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No.

: Interim REDD+
Partnership meeting on
2011-2012 work
program

: 28 November 2010

Waktu

: 26 November 2010

Waktu

Nama Acara

: International
Workshop on
Enhancing Coordinated
Delivery of REDD+:
Emerging Lessons, Best
Practices and
Challenges

Nama Acara

Uraian

26 & 28 NOVEMBER 2010

1. Pertemuan membahas “Work Program” 2011-2012 yang
konsepnya telah disiapkan sejak pertemuan di Tianjin.
2. Pertemuan Tingkat Menteri di Nagoya 28 Oktober 2010 telah
menyetujui 5 Komponen Program, masing-masing dengan
beberapa “Operational Measures”.
3. Partners menindak lanjuti dengan elaborasi ke dalam “actions”,
“key deliverables” dan “rationals”.
4. Mengingat beberapa program tahun 2010 merupakan program
yang berkelanjutan, maka diakomodir pada kelima komponen.
5. Berdasarkan masukan selama pertemuan, Sekretariat
Partnership menyempurnakan draft WP, dan ditargetkan sudah
dapat disepakati sebelum akhir sesi di Cancun.

1. Workshop dimaksudkan untuk berbagai pengalaman dan
pembelajaran dari sejumlah negara yang telah melaksanakan
REDD+ tentang “significant REDD+ actions and financing
(Indonesia)”; “safeguards” (Brazil dan Tanzania), “multistakeholders consultations” (DRC dan Paraguay) dan “benefit
sharing mechanisms” (Vietnam dan Equador).
2. Dari presentasi dan diskusi, workshop juga mengidentifikasi
prioritas kerjasama (partnership) baik multilateral maupun
bilateral serta kejasama selatan-selatan dan “network”
regional.

Butir Penting

Lampiran :
• Summary Co-Chairs pada
Pertemuan Tingkat Menteri di
Nagoya,
• Work Programme 2011-2012
menyusul.

Catatan Dibuat Oleh:
Nur Masripatin

Dihadiri Oleh:
Nur Masripatin, Iwan Wibisono,
Muh.Farid

Lampiran:
Concept note dan agenda workshop

Catatan Dibuat Oleh:
Nur Masripatin

Dihadiri Oleh:
Nur Masripatin

Keterangan
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1

No.

Waktu
Tempat

Nama Acara

: Pembukaan COP-16,
CMP-6, AWG-LCA
: 10.00 – 19.00
: Plenary Ceiba, Moon
Palace Resort

Uraian

HARI PERTAMA, SENIN, 29 NOVEMBER 2010

Usman:
1. Presiden COP 16 terpilih: Ms. Patricia Espinosa (Menlu
Meksiko). Preident COP ini memimpin sidang Plenary sampai
sekitar jam 6 pm, dengan memberi kesempatan kepada semua
delegasi Parties menyampaikan pandangannya mengeinai isu
global perubahan iklim
2. Hampir semua delegasi (Parties) menyampaikan bahwa

2. Baik Presiden COP/CMP, Chair AWG-LCA dan sebagian besar
parties (melalui group statements) mengharapkan “balancedpackage” keluaran/keputusan Cancun baik antara BAP-KP
maupun antar elemen dalam BAP, dengan menghasilkan
“legally binding measures” pada COP-17 di Durban. Tentang
proses, presiden COP/CMP, Chair AWG-LCA dan sebagian besar
parties (melalui group statements) meyakini bahwa jalur
multilateral merupakan jalur yang paling terpercaya untuk
menghadapi tantangan PI. Sebagian besar Parties juga
mengharapkan agar negosiasi merupakan proses
yang
transparan, “country driven”, inclusive dan pengambilan
keputusan berdasar konsensus.

Nur Masripatin:
1. Ancaman dampak negative perubahan iklim merupakan hal
yang nyata. Science dan teknologi untuk mengurangi dampak PI
telah tersedia,
argumentasi tentang tingginya biaya
pengurangan konsentrasi GHGs tidak rasional bila dibandingkan
dengan resiko kerugian yang akan timbul bila tanpa melakukan
pencegahan. Untuk penanganan PI jalur multilateral adalah
jalur yang paling dapat dipercaya, dan karenanya COP-16 harus
menghasilkan keputusan untuk operasionalisasi BAP serta
kelanjutan KP.

Butir Penting

Catatan Dibuat Oleh:
Nur Masripatin, Usman

Dihadiri Oleh:
Nur Masripatin, Teguh Rahardja,
Laksmi Banowati, Usman, Ristianto
Pribadi

Keterangan
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Waktu
Tempat

Nama Acara

: Launch of the Rio
Conventions’
ecosystems and
climate change
pavilion: enhancing
synergies (Side Event)
: 13.20 – 14.40
: Mamey, Hall C, Cancun
Messe

1. Side event ini merupakan bagian dari The Rio Conventions’
Ecosystems and Climate Change Pavilion, yang merupakan
paviliun virtual dan berupa serangkaian side events, yang
dimulai di COP10-CBD di Nagoya, Oktober 2010.
2. Terdapat dua presentasi, yang pertama oleh Hideki
Minamikawa, Vice Minister for Global Environment, Japan,
tentang “Relevant decisions from COP10 as actions for the
UNFCCC”. Presentasi kedua oleh Hyunju Lee, Deputy Directyor,
International Cooperation Division, Korea Forest Service,
tentang “Expected outcomes of UNCCD COP10 as they relate to
the Rio conventions”.
3. Pada dasarnya kedua presentasi tersebut mendorong
pengembangan sinergi antara UNCBD, UNCCCD, dan UNFCCC,
yang merupakan tiga konvensi yang dihasilkan di KTT Bumi di
Rio de Jenairo, 1002.
4. Dalam diskusi, delegasi Indonesia menyarankan agar langkah
UNFCCC merancang dan mengukur upaya pencapaian target
penurunan emisi dikembangkan pula di dalam pencapaian
target biodiversity 2020 yang sangat ambisius yang baru saja
disepakati di COP10-CBD dan target semacam yang akan
dirumuskan di COP10-CCD tahun 2011.
5. Isu lain yang muncul dalam diskusi adalah (i) perlunya
mereplikasi Satoyama Initiative dari CBD dalam kedua konvensi
yang lain, (ii) perlunya memberi perhatian pada ekosistem yang

pentingnya melakukan tindakan nyata dalam menyelamatkan
bumi dari dampak buruk perubahan iklim sebagai satu-satunya
planet tempat manusia tinggal.
3. Perlunya semua delegasi merujuk dan berkomitmen dalam
tindak nyata mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan
antara lain mengacu pada mekanisme Bali Action Plan dan
Copenhagen Accord.
4. Delegasi PNG meminta agar paling tidak tanggal 10 Desember
2010 di Cancun ini Parties dapat mengadopsi REDD+ sebagai
legally binding hasil negosiasi yang relatif panjang (3 tahun).

Catatan Dibuat Oleh:
Teguh Rahardja

Dihadiri Oleh:
Teguh Rahardja
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Waktu
Tempat

Nama Acara

Waktu
Tempat

Nama Acara

: Japan's contribution on
REDD+ (Side Event)
: 13.20 – 14.40
: Pitaya, Hall C, Cancun
Messe

: The missing link to
success: Women in
REDD (Side Event)
: 13.20 – 14.40
: Sandia, Hall C, Cancun
Messe

1. Pelaksanaan kegiatan berupa penyampaian paparan singkat
dari beberapa pembicara, diantaranya JICA dan Ministry of
Trade.
2. Tidak terdapat sesi diskusi dikarenakan waktu yang sangat
singkat.
3. Dari beberapa project yang dilaksanakan oleh JICA, terdapat
beberapa lesson learnt dan challenges, yaitu:
• Aspek Kelembagaan Æ kapasitas negara dalam menghadapi
meningkatnya jumlah mitra/donor, mekanisme koordinasi
dalam negeri negara penerima donor, mekanisme
koordinasi penerimaan donor, dan countries’ ownership.
• Aspek Teknis Æ kesesuaian tingkat teknologi termasuk

4.

3.

2.

