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Pusat Ilmu Pengetahuan Hutan Catalonia (Forest Sciences Center of Catalonia/CFTC), pada tanggal 14
Pebruari 2012, menjadi tuan rumah sebuah pertemuan antara perwakilan Satuan Tugas Hutan dan
Iklim Gubernur (GCF) dan entitas-entitas dari Eropa yang menaruh minat dalam mendukung
pembentukan kemitraan untuk mewujudkan tujuan bersama dari perlindungan hutan, pengelolaan
hutan dan pembangunan pedesaan dalam konteks REDD+ (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan
Degradasi Hutan). Pertemuan ini menawarkan sebuah kesempatan pertama bagi anggota GCF dan
entitas-entitas subnasional dan organisasi-organisasi di Eropa untuk melakukan pertukaran
informasi, dan untuk menemukenali bidang-bidang serta peluang-peluang yang potensial untuk
kolaborasi. Para peserta pertemuan mencakup:






Pusat Ilmu Pengetahuan Hutan Catalonia – termasuk Presiden, Direktur, Direktur Kerjasama
Internasional, dan staf teknisnya;
Perwakilan GCF dari Brasil, Indonesia, Meksiko dan Peru;
Perwakilan dari Perancis, Jerman, Spanyol dan Belgia;
Asosiasi-asosiasi internasional seperti nrg4SD (Jaringan Pemerintah Regional untuk
Pembangunan Berkelanjutan) dan Institut Hutan Eropa; serta
Climate Focus, sebagai fasilitator.

Pertemuan dibuka dengan ucapan selamat datang dan sambutan dari Gloria Dominguez, Direktur
CFTC. Presiden CFTC, Josep Maria Pelegrí (yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian,
Peternakan, Perikanan, Pangan dan Lingkungan Hidup pemerintah Catalonia) juga menyambut para
peserta dengan hangat, menjanjikan dukungan untuk GCF dan berharap bahwa pertemuan dapat
menemukan peluang-peluang kolaborasi antara CFTC and anggota GCF.
Charlotte Streck (Climate Focus) lalu secara ringkas menyajikan data terkini tentang upaya-upaya
penjangkauan (outreach) yang dilakukan Climate Focus kepada entitas-entitas di Eropa. Beliau
memberikan sebuah rangkuman singkat tentang nilai kemitraan REDD+ subnasional dan jenis-jenis
kemitraan yang diyakini Climate Focus – setelah melakukan outreach yang ekstensif ke wilayah
Eropa – dapat dibentuk antara negara bagian dan propinsi anggota GCF dengan entitas-entitas
Eropa. Diskusi-diskusi awal menunjukkan bahwa kemitraan dapat difokuskan pada bantuan teknis,
kemitraan negara-swasta, dukungan untuk proyek-proyek REDD+, atau dukungan untuk pasokan
berkelanjutan dari komoditas-komoditas (misalnya kayu atau produk pertanian bersertifikat) yang
dapat mengurangi deforestasi.

