Basis Data GCF yang dikembangkan dalam Tugas 3
karena perubahan yang demikian cepat. Selain itu, kejernihan diharapkan pada nilai Laporan
GCF dalam Tugas 1 (kerangka kerja REDD subnasional). Tanggapan mencakup (1) bahwa tingkat
negara bagian dan provinsi adalah fokus yang benar karena sebagian besar hutan berisiko
dikelola pada tingkat negara bagian dan distrik; dan (2) bahwa fokus subnasional GCF
menyediakan platform hebat bagi berbagi informasi dan pembelajaran di antara negara bagian
dan dapat memengaruhi pemerintah federal.

Jalan Menuju Santarém
Gugus Tugas GCF mengumumkan bahwa Rapat Gugus Tugas ke‐4 akan berlangsung di
Santarém, Pará (kemungkinan di minggu 13‐17 September). Sebelum rapat itu, Gugus Tugas
GCF akan mengejar langkah‐langkah berikutnya yang diuraikan di atas dan dibahas dalam rapat,
yang mencakup:
(1) Mengimplementasi Tugas 1‐4 dengan masukan dari pemangku kepentingan;
(2) Mengoordinasi atau jika tidak memfasilitasi masukan Gugus Tugas GCF tentang upaya
membuat aturan batasi‐dan‐niagakan California;
(3) Meningkatkan dan meresmikan proses untuk masukan dan peran serta pemangku
kepentingan dalam kegiatan Gugus Tugas GCF;
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(4) Meningkatkan komunikasi dan lebih jernih menguraikan tanggung jawab anggota GCF,
Sekretariat, Ketua, Kelompok Kerja/Pemimpin Tugas, dan Konsultan, serta memfasilitasi
transisi ketua dari Amazona ke Pará.
(5) Menyambung diskusi mengenai apakah dan cara menyetujui negara pengamat sebagai
anggota penuh Gugus Tugas GCF (untuk resolusi di pertemuan Santarém) dan memulai
diskusi arah dan tujuan GCF mendatang (2011 dan setelahnya) secara lebih umum.
(6) Mengembangkan Agenda untuk Santarém dengan masukan dari anggota anggota Gugus

Tugas GCF dan pemangku kepentingan mengenai setiap anjuran bagi format yang direvisi.
(7) Melanjutkan persiapan acara sampingan GCF untuk COP‐16 di Cancun, Meksiko, yang
mencakup acara di luar lokasi (yang dapat didukung GCF dengan dana terbatas) dan
mungkin acara sampingan resmi, yang tenggat permohonannya adalah 20 Juli. Untuk acara
sampingan resmi, GCF akan harus mempertimbangkan untuk berpasangan dengan
pengamat UNFCCC resmi, yang banyak di antaranya terlibat dalam proses GCF sebagai
pemangku kepentingan (misalnya IDESAM, EDF, FFI, TNC, CI, CAR, IMAZON, IPAM).
Semua berita terkini yang terkait akan diposkan di www.gcftaskforce.org.
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