1.

high biodiversity but low carbon, dan (iii) kemungkinan
mengembangkan monetary unit dari carbon, biodiversity dan
desertification.
Side Event Women and REDD+ diselenggarakan oleh wocan
(Woman Organizing for Change in Agriculture and Natural
Resource Resource Management.
Paparan disampaikan diantaranya oleh IUCN, CARE, HIMAWATI
tentang beberapa proyek di Tanzania, Bangladesh, Nepal dan
Philliphina.
Bahasan utama adalah perlunya mainstreaming Gender dalam
pelaksanaan mekanisme REDD (carbon income pro poor gender
sensitive). Hal ini mengingat bahwa wanita adalah yang paling
rentan terhadap kerusakan hutan yang ada seperti
berkurangnya sumber air, kayu bakar yang akan berpengaruh
terhadap kehidupan keluarga.
Secara ringkas pada dasarnya mekanisme REDD diharapkan
dapat memberikan informasi, akses/kesempatan dan peluang
serta, benefit/keuntungan kepada wanita selain juga perlunya
peningkatan kapasitas. Untuk itu REDD sebaiknya di design
secara sistematis dengan memperhatikan keterlibatan wanita
mulai dari perencanaan, pelaksanaan bahkan sampai kepada
evaluasinya.

Catatan Dibuat Oleh:
Ristianto Pribadi

Dihadiri Oleh:
Ristianto Pribadi

Catatan Dibuat Oleh:
Laksmi Banowati

Dihadiri Oleh:
Laksmi Banowati

6

forest carbon monitoring, keseimbangan antara biaya dan
output, sumberdaya manusia (baik negara maju maupun
berkembang)
• Aspek Finansial Æ Peran ODA dan pendanaan swasta,
dampak dari mekanisme up-front payment / performancebased payment.
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1

No.

Nama Acara
Waktu
Tempat

: Opening SBSTA
: 10.00 - 15.00
: Cenote

Uraian

HARI KEDUA, SELASA, 30 NOVEMBER 2010

•

•

•

•

•

•

•
Seperti lazimnya pertemuan dibuka dengan adopsi agenda dan
pengorganisasian pertemuan. Pada sesi-33 agenda SBSTA
mencakup 6 topik yaitu : (1) Nairobi Work Program tentang
dampak, kerentanan dan adaptasi PI, (2) Transfer dan
pengembangan teknologi, (3) Riset dan observasi sistematik, (4)
Isu terkait Article 2.3 Kp, (5) Metodologi di bawah UNFCCC, (6)
Metodologi di bawah KP.
Sebagian besar Parties menginginkan bahwa semua agenda
items dapat mencapai kemajuan. Negara berkembang umumnya
menekankan pentingnya mengembangkan “Nairobi Work
Programme”, “global observing system”, peningkatan kapasitas
dan transfer teknologi, standardidasi baseline dalam CDM, aksi
adaptasi.
Beberapa negara pulau kecil menambahkan penekanan
pentingnya analisis ekonomi terkait batas maksimum kenaikan
temperature 1,5oC.
Negara maju sependapat dan menekankan pentingnya
peningkatan kapasitas, penggunaan “common matrix” dalam
inventarisasi GHGs, Standardisasi baseline dalam CDM,
kerjasama dalam riset dan observasi systematic.
Tidak seperti pada sesi-sesi sebelumnya, SBSTA-33 tidak
membahas REDD+ karena belum ada mandat baru dari COP-15 di
Copenhagen.
Terdapat agenda baru untuk kehutanan sejak SBSTA-32 yaitu
“Forest Exhaustion in A/R CDM”.
Sidang ini membuka kesempatan kepada peserta sidang untuk
memberi pandangannya terhadap isu-isu dan progres SBSTA.
Sebagian besar peserta sidang menyatakan perlunya negaranegara yang tergabung dalam COP, termasuk negara Annex 1
menunjukkan
komitmennya
terhadap
pengembangan
metodologi dan transfer teknologi dalam mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim akibat dari meningkatnya konsentrasi gas-gas

Butir Penting

Catatan Dibuat Oleh:
Nur Masripatin, Usman

Dihadiri Oleh:
Nur Masripatin, Usman, Teguh
Rahardja, Laksmi Banowati, Ristianto

Keterangan
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2

Waktu
Tempat

Nama Acara

: Informal Meeting
LULUCF
: 11.00 – 13.00
: Manati

•

•

•

•

•

•

•

Co chair LULUCF menginformasikan bahwa text chair yang baru
sudah dikeluarkan pada tanggal 29 November 2010.
Dalam pertemuan informal meeting ini telah disampaikan
beberapa perubahan dalam chair text yang baru yaitu
menyetujui bahwa kategori “force majeure” harus didefenisikan
dengan tujuan untuk mengeluarkan perhitungan emisinya.
Kemudian adanya permintaan kepada Annex 1 untuk
memasukkan
informasi
reference
level
dari
forest
manajemennya sesuai dengan pengaturan yang disepakati dalam
lampiran 2.
Selain itu dalam perhitungan reference level dalam forest
manajemen, pilihan Capping telah dihilangkan.
Bentuk baru dari teks force majeure memberikan peluang
kepada Annex 1 untuk mengeluarkan perhitungan emisinya.
Review ulang dari proposal annex 1 mengenai reference level
memberikan peluang pengurangan perhitungan emisi.
Dalam pertemuan ini, Singapore mengajukan agar peatland
menjadi salah satu pools karbon untuk diperhitungkan emisinya.

rumah kaca di atmosfer, yang saat ini dampak negatifnya terlihat
signifikan terhadap biosfer kehidupan manusia di seluruh dunia,
misalnya dalam bentuk banjir besar, kekeringan, dan
meningkatnya temperatur bumi, serta ada indikasi
mencairnya/berkurangnya luasan permukaan es di kutub utara
dan selatan. Isu-Isu lain yang mengemuka adalah afforestasi dan
reforestasi, metodolgi, CDM (under Kyoto Protocol), REDD+,
penangkapan (capture) dan penyimpanan (storage) karbon
dioksida, standarisasi base line dalam mekanisme pembangunan
ramah lingkungan (clean development mechanism), aspek
ilmiah, teknikal dan sosio-ekonomi dari mitigasi perubahan iklim.
Untuk membahas isu-isu tersebut, sidang membentuk kontak
group, yang harus menyerahkan hasil kerjanya pada tgl 3
Desember 2010

Catatan Dibuat Oleh:
Muh. Farid

Dihadiri Oleh:
Muh. Farid
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Waktu
Tempat

Nama Acara

Waktu
Tempat

Nama Acara

: Side Event Working
with Community in
Costarica
: 13.20 – 14.40
: Cancunmesse

: Draft Group on
Mitigation
: 16.30 – 18.00
: Maguey Room

•

•

•

•

•

•
Sesuai guidance Chair AWG-LCA Co-Facilitators (New Zealand
dan Tanzania) mengajak parties untuk focus pada pembahasan
mitigasi oleh Negara maju dan mitigasi oleh Negara berkembang
yang masih banyak mengandung “outstanding issues”,
sedangkan untuk elemen mitigasi lainnya termasuk REDD+
diagendakan waktu berikutnya mengingat kemajuan yang telah
dicapai. Negosiasi REDD+ dan isu lainnya diharapkan focus pada
“cross-cutting issues”.
Berkenaan dengan NAMAs, New Zealand sebagai Chair of
Drafting Group on Mitigation menyampaikan bahwa dalam
Possible Element of the Outcome (doc. CRP.1), bab IIIA tentang
NAMAs negara maju dan IIIB tentang NAMAs negara
berkembang belum diuraikan sebagaimana bab-bab lain.
Berdasarkan konsultasi dengan berbagai pihak, maka Chair akan
menyiapkan Non-paper tentang substansi kedua sub-bab
tersebut untuk dibahas hari Rabu, 31 Nop jam 16.30.
Side event ini dilaksanakan oleh Meso Carbon (Mesoamerica
Community Carbon).
Pertemuan menjelaskan tentang bagaimana hubungan sejarah
antara Mesoamerica indigenous people dan kegiatan kehutanan
seluas
50
juta
ha
dimana pemerintahannya tidak
bertanggungjawab terhadap kelestariannya akan tetapi dijaga
kelestariannya oleh indigrenous community.
Masyarakat dengan peraturan tradisional dan budayanya telah
berhasil memberikan input yang positip terhadap hutan dengan
menetapkan hutan sebagai buffer zone untuk menghindari
konflik akibat pengembangan pertanian diantaranya untuk
penggembalaan dan juga terjadinya illegal logging.
Terkait dengan REDD+, mereka siap untuk melaksanakan dengan
catatan bahwa kegiatan harus menghormati hak teroterial,
budaya
serta
hak-hak
berpolitik.
Masyarakat
menyampaikan bahwa REDD+ bisa dilaksanakan asal
memperhatikan kondisi region melalui proses konsolidasi
Catatan Dibuat Oleh:
Laksmi Banowati

Dihadiri Oleh:
Laksmi Banowati

Catatan Dibuat Oleh:
Nur Masripatin, Teguh Rahardja

Dihadiri Oleh:
Nur Masripatin, Teguh Rahardja,
Muh.Farid
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8