Mariana Pavan (Koordinator GCF untuk negara bagian-negara bagian Brasil) dan Avi Mahaningtyas
(Koordinator GCF untuk propinsi-propinsi Indonesia) lalu memberikan sebuah ikhtisar tentang GCF,
termasuk anggota-anggota, organisasi, dan aktifitas kuncinya – yang mencakup lokakarya-lokakarya
dan pertemuan-pertemuan, membangun platform bersama untuk kerangka REDD+ subnasional dan
sebuah database terbuka dari informasi tentang kegiatan-kegiatan anggota GCF terkait hutan, Dana
GCF dan upaya-upaya untuk melibatkan para stakeholder.
Alejandro Callejas dari negara bagian Chiapas, Meksiko, yang merupakan Pimpinan GCF tahun 2012,
membawakan sebuah presentasi tentang arti GCF bagi Chiapas, termasuk dukungan teknis untuk
inisiatif-inisiatif REDD+ dan kerjasama dalam pencapaian sasaran bersama. Beliau juga berbicara
tentang sasaran-sasaran spesifik sebagai Pimpinan tahun ini, termasuk meningkatkan dukungan
untuk “tahapan kesiapan” REDD+ di negara bagian anggota, serta rencana Chiapas untuk menjadi
tuan rumah pertemuan tahunan GCF di San Cristobal de Las Casas bulan September 2012.
Iria Soto (CFTC) mempresentasikan sasaran-sasaran dan mandat CFTC, kapasitas teknis, dan contohcontoh proyek yang telah dilakukan lembaga ini di negara berkembang. Misi CFTC mencakup turut
berkontribusi terhadap “pembangunan pedesaan dan pengelolaan berkelanjutan dari sumber daya
alam… lewat penelitian, pelatihan dan alih teknologi…” CFTC memiliki pengalaman di sejumlah
bidang termasuk: penginderaan jauh (remote sensing) dan GIS, penanganan kebakaran di alam,
energi bio, hidrologi, monitoring karbon, kebijakan/perencanaan hutan dan pembangunan
pedesaan. Lembaga ini juga memiliki pengalaman dalam membantu negara-negara hutan tropis
dalam hal REDD+, dan telah mengimplementasikan proyek-proyek di Panama (membantu
pembentukan data dasar deforestasi dengan menggunakan citra satelit) dan menyediakan
peningkatan kapasitas dalam perhitungan karbon untuk proyek uji coba REDD+ di Nikaragua.
Susana Rivero Baughman (Catalonia, nrg4SD) dan Nolwen Le Tallec (Aquitaine) membawakan
presentasi bersama tentang orientasi dan sasaran-sasaran nrg4SD. Secara khusus, Aquitaine sedang
dalam proses membentuk sebuah kelompok kerja nrg4SD yang baru untuk hutan. Aquitaine juga
berbicara tentang pengalaman mereka kehilangan kawasan hutan yang luas dalam badai tahun
2009, dan upaya-upaya mereka saat ini untuk memulihkan hutan, yang sebagian diwujudkan lewat
pembentukan skema kredit karbon untuk mendorong reforestasi di kawasan tersebut.

Setelah makan siang, perwakilan GCF memberikan ikhtisar tentang aksi-aksi yang sedang dilakukan
negara bagian dan propinsi anggota untuk mengurangi deforestasi di negara bagian dan propinsi
bersangkutan. Sesi ini meliputi presentasi oleh:
 Madre de Dios (Andres Huby)
 Chiapas (Alejandro Callejas)





Porpinsi-propinsi Indonesia (Avi Mahaningtyas)
Negara bagian-negara bagian Brasil (Mariana Pavan)
Negara Bagian Cross River tidak dapat hadir namun menyediakan sebuah presentasi
powerpoint, yang diposkan, bersama presentasi-presentasi lainnya, di situs GCF.

Seluruh presentasi ini menyoroti kebutuhan anggota GCF dan bidang kolaborasi yang mungkin
dilakukan. Peluang untuk kolaborasi mencakup bantuan teknis dan peningkatan kapasitas untuk
mendukung lembaga-lembaga publik REDD+ (misalnya pembentukan sebuah lembaga perlindungan
lingkungan di Madre Dios) atau pembentukan atau peningkatan sistem perhitungan karbon dan
monitoring (Brasil, Chiapas, Indonesia). Berbagai kawasan juga menyatakan minat mereka untuk
menarik investasi swasta, entah dalam proyek-proyek REDD+ atau dalam pengelolaan hutan
berkelanjutan. Negara bagian anggota GCF dapat merumuskan dan memberikan peluang-peluang
investasi tersebut, sementara kawasan-kawasan industri mitra yang potensial dapat membantu
memfasilitasi investasi dari entitas-entitas swasta. Propinsi-propinsi di Indonesia juga berupaya
mendapatkan dukungan dalam pengembangan strategi-strategi dan sistem operasi REDD+. Negara
bagian-negara bagian di Brasil memperjelas alih teknologi sebagai salah satu bidang prioritas mereka
(termasuk energi bio), sementara Chiapas menyatakan perlunya peningkatan partisipasi stakeholder.
Juga ada dukungan untuk sertifikasi kayu dan komoditas pertanian yang dikaitkan dengan
perdagangan dan pengadaan barang.
Terakhir, peserta pertemuan terlibat dalam diskusi yang bermanfaat mengenai langkah-langkah ke
depan yang mungkin diambil – khususnya untuk membangun kolaborasi yang lebih nyata.
Pertemuan ini menyepakati bahwa identifikasi peluang-peluang yang nyata bagi kolaborasi dan
investasi adalah salah satu kondisi untuk mengidentifikasi peluang-peluang pendanaan. Sumbersumber pendanaan yang mungkin mencakup fasilitas hibah internasional, dukungan dan pendanaan
REDD+ bilateral/nasional, serta investasi swasta.
Usulan-usulan untuk kolaborasi yang nyata antara lain:


