KONTRIBUSI NON-PARTY STAKEHOLDERS (NPS) DI KALIMANTAN TIMUR
DALAM PEMENUHAN NDC

FCPF CARBON FUND DAN STATUS
NEGOSIASI TERKINI
Niken Sakuntaladewi
(niken_sakuntaladewi@yahoo.co.uk)
Pusat Litbang Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan
Perubahan Iklim

Festival Iklim 2018
Jakarta, 17 Januari 2018

FCPF
READINESS FUND
• Kemitraan global, fokus pada pengurangan emisi dari DD, konservasi stok karbon hutan, pengelolaan hutan lestari dan
peningkatan cadangan karbon hutan (REDD +).
• Menunjukkan bagaimana REDD + dapat diterapkan di tingkat negara
• Membantu negara-negara bersiap-siap menghadapi sistem insentif keuangan REDD + di kemudian hari
• 36 Negara REDD (13 di Afrika, 15 di Amerika Latin dan Karibia, dan 8 negara di Asia-Pasifik).
• WB sbg delivery partner dan bertanggung jawab menyediakan layanan pendukung bagi kesiapan REDD+

CARBON FUND
• memberikan pembayaran untuk pengurangan emisi yang diverifikasi dari program REDD + (bagi negara-negara yang
telah membuat kemajuan yang cukup besar dalam kesiapan REDD +)
• Fokus pada hasil (pengurangan emisi, termasuk manfaat sosial dan lingkungan);
• Skala implementasi yang memadai (pada tingkat yurisdiksi administratif di suatu negara atau di tingkat nasional)
• Konsistensi dengan standar kepatuhan yang muncul di bawah UNFCCC dan rezim lainnya;
• Program yang dilaksanakan pada skala sub-nasional harus sesuai dengan strategi nasional,.

FCPF
CARBON FINANCE MECHANISM

Emission Reduction
(Insentif atas keberhasilan
pengurangen emisi dari program
REDD+ yang telah diverifikasi)

READINESS MECHANISM
READINESS FUND
• Capacity Building on infrastructure
framework for REDD+
implementation
• Nasional dan sub nasional levels

Carbon Fund:
Prov. Kaltim, ‘19-’24
EA: FOERDIA

Bio-Carbon Fund:
Jambi, hingga 2030
EA: DGCC

‘17-’19: Additional Fund (FCPF Readiness Fund)
(5 jt US$)
Nov ‘11-’16: FCPF Readiness Fund
(3.6 jt US$)
FCPF: Kemitraan global yang difokuskan untuk mendorong
pengurangan emisi CO2e dari skema REDD+

LOKASI FCPF CARBON FUND – Mengapa Provinsi Kaltim?

Provinsi Kalimantan Timur
•
•
•
•
•
•
•
•

Forest Area: 8.5 million ha

Memiliki kawasan hutan yang signifikan
Memiliki ancaman deforestasi yang signifikan
Dukungan Pemerintah Daerah
Komitmen pemerintah daerah
Dukungan kelembagaan
Adanya mitra pembangunan (pendanaan, SDM, dll)
Keterlibatan sektor swasta dan masyarakat
Skala ambisius

KOMITMEN POLITIK DAN DUKUNGAN terhadap CARBON FUND
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‘MILESTONE’ DAN STATUS INDONESIA DALAM
FCPF READINESS FUND & CARBON FUND
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APA YANG BISA DITAWARKAN FCPF DI TINGKAT NASIONAL DAN SUB-NASIONAL?

• Potensi insentif thd investasi pengurangan emisi yang sudah dilakukan
• Pembelajaran tentang pengaturan kelembagaan untuk implementasi REDD +
(tingkat nasional dan sub-nasional)
• Pembelajaran terhadap upaya transformasi praktek pengelolaan lahan untuk
pemenuhan NDC dan tujuan pembangunan Kaltim

.. di Provinsi Kaltim BUKAN Project:
• FCPF
• FCPF merupakan pembuka untuk transformasi ekonomi jangka panjang dimana Kaltim
telah berkomitmen terhadap KALTIM HIJAU

APA YANG BISA DITAWARKAN FCPF DI PROV. KALTIM?
• Perlindungan keanekaragaman hayati
• Memperkuat Sistem KPH
• Peningkatan pengelolaan area KPH
• Partisipasi lokal yang lebih efektif dalam
proses perencanaan.
• Memperbaiki perencanaan tata ruang
• Iklim investasi yang lebih baik untuk
pemanfaatan lahan yang berkelanjutan
• Mengurangi konflik alokasi lahan

• Mendukung reformasi tenurial
• Peningkatan pengakuan atas klaim tanah adat
• Meningkatkan peluang investasi bagi masyarakat lokal
• Kegiatan berbasis masyarakat
• Meningkatkan peluang mata pencaharian alternatif bagi
masyarakat
• Kegiatan yang berhubungan dengan usaha pemanfaatan
lahan
• Meningkatnya investasi di wilayah yang terdegradasi,
meningkatkan kontribusinya terhadap pengurangan
kemiskinan, produksi kayu dan jasa lingkungan.

TANTANGAN

• Terbatasnya pemahaman tentang REDD+ dan bagaimana penerapannya di berbagai sektor
• Kesiapan sektor (pendanaan, SDM) untuk melakukan kegiatan rendah emisi dalam rangka
carbon fund
• Rasa memiliki terhadap kebijakan REDD+ ~ pengambil keputusan di luar sektor kehutanan
(misalnya Pertanian /perkebunan, pertambangan)
• Ketergantungan pada pihak luar dalam pembiayaan pengendalian perubahan iklim.
• Membawa berbagai pihak pada tahapan yang sejajar (perlu usaha dan waktu yang tidak
sedikit)
• Koordinasi (inter-sektoral, nasional-sub nasional)
• Perubahan institusi di KLHK  kegiatan tertunda
• Pilkada
• Kesiapan regulasi dan kelembagaan untuk REDD+ (B/S, MRV, dll)
• Kesiapan negosiasi