Nama Acara

7

Waktu
Tempat

Nama Acara

Waktu
Tempat

Nama Acara
Waktu
Tempat

Waktu
Tempat

Nama Acara

6

5

: Applying safeguards
and enhancing cobenefits in Ecuador,
and REDD+ Social &
Environmental
Standards)
: 18.30 – 20.00
: Cancunmesse

: Koordinasi Internal G77 & China on REDD+
: 19.00 – 22.30
: Azatec

: CCInet Side Events
: 18.30 – 20.00
: Cancunmesse

: Systematic climate
observations for the
UNFCCC (Side Event)
: 13.20 – 14.40
: Sandia, Cancunmesse

•

•

•

•

•

•

•

•

CCInet merupakan akses internet yang dibangun oleh Sekretariat
UNFCCC untuk memberi kesempatan baik kepada Parties
maupun users lainnya mengenai kemajuan-kemajuan yang
dicapai dalam negosiasi perubahan iklim di bawah payung
UNFCCC. CCInet dapat diakses melalui situs UNFCCC.
Koordinasi dimaksudkan untuk membahas paragraph-paragraph
yang masih belum dapat disepakati meski dalam lingkup
G77+China terutama setelah Saudi Arabia dan Bolivia
mengusulkan perubahan yang signifikan pada pertemuan Bonn
Juni 2010,
Pertemuan hanya dapat membahas sebagian paragraph tentang
“safeguards”, mengingat perbedaan yang tajam tentang isu
“Indigenous People”. Pertemuan akan dilanjutkan dengan
mempertimbangkan
hasil/arahan
pertemuan
AWG-LCA
berikutnya.
Dalam kesempatan side event ini, salah satu pembicara adalah
Dr. Taufik Alimi yang menyampaikan mengenai kegiatan Clinton
Foundation di Kalimantan Tengah.
Pada kesempatan diskusi, pembicara menjelaskan bahwa
pemerintah Indonesia, LSM dan masyarakat lokal telah
berkolaborasi jauh lebih baik dibanding 20 tahun yang lalu.
Dr. Taufik Alimi juga menjelaskan bahwa perlunya keseimbangan
antara pengembangan usaha REDD+ dan bisnis tradisional dalam
kaitannya dengan pengembangan ekonomi lokal.

melalui the Mesoamerican Alliance of People and Forests.
Melalui organisasi ini kegiatan REDD+ dapat diusulkan.
Dalam kesempatan side event ini, disampaikan mengenai
pentingnya peran sains (termasuk observasi) dalam kaitannya
dengan pengembangan kebijakan perubahan iklim.
Kendala utama yang dihadapi negara berkembang adalah
mengenai pendanaan atau pembiayaan pengembangan
perangkat observasi.

Catatan Dibuat Oleh:
Ristianto Pribadi

Dihadiri Oleh:
Ristianto Pribadi

Catatan Dibuat Oleh:
Nur Masripatin

Catatan Dibuat Oleh:
Usman
Dihadiri Oleh:
Nur Masripatin

Dihadiri Oleh:
Usman

Catatan Dibuat Oleh:
Ristianto Pribadi

Dihadiri Oleh:
Ristianto Pribadi
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9

Waktu
Tempat

Nama Acara

: REDD+ Partnership
(Side Event)
: 18.30 – 20.30
: Westin Hotel

•

•

•

•

•

•
Presentasi dipaparkan oleh FAO tentang protokol Voluntary
Data Base REDD+ information yang disepakati pada High Level
Meeting di Nagoya dan presentasi tentang Study tentang Gap
dan Analysisi pendanaan REDD + di tingkat global oleh Markku
Simula (konsultan).
Pada paparan pertama terkait dengan sharing data dan
informasi terkait dengan kegiatan REDD+ hal-hal yang perlu
dilakukan adalah:
- Membangun proses pemeliharaan data yang up to date.
- Bagaimana menghubungkan dengan data-data yang ada
- Fungsi penyampaian supaya pemakai gampang dalam
mengakses data dan informasi
- Mengeksplore rencana implementasi dan hasilnya.
Paparan terkait Analysisi of REDD+ Financing Gaps and Overlaps
(masih belum selesai studynya)
Studi dilakukan dalam rangka memberikan masukan upaya
meningkatkan atau mempercepat pelaksanaan kegiatan REDD+
dengan pendanaan yang ada dengan cara melakukan
identifikasi dan analisis pembiayaan REDD+ dengan melihat gap
dan overlapnya, untuk selanjutnya memberikan rekomendasi
untuk menyelesaikan gap dan overlap tersebut.
Dasar menganalisis dilakukan dengan melihat tahapan dalam
REDD+ yaitu Readiness, Implementation of REDD+ National
Strategy dan Implementation of Performance based payment
system.
Analisis dilakukan dengan melihat beberapa aspek yaitu:
- bagaimana melihat pembiayaan/pendanaan REDD+ sebagai
Cross Cutting Issue,
- Komponen apa saja yang dibiayai,
kebutuhan masing-masing negara, dan distribusi pendanaan
saat ini
- jenis-jenis pendanaan (bilateral, mulitilateral, etc),
- presepsi tentang pendanaan untuk REDD+ dan pendanaan
Catatan Dibuat Oleh:
Laksmi Banowati

Dihadiri Oleh:
Laksmi Banowati, Teguh Rahardja,
Usman
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•

untuk kegiatan lain,
- pendanaan REDD+ memakai dana nasional
- keterlibatan private sektor baik sebagai investor maupun
buyer
Rekomendasi yang diberikan diantaranya adalah:
- REDD+ harus memiliki vis yang jelas,
harmonisasi dan koordinasi antar pendanaan,
- berdasarkan kebutuhan masing-masing negara,
transparansi, effisien,
- mekanisme penyaluran dana harus jelas,
- pelaksanaan sesuai aturan
- penggabungan dengan pendanaan nasional
- mempertimbangkan pelaksanaan REDD+ di tingkat lapangan
- kemitraan dan melibatkan private sektor
- aliran pendanaan yang jelas
- dihindari penghitungan pendanaan yang double counting
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3

Nama Acara

2

Waktu
Tempat

Nama Acara

Waktu
Tempat

Nama Acara
Waktu
Tempat

1

No.

: SBI - Standardized
baselines under the
clean development
mechanism (CDM)
: 11.30 – 13.00
: Rana (Azteca)

: SBSTA/SBI - Joint
Contact Group on
Development and
Transfer of
Technologies
: 11.00 – 11.30
: Mar (Azteca)

: G77+China Plenary
: 09.00 – 10.00
: Maguey (Maya)

Uraian

HARI KETIGA, RABU, 1 DESEMBER 2010

Sidang ini hanya sempat membahas laporan progres pelaksanaan
Poznan Strategic Programs, yang dibuat oleh Global Environment
Fund (GEF), yang antara lain struktur transfer teknologi
mekanisme di bawah AWG-LCA, antara lain memperhatikan
mekanisme yang kompetitif. Dalam konsultasi informal group ini,
belum terjadi kesepahaman, hanya sampai baru tahap
memperhalus/kesesuain kalimat/bahasa (text wording) dari draf
text yang disusun oleh GEF tersebut. Dengan demikian, timbul
pertanyaan apakah negosiasi pembangunan dan transfer
teknologi untuk mitigasi dan adatasi perubahan iklim ini dapat
diselesaikan dalam COP 16 ini di Cancun? Indonesia sebaiknya
mengikuti proses-proses ini, jika tidak kita akan kehilangan satu
alur dalam mekanisme negosiasi mitigasi dan adapatas
perubahan iklim.
Standarisasi baselines emisi gas rumah kaca (GRK) dalam
mekanisme CDM sebaiknya dapat diterapkan secara luas dan
mempunyai integritas linkungan (environmental integriry)
dengan memperhatikan kondisi spesifik nasional. Penerapan
standar baselines dapat mereduksi biaya transaksi,
meningkatkan transparansi, objektivitas & prediktabilitas,
fasilitasi ke CDM, khususnya dalam kaitannya dengan

•

•

•

•

Sidang plenary G77+China ini merupakan sidang rutin yang
dilaksanakan setiap harinya pada pukul 09.00-10.00.
Dalam sidang plenary kali ini pada umumnya anggota G77+China
menyampaikan informasi mengenai beberapa pertemuan dan
pentingnya untuk menambah agenda pertemuan internal
G77+China untuk membahas isu tertentu.
Sebagai contoh penambahan agenda untuk membahas
mitigation dan REDD+ pada draft agenda yang diajukan oleh
Chair G77+China.