CTFC mengusulkan agar anggota GCF menyedikan sebuah daftar kebutuhan riset atau teknis
yang diperlukan yang dapat menjadi landasan kolaborasi. Dengan demikian mitra dari Eropa
dapat melihat apakah program-program tersebut layak untuk diajukan sebagai proposal
bersama kepada penyantun dana yang potensial, atau apakah program-program tersebut
sesuai dengan (dapat dimasukkan ke dalam) program-program CTFC yang sedang berjalan.



Lalu ada usulan untuk mengkaji dan menemukenali lembaga-lembaga riset yang potensial di
negara bagian dan propinsi GCF yang dapat bermitra dengan lembaga-lembaga serupa di
yurisdiksi-yurisdiksi Eropa. Segera setelah lembaga-lembaga ini berhasil diidentifikasi,
proposal-proposal yang nyata – terutama yang terkait dengan MRV, monitoring hutan/emisi,
penginderaan jauh dan analisa – perlu dirumuskan untuk mewujudkan penelitian bersama
atau kerjasama teknis.



Para peserta menyepakati bahwa kerjasama teknis dapat menjadi basis kemitraan awal, dan
bahwa menginisiasi program-program tersebut akan sangat bermanfaat untuk menampilkan
model-model kerjasama yang baru untuk GCF.



Anggota GCF lalu diminta untuk mengindentifikasi peluang-peluang REDD+ dan peluangpeluang investasi lainnya yang dapat menarik modal swasta, di samping hibah-hibah
penelitian.



Aquitaine sedang menginisiasi sebuah kelompok kerja hutan dalam jaringan nrg4SD dan
mengusulkan bahwa setelah kelompok tersebut terbentuk, bidang-bidang kolaborasi yang
mungkin dengan GCF perlu terus didiskusikan.



Nrg4SD kemudian mengundang anggota GCF untuk berpartisipasi dalam acara-acara nrg4SD
di Rio+20.

Langkah ke depan:


Anggota GCF didorong untuk:
- Mengidentifikasi lembaga-lembaga penelitian dalam yuriskdiksi masing-masing yang
berpotensial menjadi mitra
- Merumuskan proposal-proposal yang nyata tentang bidang-bidang kolaborasi yang
mungkin, yang berkaitan dengan
o Kebutuhan akan bantuan teknis
o Kolaborasi di bidang penelitian
o Proyek-proyek REDD+ yang akan mendapatkan manfaat dari dukungan sektor
swasta
- Terlibat dalam sebuah dialog dengan kawasan-kawasan Eropa yang berminat mengenai
peluang-peluang nyata untuk kolaborasi



Kawasan-kawasan Eropa didorong untuk:
- Mengidentifikasi lembaga-lembaga penelitian dalam yuriskdiksi masing-masing yang
berpotensial menjadi mitra
- Memberikan kapasitas (pengetahuan, keahlian) kepada anggota GCF yang berpotensi
menjadi mitra
- Meninjau proposal-proposal yang disusun anggota-anggota GCF
- Mengevaluasi dukungan politik bagi keanggotaan GCF



Climate Focus akan bekerja sama dengan sekretariat GCF untuk menindaklanjuti entitasentitas – baik anggota GCF maupun kawasan-kawasan Eropa – yang tidak dapat
mengirimkan perwakilan mereka ke pertemuan ini namun telah menunjukkan minat atas
kemitraan subnasional.



Penggabungan resmi Catalonia dan negara-negara yang berminat lainnya dengan GCF perlu
difasilitasi.

Catatan: Presentasi-presentasi yang dibawakan dalam pertemuan ini akan diposkan di situs GCF setelah
tersedia, yaitu di: http://www.gcftaskforce.org/events - klik panah yang mengarah ke “GCF Secretariat
Meetings” dan cari dokumen-dokumen di bawah tajuk “Barcelona, Spain February 14, 2012 – GCF Meeting
with European Subnational Entities on REDD+”