•

Butir Penting

Catatan Dibuat Oleh:
Usman

Dihadiri Oleh:
Usman

Catatan Dibuat Oleh:
Usman

Dihadiri Oleh:
Usman

Catatan Dibuat Oleh:
Ristianto Pribadi

Dihadiri Oleh:
Kabadan Litbang, Teguh Rahardja,
Laksmi Banowati, Ristianto Pribadi

Keterangan

14

5

4

Tempat

Waktu

Nama Acara

Waktu
Tempat

Nama Acara

: G77 + China
Coordination on
Shared Vision
: 13.00 – 14.30
19.00 – 21.00
: Cielo & Colibri (Azteca)

: G77 + China
Coordination on
Mitigation
: 11.30 – 12.30
: Balena (Azteca)
Dalam pertemuan yang dipimpi oleh Phillipina, pembahasan
tentang Shared Vision mengalami perbedaan pandangan prinsip
yang tidak bisa disatukan yaitu tentang pencantuman
numbers/angkat.
Arab Saudi tidak mau mencantumkan angka (numbers) pada
paragraph : “Hence, the increase in global average temperature
should be limited (to well below...degree C above pre-industrial
levels) through the stabilization of anthropogenic atmospheric
GHG Consentration level (to welll below ....ppmv ) resulting
from the peaking and eventual reduction of global emmisiions
(to arrive at ......percent below 1990 levels by 2050)”.
Dan paragraph: “Developed country parties taking the lead to
reduce their emissions (below 1990 levels by ....percent by 2010
and.....percent by (2040)(2050)......”
Berkenaan dengan hal tersebut maka tidak ada Posisi sama
dalam hal Shared Vision di G77 + China, sehingga masing-masing
negara dapat menyampaikan posisinya masing-masing.

•

•

•

•

•

Koordinator G77+China untuk Mitigasi (Brazil) mengajukan draft
teks tentang NAMAs (BAP 1b(i) dan 1b(ii).
Negara-negara anggota menghargai upaya tersebut, namun yang
dapat disepakati barulah bullet point, itu pun minus point
tentang komitmen NAMA negara maju.

•

•

keterwakilan tipe proyek dan region, pengurangan konsentrasi
GRK, serta menjamin integritas lingkungan.
Sebagian besar Parties belum mencapai titik temu mengenai
standar baselines (additionality & reductions of GHG emissions),
yaitu apakah ditetapkan dalam skala proyek, nasional atau
regional, serta pendekatan bottom up atau top down. Dengan
adanya ketidaksepahaman di antara Parties ini, Uni Eropa
mengajukan 3 paragraf baru yang pada intinya mengakomodasi
perbedaan tersebut. Dengan demikian, peluang diadopsinya
standard baselines dalam COP 16 ini menjadi berkurang, padahal
negosiasi ini telah berjalan 5 tahun.

Catatan Dibuat Oleh:
Laksmi Banowati

Dihadiri Oleh:
Laksmi Banowati

Catatan Dibuat Oleh:
Teguh Rahardja

Dihadiri Oleh:
Teguh Rahardja
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Sejak reformasi tahun 1979 Cina, negara terencana ketat dan
sangat sentralistik ini, telah mengalami transformasi ekonomi
pasar yang dinamik, dengan pertumbuhan GDP rata-rata
9.8%/tahun, pendapatan per kapita meningkat 50 kali, dan
sekitar 500 juta orang terbebas dari kemiskinan.
Walaupun demikan, Cina tetap memperhatikan keseimbangan
ekonomi dan lingkungan untuk merespon isu perubahan iklim.
Cina mencanangkan ekonomi karbon rendah dan ekonomi hijau
melalui komitmen politik Presiden Hu Jintao dalam pertemuan
UN Climate Change September 2009.
Ini ditunjukkan dengan adanya komitmen Cina untuk
menurunkan level CO2 sampai tahun 2020 sebesar 40-50% per

•

: China’s Policies,
Measures, and
Achievement in
Combating Climate
Change – Side Event
: 13.20 – 14.40
: Jaguar (Cancunmesse)

Kegiatan
ini
diselenggarakan
oleh
WMO/UNEP
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) yang
menyampaikan laporan perkembangan terkini beberapa laporan
IPCC yang sedang disiapkan khususnya terkait dengan AR5.
Pada September 2013 working Group I IPCC akan menyelesaikan
hasil “the physical science basis” dalam AR5 (the Fifth
Assessment Report of the IPCC).
Working Group I telah memilih 258 ilmuwan dari 44 negara
dalam bekerja.
Direncanakan pada 18 Maret 2011 telah diselesaikan draft “nol”
kontribusi working group I kepada AR5.
Selanjutnya working group II merencanakan akan menyelesaikan
draft keduanya pada Januari 2011 dan memfinalkannya pada
November 2011.
Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change
Mitigation (SREEN) diharapkan dapat disetujui pada Mei 2011
serta kontribusi working group III pada AR5 IPCC dapat disetujui
pada tahun 2014

: Update on IPCC
•
Activities – Side Event
: 13.20 – 14.40
: Mamey (Cancunmesse)
•

•

•

•

•

•

•

•

Yang akan disampaikan sebagai hasilnya adalah Draft Text yang
berisi 9 butir paragraph yang telah disepakati di Tianjin.

•

Catatan Dibuat Oleh:
Usman

Dihadiri Oleh:
Usman

Catatan Dibuat Oleh:
Ristianto Pribadi

Dihadiri Oleh:
Ristianto Pribadi
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•

•

•

•

•

o
: Biodiversity and
Climate Change:
Regional View on
REDD+ readiness and
o
Forest Governance in
Amazon Basin – Side
Event
: 16.45 – 18.15
: Mamey (Cancunmesse)
o
Dalam upaya mengatasi masalah deforestasi di Brazil,
pemerintah membentuk Amazon Fund sebagai mekanisme
pendanaan yang bertujuan mengkonservasi hutan sejalan
dengan prinsip sustainable development.
Amazon Fund bertujuan untuk mempercepat proyek-proyek
yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung
dalam upaya konservasi hutan tanpa re-imbusrsable. Lebih dari
20 % digunakan untuk monitoring dan control laju deforestasi
selain di Amazon bahkan di negara lain.
Amazon Fund dapat dikategorikan sebagai model yand praktis
dan efektif dari mekanisme insentif REDD. Amazon Fund dikelola
oleh the BNDES yaitu Bank Pembangunan di Brasil. Kategori
proyek yang disupport adalah:
- Public Forest dan Protected Forest (PES)
- Sustainable Productio Activities
- Scientific and Technology Development
- Institutional Development and Improvement of Control
Mechanism
Dari institusi atau negara yang berkontribusi dalam Amazon Fund
akan diberikan sertifikat yang berisi jumlah dana yang
dikontribusikan dalam upaya penurunan emisi.
Jumlah emisi yang berhasil direduksi per tahun akan diverifikasi
oleh Komite teknis (CFTA) yang terdiri dari para tenaga ahli.
Tim Pengarah (COFA) terdiri dari berbagai wakil pemerintah dan
CSO.
COFA tidak hanya membangun petunjuk pelaksanaan akan tetapi
juga menilai proposal yang diajukan.
Sampai October 2010 sudah terdapat 9 proyek dengan total nilai
proyek US$ 99 million dengan masing-masing proyek berkisar
antara US$1, 5 million-US$ 35,3 million, baik untuk level state
/negara bagian maupun NGO.

unit produk domistik bruto (PDB). Komitmen Cina ini dalam
mitigasi dan perubahan iklim ditopang secara penuh oleh PBB
melalui UNDP.

Catatan Dibuat Oleh:
Laksmi Banowati

Dihadiri Oleh:
Laksmi Banowati
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: G77 + China Drafting
Group on Mitigation
: 16.30 – 19.00
: Azteca

•

•

•

•

•

•

•
Melanjutkan pertemuan pertemuan sebelumnya, pembahasan
dimulai dengan penyampaian laporan singkat Mexico yang
mencoba
melakukan
konsultasi
bilateral
dengan
negara/Kelompok negara untuk mencari solusi terhadap
“outstanding issues” terkait mitigasi negara maju dan mitigasi
negara berkembang.
Co-Facilitators menyampaikan “non-paper tentang mitigasi oleh
negara maju (NAMAc, Item 1 b i) dan mitigasi oleh negara
berkembang (NAMAs, Item 1 b ii),.
Atas konsultasi bilateral oleh Mexico sebagian besar negara
berkembang menegaskan bahwa proses negosiasi harus tetap
melalui jalur multi-lateral, sebaliknya negara maju menyambut
positif atas prakarsa Mexico tersebut.
Tanggapan terhadap ‘Non-paper” yang disiapkan “Co-facilitator”
beragam namun sebagian besar negara berkembang
menginginkan bahwa Item 1 b i dan 1 b ii akan menjadi bagian
integral “Cancun outcomes”; pentingnya keseimbangan antara
komitmen dari Parties dan non-Parties KP (antara negara maju
selain USA dengan USA), pentingnya pembedaan antara MRV
mitigasi oleh negara maju dan MRV mitigasi oleh negara
berkembang, pentingnya mempertegas persyaratan MRV
mitigasi oleh negara maju.
Negara maju menanggapi positif “non-paper” dimaksud, namun
dengan sejumlah catatan termasuk pada MRV mitigasi oleh
negara berkembang, perlunya registry untuk me-record
informasi aksi mitigasi.
Co-chair Drafting Group on Mitigation (Afrika) menyampaikan
bahwa karena kompleksnya hasil konsultasi di koridor, non-paper
baru dapat disiapkan dalam bentuk bullet points. Brazil
menyampaikan posisi G77, dan berbagai menara, termasuk
anggota G77. Masih sangat besar perbedaan keinginan negara
berkembang dan negara maju, antara lain tentang pentingnya
komitmen periode ke-2 Kyoto Protokol, dan MRV untuk NAMAs.
Berbagai istilah juga dipertanyakan, seperti mitigation
mechanism, dan mekanisme review multilateral. Diskusi akan
Catatan Dibuat Oleh:
Nur Masripatin, Teguh Rahardja

Dihadiri Oleh:
Nur Masripatin, Teguh Rahardja, Muh.
Farid
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Tempat
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: G77 + China
Coordination on
Mitigation
: 19.00 – 21.00
: Rana (Azteca)

: The Malaysian
Approach: Climate
Change Mitigation and
Adaptation Measures
by the Oil Palm
Industry – Side Events
: 18.30 – 20.00
: Pitaya (Cancunmesse)

•

•

o

o

o

o

o

o

Catatan Dibuat Oleh:
Usman

Dihadiri Oleh:
Usman

Koordinasi G77+China dilakukan dan melanjutkan pembahasan Dihadiri Oleh:
Teguh Rahardja
bullet points G77+China dan pengembangannya menjadi teks.
Konsultasi akan dilanjutkan hari berikutnya, Kamis 2 Desember
Catatan Dibuat Oleh:
2010.
Teguh Rahardja

Malaysia merupakan negara produser dan eksportir terbesar
kedua di dunia, dengan produksi minyak sawit rata-rata per
tahun sekitar 17 juta ton per tahun, pendapatan devisa mencapai
13 miliar US dollar, penyumbang ekonomi nasional keempat
terbesar (8% dr PDB).
Dalam tahun 2009 Malaysia mempunyai 4.69 juta ha kebun sawit
dan perluasan diarahkan pada lahan pertanian dan lahan bukan
untuk produksi pangan.
Malaysia mengklaim bahwa 56% total areanya adalah hutan.
Strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Malaysia melalui
peningkatan produktivitas dan sustainability hilir (up stream),
yaitu melalui percepatan penanaman sawit, perbaikan produksi
buah tandan segar, peningkatan produktivitas pekerja,
peningkatan laju ekstrasi minyak, pembangunan fasilitas biogas
di pabrik sawit, dan melalui pemanfaatan derivatif oleo resin dan
komersialisasi generasi kedua biofuel.
Dalam kegiatan presentasi tersebut, Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia menyampaikan memorandum tertulis kepada instansi
Malaysia yang dibagikan kepada peserta presentasi, a.l.:
Kementerian Industri dan Komoditas, Malaysian Palm Oil Board.
Walhi mengklaim bahwa 162 industri sawit Indonesia terkait
dengan industri sawit Malaysia, dengan total areal sawit sekitar
2.2 juta ha atau 30% dari luas total kebun sawit Indonesia.
Menurut Walhi, perluasan kelapa sawit Malaysia di Indonesia
memberi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial,
terutama di Sumatera dan Kalimantan.

dilanjutkan hari berikutnya, Kamis 2 Desember 2010.
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13

: G77+China
Coordination on REDD+
: 19.00 – 21.00
: Agave (Azteca)

Nama Acara : Roundtable: How to
ensure that REDD+
readiness and
implementation do
not adversely affect
forest communities?
Waktu
: 14.00 – 16.00
Tempat
: Norwegian Delegation
Office (Tequella )

12
Pertemuan diselenggarakan oleh Rainforest Foundation Norway
atas kerjasama EU-Philippines, dengan tujuan mencari cara
terbaik menangani/memecahkan isu yang pending terkait
dengan “forest governance” dan “human rights” dalam REDD+,
dengan mengundang 35 negara (pelaku REDD+ dan donor)
termasuk Indonesia.
Pertemuan dimulai dengan presentasi CIFOR (review mengenai
berbagai isu terkait REDD+ dan hak masyarakat) dan AIPP (review
tentang pengalaman pelibatan Indigenous Peoples (IPs) dalam
REDD+ di 10 negara termasuk Indonesia).
Untuk Indonesia diambil kasus komunikasi STRANAS REDD+ yang
dianggap cukup transparan dan melibatkan semua pemangku
kepentingan.
Karena diskusi mengkait dengan isu yang sedang dinegosiasikan,
disamping terkait implementasi REDD+, maka Indonesia
menyampaikan bahwa pada prinsipnya tidak ada perbedaan
fundamental antar negara tentang pentingnya melindungi hak
IPs (dan masyarakat lokal), namun harus dipahami tentang
konstitusi yang berlaku di masing-masing negara dan kebijakan
pengelolaan SDA dan SDH termasuk kebijakan implementasi
REDD+ dimana di dalamnya juga mengatur distribusi
manfaat/insentif REDD+.

• Pertemuan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang
‘safeguards” yang menyangkut kepentingan “IPs”; biodiversity,
dan Fase implementasi REDD+ termasuk di dalamnya isu
“market-non market” dalam mekanisme REDD+;
• Sampai akhir pertemuan tidak dapat disepakati posisi bersama
tentang ketiga hal ini karena Saudi Arabia dan Bolivia tidak
bersedia merubah posisinya (Saudi Arabia : tidak
mengakui/menerima IPs dan “biodiversity safeguards’; baik
Bolivia maupun Saudi Arabia tidak menerima adanya “pasar” di
REDD+).
• Posisi Indonesia untuk ketiga hal di atas masih tetap, tentang IPs
berpegang pada konstitusi masing-masing negara dan

•

•

•

•

Catatan Dibuat Oleh:
Nur Masripatin

Dihadiri Oleh:
Kabadan Litbang, Nur Masripatin,
Muh.Farid

Catatan Dibuat Oleh:
Nur Masripatin

Dihadiri Oleh:
Nur Masripatin

20

mempertimbangkan kesepakatan internasional dimana negara
ybs meratifikasi; safeguards tentang biodiversity dapat diterima,
dan yang menyangkut Fase serta pasar-non pasar, Indonesia (dan
kebanyakan negara lain) tetap berpegang pada posisi semula,
implementasi REDD+ bertahap dengan membuka ruang bagi
Parties untuk memilih antara market-non market sesuai tingkat
kesiapan masing-masing.
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1

No.
Duta Besar RI Berlin mengundang Tim negosiasi REDD+ dan isu
lain yang terkait untuk membahas tentang kemungkinan
pendekatan bilateral dengan Saudi Arabia dan Bolivia, mengingat
kedua negara ini telah menjadikan negosiasi REDD+ tidak
mencapai kemajuan sejak pertemuan di Tianjin,
Kepada Duta Besar kami sampaikan beberapa perbedaan
fundamental posisi Saudi Arabia – Bolivia – negara berkembang
lainnya.
Perbedaan dengan posisi Indonesia terutama
menyangkut Fase implementasi REDD+ (implikasi : fund-marketkombinasi fund-market base). Isu lain yang cukup sensitif adalah
tentang “safeguards’’ terutama tentang safeguard terhadap
konversi hutan alam ke hutan tanaman dan hak “Indigenous
People” yang konsep dan perlakuan menurut konstitusi sangat
berbeda di setiap negara.

Butir Penting

•

Pertemuan bertujuan untuk menentukan bagaimana group akan
moveforward. Diskusi diarahkan pada teks yang mana yang akan
diperjuangkan yaitu chair teks atau teks dari Tianjin. Kalau teks
dari Tianjin, bagaimana mendiskusikan option 1 dimana terdapat
posisi Saudi Arabia and Bolivia.
Setelah 3 kali koordinasi internal, karena perbedaan pandangan
diantara anggota (aspek prosedural dan substansi/posisi negara)
tidak bisa dipecahkan, maka disepakati bahwa untuk negosiasi
REDD+ belum ada posisi bersama G77+China (Catatan : sejak
pertama negosiasi RED/REDD/REDD+ belum pernah ada posisi
bersama G77+China).

• Rapat DELRI dipimpin oleh Dubes RI untuk Jerman dan Dubes RI
untuk Mexico, merupakan acara rutin untuk melaporkan
perkembangan negosiasi dan konfirmasi posisi dengan
justifikasinya atau pengarahan posisi terutama bila “fall back
position” perlu dilakukan.

•

•

: G77+China Internal
•
Coordination on REDD+
:
:

: Rapat Delegasi RI
: 17.00
: Maiz (Azteca)

: Koordinasi DELRI
terkait posisi Saudi
Arabia dan Bolivia
: Moon Palace

Uraian

HARI KEEMPAT, KAMIS, 2 DESEMBER 2010

Catatan Dibuat Oleh:
Nur Masripatin, Muh.Farid

Dihadiri Oleh:
Nur Masripatin, Teguh Rahardja, Iwan
Wibisono, Muh.Farid

Catatan Dibuat Oleh:
Nur Masripatin

Dihadiri Oleh:
Nur Masripatin

Catatan Dibuat Oleh:
Nur Masripatin

Dihadiri Oleh:
Nur Masripatin, Iwan Wibisono
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•

•

•

•

•

•
India menyatakan bahwa Concern Saudi Arabia yang
menekankan bahwa participasi terhadap pelaksanaan REDD+
adalah merupakan voluntary basis, seharusnya komitmen negara
maju yang dikedepankan. REDD+ adalah bagian kecil dari NAMA
dan atau low carbon strategy.
Brazil menyebutkan bahwa low carbon strategy itu bukan
tentang hutan, tapi semua sector. Sedangkan REDD+ adalah
focus pada hutan. Saudi Arabia menyatakan bahwa pemanaham
Annex 1 tentang low carbon strategy harus di bangun di level
nasional, REDD adalah salah satu aspek di dalamnya. Apabila
Annex 1 tidak memiliki komitmen dalam mitigasi, maka uang
tidak akan diberikan. Tidak perlu ada komitmen yang harus
dibangun berkaitan dengan REDD+ karena sudah termasuk
dalam program low carbon strategy.
PNG menyatakan bahwa keikutsertaan dalam REDD+ adalah
optional karena sangat berkaitan dengan national circumstances
masing-masing negara dalam menerapkannya. Namun demikian
sangat susah menerapkannya apabila tidak ada kompherensive
strategy. Di dalam teks disebukan bukan “must” but “should”
part of NAMA/Low carbon strategy.
Co chair menekankan bahwa kalau kita setuju dengan low carbon
strategy bukan berarti kita akan mengeluarkan driver of
deforestation.
Brazil: kita memang harus mengaddress Driver of Deforestation
dan juga emisi dari sector lainnya agar prinsif environment
integritinya masuk.
REDD+ hanya mengcover driver of
deforestation, kenapa kita harus mencover emisi sector lain,
kenapa kita harus mencover so many issue. Kenapa kita tidak
memiliki low carbon strategy on energy, waste and etc. Kita
harus membangun REDD low carbon strategy yang juga sekaligus
dapat mencover Driver of deforestation walaupun diluar sector
kehutanan.
Guyana melihat bahwa ada ambiquity di dalam teks ini sehingga
perlu dirubah. Tapi “voluntery “sudah menjelaskan apakah kita
akan memasukkan REDD sebagai program nasional low carbon

23

4

Waktu
Tempat

Nama Acara

: G77+China Internal
Coordination on
Shared Vision
: 13.00 – 14.00
: Cielo (Azteca)

•

•

•

•

•

•

•

Dalam pertemuan koordinasi G77+China tentang shared vision
ini disampaikan beberapa elemen yang penting bagi anggota
G77+China yang mana text ini telah dinyatakan dalam “Tianjin
Text”
Beberapa delegasi anggota kelompok G77+China mengharapkan
untuk tidak terus mengeluarkan text baru yang hanya akan
menciptakan isu baru dan menghabiskan waktu.
Disisi lain, perwakilan AOSIS tetap bersikukuh untuk tetap
mencantumkan “angka” dalam text dan menyatakan apabila
“angka” tersebut tidak muncul, maka lebih baik untuk tidak
mengeluarkan text sama sekali.
Pernyataan AOSIS tersebut didukung oleh perwakilan kelompok
Afrika yang berkeinginan sama serta mengharapkan kejelasan
akan apa yang akan dikerjakan kedepan dengan hasil yang nyata.
Pembahasan akan dilanjutkan dalam forum “drafting group on a
shared vision for LCA” pada hari ini juga pukul 16.30-18.00.

strategy atau tidak. Sedangkan India menginginkan penggunaan
kata “as appropriate” . Lebih jauh Indina mengingatkan bawah
hamper semua negara memisahkan REDD dari Nama karena
REDD sudah lebih advance diskusinya. Sekarang banyak negara
ingin memasukkan REDD ke dalam NAMA karena sudah jauh
lebih mengerti (Bolivia misalnya). Dengan keadaan ini, India
mengusulkan agar diberikan pilihan kepada negara masingmasing sesuai dengan nat circumstancesnya.
Peru dan Thailand meminta agar teks memgenai NAMA dan Low
carbon strategy dihapus saja.
Chile mengusulkan agar menggunakan option 1 dari Teks Tianjin.
Chile setuju karena harus membahas yang most acute dan
disetujui Venezuala, Philipina, PNG dan Saudi Arabia (Saudi
menyatakan chair teks adalah illegal).
Namun demikian
Indonesia menekankan bahwa menyetujui usulan yang most
acute dibahas dalam option one tapi setelah mendengarkan
Saudi Arabia, mereka juga tidak ingin mengubah posisinya. Ini
akan menyusahkan group membuat common posisi.

Catatan Dibuat Oleh:
Ristianto Pribadi

Dihadiri Oleh:
Ristianto Pribadi
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: G77+China Plenary
: 14.00 – 15.30
: Maguey (Azteca)

•

•

•

•

•

•

•
Secara garis besar agenda yang dibahas dalam pertemuan
koordinasi G77+China ini adalah membahas penilaian proses
negosiasi dan strategi yang memungkinkan.
Dalam
kesempatan
pertama,
chairman
G77+China
menyampaikan mengenai pentingnya nilai dan aspek
transparansi dalam negosiasi.
Selanjutnya Ketua G77+China menjelaskan tentang konsultasi
bilateral yang dilakukan Mexico pada tanggal 1 Desember 2010
adalah untuk membantu memecahkan isu krusial yang akan
mempengaruhi keputusan COP-16, dan hasil konsultasi akan
dilaporkan ke Parties melalui Koordinator Group.
Meskipun sebagian besar Parties dapat menerima pendekatan
tersebut sepanjang transparansi tetap terjaga, namun Bolivia
menolak semua initiatif di luar proses multilateral.
Ketua G77+China juga menyampaikan bahwa President COP-16
akan mengundang makan malam Para Menteri tanggal 4
Desember untuk membicarakan “text” yang akan disusun
berdasarkan hasil konsultasi informal di atas.
Terdapat
kekhawatiran semua anggota G77+China bahwa para Menteri
yang akan hadir tidak mendapatkan masukan yang cukup sebagai
dasar membahas text dimaksud. Hal ini salah satunya
disampaikan oleh delegasi Nigeria dengan alasan level menteri
adalah bukan level sebagai negotiator, namun sebatas sebagai
pengarah saja.
Dari hasil pertemuan membahas berbagai elemen Bali Action
Plan terutama tentang “Shared Vision”, mitigasi negara maju dan
negara berkembang, financing, dan REDD+ yang dalam tanda
kutip tersandera oleh isu lainnya,
banyak Parties
mengkhawatirkan hasil COP-16 bahkan lebih buruk dari hasil
COP-15.
Lebih lanjut delegasi Venezuela juga mengingatkan kepada
forum agar insiden negosiasi yang terjadi di Copenhagen tidak
terulang kembali. Delegasi Venezuela tetap percaya kepada
presiden COP-16 untuk tetap menjaga transparansi.
Catatan Dibuat Oleh:
Nur Masripatin, Ristianto Pribadi

Dihadiri Oleh:
Nur Masripatin, Ristianto Pribadi
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Nairobi Work Programme lebih memfokuskan pada adaptasi
perubahan iklim dengan melibatkan secara luas organisasi,
stakeholders,
khususnya
dari
negara-negara
sedang
berkembang, termasuk negara-negara belum berkembang dan
negara kepulauan kecil, dan dari komunitas dan group
masyarakat yang rentan untuk mengkatalisis target yang telah
dicanngkan dalam memenuhi keperluan adaptasi perubahan
iklim. Implementasi Nairobi work program ini dilaksanakan
melalui: peningkatan kemitraan dan kesempatan untuk
berkolaborasi antara Parties dan dengan partner organisasi;
pengembangan dan diseminasi produk pengetahuan yang terkait
adaptasi perubahan iklim.
Tidak seperti penetapan standardized baselines, sidang
pembahasan Nairobi work programme cenderung berlangsung
lancar dan lembut, tanpa banyak interfensi dari peserta sidang
(Parties dan negara-negara pengamat). Tampaknya draf teks
yang diajukan dalam sidang ini mempunyai peluang yang besar
untuk segera diadopsi pada high level meeting secara legally

•

: SBSTA - Informal
consultations on the
Nairobi work
programme on
impacts, vulnerability
and adaptation to
climate change
: 10.00 – 11.30
: Rana (Azteca)

•

•

•

Dalam pertemuan drafting group on a shared vision for longterm cooperative, sebagian besar parties sependapat mengenai
pencantuman target angka (numerical) dalam draft text
walaupun tidak sespesifik delegasi negara yang tergabung dalam
kelompok AOSIS serta sebagian besar sependapat bahwa draft
text juga disusun dalam format ringkas.
Terjadi perbedaan pandangan terhadap target negosiasi draft
text, beberapa delegasi menginginkan agar draft text bisa
disepakati menjadi Legally Binding Instrument (LBI) dalam
kesempatan di Cancun ini, namun hal ini tidak disetujui oleh
delegasi USA. Delegasi USA berpendapat bahwa target yang
ditentukan dan ingin dicapai harus menyesuaikan dengan waktu
negosiasi yang tersisa tinggal 7 hari lagi.
Hampir di penghujung pertemuan, delegasi Indonesia
menyampaikan pentingnya party driven dan acuan BAP dalam
penyusunan draft text.

: AWG-LCA Drafting
•
Group on Shared Vision
: 16.30 – 18.00
: Mar (Azteca)

Catatan Dibuat Oleh:
Usman

Dihadiri Oleh:
Usman

Catatan Dibuat Oleh:
Ristianto Pribadi

Dihadiri Oleh:
Ristianto Pribadi
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8

Waktu
Tempat

Nama Acara

Waktu
Tempat

Nama Acara

: SBSTA - Informal
consultations on
standardized baselines
under the clean
development
mechanism
: 16.30 – 18.00
: Rana (Azteca)

: SBSTA - Informal
consultations on
implications of the
inclusion of
reforestation of lands
with “forest in
exhaustion” as A/R
CDM project activities
: 11.30 – 13.00
: Cascada (Azteca)

Sebagian besar Parties sepakat bahwa standarisasi baselines
emissi gas-gas rumah kaca (GRK) dlm mekanisme CDM sebaiknya
dapat diterapkan secara luas dan mempunyai integritas
linkungan (environmental integriry) dengan memperhatikan
kondisi spesifik nasional. Penerapan standar baselines dapat
mereduksi biaya transaksi, meningkatkan transparansi,
objektivitas & prediktabilitas, fasilitasi ke CDM, khususnya dalam
kaitannya dengan keterwakilan tipe proyek dan region,
pengurangan konsentrasi GRK, serta menjamin integritas

•

•

•

•

Dalam sidang ini banyak interfensi atau proposal yang diajukan
Parties, sehingga sampai sidang berakhir tidak ada putusan atau
gambaran yang menggembirakan dari negosiasi aspek ini. Ada
Parties, yang mengingkatkan sejarah pembasan materi sejak dari
Poznan, sehingga diusulkan agar Parties lebih fleksibel untuk
mencapai konsesus dalam menyelesaikan perbedaan yang ada
untuk menghasilkan draf teks yang siap diadopsi secara legally
binding.
Chair mengajukan draft keputusan SBSTA untuk (1) mengundang
submisi para Pihak, (ii) meminta Sekretariat menyelenggarakan
Workshop, dan (iii) membahas lebih lanjut di SBSTA-35.
Banyak Negara yang meminta klarifikasi tentang konsep “forest
in exhaustion” ini, yang menunjukkan perlunya proses 1-3 di
atas.
Namun demikian banyak pula Negara yang
mempertanyakan: (i) apakah layak membahas satu isu ini saja
dalam Workshop yang tentunya memerlukan biaya besar, (ii)
apakah layak menyelenggarakan proses pembahasan tersebut
ketika periode-1 komitment KP akan segera berakhir.
Akhirnya disepakati untuk menyetujui langkah 1 yaitu
mengundang submisi dengan batas waktu akhir Maret 2011, dan
membahasnya pada SBSTA-35, mengingat SBSTA-34 akan
membahas CDM secara keseluruhan.

•

binding, paling tidak pada COP 17 di Durban, Afrika Selatan
tahun depan.

Catatan Dibuat Oleh:
Usman

Dihadiri Oleh:
Usman

Catatan Dibuat Oleh:
Teguh Rahardja, Usman

Dihadiri Oleh:
Teguh Rahardja, Usman
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Waktu
Tempat

Nama Acara

: Delivering as One:
Achievements and
lessons learned from
REDD+ readiness
activities As countries
- UN-REDD Side Event
: 13.20 – 14.40
: Mamey (Cancunmesse)
•

•

•

Side event ini diselenggarakan oleh UNREDD global program
yang pada dasarnya menyampaikan tentang kolaborasi antar
organisasi internasional dengan tujuan yang satu atau sama.
Paparan disampaikan oleh Indonesia, Pak Heru Prasetyo dan
World Bank, serta Yame Katerere dari UNREDD Global Program.
Pak Heru menceritakan pengalaman bahwa dalam rangka
rekonstruksi Ach, 19 UN Agency, banyak negara, NGO dan
berbagai pihak bersama-sama merekonstruksi nya sehingga
dalam waktu hanya 4 tahun pembangunan yang dilakukan sudah
sangat significant. Sesuai yang kelihatannya tidak mungkin
ternyata mungkin dilakukan. Beliau juga menyampaikan
bagaimana mapping kerjasama baik bilateral, multilateral
maupun voluntary yang bekerja di Indonesia terkait dengan
REDD+ seharusnya bekerja bersama sehingga kegiatan yang
dilakukan efektif dan bersinergi. Indonesia yang sangat luas
memerlukan dukungan semua pihak dan apabila dilakukan
bersama, akan dilakukan.

lingkungan.
Sama seperti sidang pembahasan materi ini kemarin ( 1 Des
2010), sebagian besar Parties belum mencapai titik temu
mengenai standar baselines, malah muncul tambahan kata baru,
yang masih diminta untuk dibraket, standardized baselines
approaches. Draf teks ini masih banyak mengandung kata atau
kalimat yang masih dibraket, artinya masih belum diterima.
Sidang pembahasan ini berlangsung banyak interfensi, sehingga
co-chair meminta suatu fleksibilitas delegasi untuk mencapai
konsesus. Dengan demikian, peluang diadopsinya standard
baselines dalam COP 16 ini menjadi berkurang, padahal negosiasi
ini telah berjalan 5 tahun.

Catatan Dibuat Oleh:
Laksmi Banowati

Dihadiri Oleh:
Laksmi Banowati, Heru Prasetyo
(UKP4)
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11

Waktu
Tempat

Nama Acara

Waktu
Tempat

Nama Acara

ITTO dan beberapa lembaga
mitranya saat ini sedang
mempromosikan project terkait REDD+ di beberapa negara
tropis untuk menurunkan emisi , meningkatan kondisi hutan
melalui jasa lingkungan (environmental services) dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui thematic
REDDES –Reducing Emission from deforestation and degradation
and enhancing environmental services ITTO telah mendukung 10
project di negara tropis anggota ITTO, diantaranya dua project
on going project REDDES ada di Indonesia.

: ITTO and partners at
•
UNFCCC COP 16 – Side
Event
: 16.45- 18.15
: Mamey, Cancun Messe,
Mexico

•

•

Side event diselenggarakan oleh RECOFTC bertujuan untuk
berbagi pengalaman tentang implementasi FPIC di Vietnam dan
Indonesia. Indonesia presentasi disampaikan oleh Laksmi
Banowati, UNREDD Indonesia sedangkan Vietnam disampaikan
oleh UNREDD Vietnam Program serta RCOFTC Vietnam yang
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program.
Pengalaman yang dilakukan Vietnam adalah bagaimana
membangun dan meningkatkan kapasitas bagi masyarakat untuk
mengambil keputusan secara musyawarah terkait dengan
kegiatan konservasi. Substansi yang diberikan tidak langsung
REDD+ akan tetapi bertahap sesuai dengan apa yang mereka
hadapi saat ini. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam
bagaimana membangun konsesus dan menyelesaikan masalah
disampaikan sebagai salah satu bentuk FPIC.
Indonesia masih dalam tahap awal dalam melaksanakan FPIC
karena UNREDD baru mulai dilaksanakan bulan Juli 2010 dan
launching di Palu baru dilakukan pada bulan Oktober 2010. Saat
ini sudah dihire konsultan untuk menyusun design FPIC di Palu
dan dalam penyusunannya akan melibatkan proses multipihak.
Framework kegiatan UNREDD di Palu akan didasari dengan
pembentukan Kelompok Kerja REDD+ . FPIC di Indonesia akan
dilakukan sesuai dengan peraturan dan kondisi yang ada di
lapangan.

•

: FPIC in UN-REDD
country programs:
First-hand experience
from Asia – Side Event
: 15.00 – 16.30
: Mamey (Cancunmesse)

Catatan Dibuat Oleh:
Yani Septiani

Dihadiri Oleh:
Yetti Rusli, Tachrir Fathoni, Yani
Septiani, Laksmi Banowati, Heru
Prasetyo (UKP4)

Catatan Dibuat Oleh:
Laksmi Banowati

Dihadiri Oleh:
Laksmi Banowati
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•

•

•
Dalam side even ini, beberapa contoh REDD+ initiatives dan
feasibility studynya presentasikan, termasuk diskusi mengenai
peran dan relevansinya keterlibatan sektor swasta (private
sector). Presentasi pertama disampaikan oleh Steve Johnson
(ITTO) REDD+ and tropical forest. Presentasi kedua dari Marku
Simulla tentang “The role of the private sector in implementing
REDD+ “. Presentasi ketiga tentang “ REDD+ environmental
services and private sector participation” disampaikan oleh
Manager Merubeni. Inti yang disampaikan terkait overview
pelaksanaan FS selama 6 bulan terkait emisi GRK melalui proyek
REDD+ yang dilakukan oleh Perusahaan Merubeni, JICA dan
Kementerian Kehutanan (eEecuting Agencynya Ditjen Planologi).
Presentasi terakhir dari JICA tentang cooperation project di
Indonesia. Concluding remark dari Ms. Jan Mc Alpine Director,
UNFFF . Peluang keterlibatan private sector dalam pelaksanaan
REDD+ adalah melalui : (1)investment in emission reduction in
forest, (2) investment in activities for emission reduction to
reduce pressure on forest and (3) purchasing REDD+ offsets
Di dalam diskusi ada penyampaian khusus dari wakil satgas
REDD+ Indonesia yang diwakili oleh Bapak Heru Prasetyo tentang
lawas pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Terkait Financing— ada
3 tipe financing yaitu loan, grant, market, sehingga menyarankan
dalam pelaksanaan proyek agar mempertimbanagkan ketiga type
finacing tersebut. Pertanyaan dari peserta diskusi diantaranya
terkait bagaimana project deal dengan leakage issue,
methodology, evaluasi untuk environmental service.
Dalam Concluding remark disampaikan 4 hal yang diperlukan
untuk suksesnya pelaksanaan REDD+ sbb :
1) Public funding is necessary
2) Require enabling investment environment
3) Full participation diperlukan dalam National REDD+process
4) Partnership adalah kunci sukses dalam pelibatan private
sector untuk pelaksanaan RED+
5) Diperlukan better interface antara private sector , NGO dan
pemerintah dan stakeholder lainnya
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2

1

No.

Pertemuan difokuskan pada penjaringan pandangan Parties
terhadap sejumlah isu yang masih terdapat perbedaan tajam
antar Parties, terutama dengan Saudi Arabia dan Bolivia. Hasil
pertemuan akan menjadi bahan masukan Chair AWG-LCA yang
akan menyiapkan text baru pada hari berikutnya (4 Desember).
Isu yang dimintangan pandangan Parties antara lain : (a)
Referensi ke “global goal”, (b) kaitan REDD+ dan NAMAs, (c)
Monitoring-reporting safeguards, (d) National-sub national, (e)
Scope, (f) pendanaan (market-non market), Isu Indigenous
Peoples.
Umumnya parties yang mendukung digunakanannya chair teks
menghendaki tidak ada perubahan yang major dalam teks baru
yang akan dikeluarkan oleh chair.
Parties juga pada umumnya mendukung pendekatan accounting
di tingkat nasional, dan tetap memberi ruang untuk
implementasi di tingkat sub nasional meski sebagian parties

Nama Acara : AWGLCA Drafting
•
group on enhanced
action on mitigation
(para. 1b(iii) of the Bali
Action Plan) dikenal
dengan REDD+
Waktu
: 16.30 – 18.00
Tempat
: Tortuga (Azteca)

•

•

•

Indonesia bukan merupakan bagian dari Koalisi negara pemilik
hutan tropis (CfRN). Partisipasi pada pertemuan koordinasi
Kelompok CfRN dilakukan sebagai tindak lanjut diskusi informal
seusai pertemuan koordinasi G77+China pada malam
sebelumnya yang tidak dapat menghasilkan posisi bersama dan
terdapat beberapa isu dimana Indonesia memiliki pandangan
yang sama dengan CfRN, sehingga diharapkan dapat saling
mendukung dalam negosiasi.
Beberapa kesamaan pandangan antara lain pada : (1) dukungan
terhadap text negosiasi yang disiapkan oleh Chair AWG-LCA
sebagai basis untuk melanjutkan negosiasi karena dalam text tsb
Chair AWG-LCA sudah mencoba mengakomodir berbagai
kepentingan, (2) REDD bukan bagian dari NAMAs, dan (3)
perlunya kombinasi antara mekanisme fund dan market based
pada REDD+.

Butir Penting

Nama Acara : Pertemuan Koordinasi •
Coalition for Rain
Forest Nations (CfRN) :
REDD+

Uraian

HARI KELIMA, JUMAT, 3 DESEMBER 2010

Catatan Dibuat Oleh:
Nur Masripatin, Iwan Wibisono

Dihadiri Oleh:
Nur Masripatin, Iwan Wibisono, Muh.
Farid

Catatan Dibuat Oleh:
Nur Masripatin

Dihadiri Oleh:
Nur Masripatin

Keterangan
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•

•

•

berpandangan bahwa hal tersebut sebagi aksi interim atau
bersifat transisional.
MRV safeguards, EU dan beberapa negara maju menginginkan
MRV safeguards yang didukung oleh beberapa negara maju
lainnya seperti Swiss. Namun ide penerapan MRV untuk
safeguards ditolak oleh kelompok negara berkembang (Brazil,
Malaysia, China, dll)
Driver of deforestation, EU meminta adanya komponen dalam
teks yang membahas driver of deforestation tidak terbatas hanya
pada supply side driver of deforestation tetapi juga “demand
side” driver of deforestation atau international driver of
deforestation.
Mengingat keterbatasan waktu dan banyaknya Parties yang ingin
menyampaikan intervensi maka Fasilitator meminta Parties
untuk focus ke isu krusial masing-masing. Untuk ini Indonesia
menyampaikan pandangan tentang :
(1) mendukung text Chair AWG-LCA sebagai basis untuk
negosiasi (sebagian besar Parties mendukung Chair’s text
kecuali Saudi Arabia dan Bolivia karena Chair text dianggap
tidak procedural),
(2) referensi terhadap global goal sebaiknya tidak di REDD+
tetapi di lingkup yang lebih besar (Shared Vision) Î (sama
dg posisi Idn : India, Kelompok Africa), berbeda dg posisi Idn
(EU), (3) Scope REDD+ harus berpegang pada Bali Action
Plan Îsama (India, Costarica, Guyana, China), berbeda
(Saudi Arabia);
(4) agar REDD+ tidak dikaitkan dengan NAMAs karena konsep
dan hasil negosiasi tentang NAMA (mitigasi oleh negara
maju dan negara berkembang) masih belum jelas,Î sama
(sebagian besar negara berkembang), berbeda (negara
maju)
(5) mekanisme pendanaan REDD+ harus membuka ruang untuk
result-based actions sehingga perlu kombinasi fund-market
based Î sama : a.l. CfRN, India, China, Philippine, Malaysia,
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3

Waktu
Tempat

Nama Acara

Waktu
Tempat

Nama Acara

: Dialogue tentang Fast
Start Financing untuk
Perubahan Iklim
:
:

: AWG-LCA - Drafting
group on finance,
technology and CB
: 15.00- 16.30
: Cascada (Azteca)

Dialogue diinisiasi oleh Belanda dan Peru dengan mengundang
Jerman, Australia, Norway, Swedia, Perancis, TNC, Indonesia,
Mexoco, Pakistan, dan Marshal Island, dengan maksud bertukarpandangan tentang beberapa isu terkait dengan “Fast Start
Financing” a.l : manfaat, ekspektasi negara berkembang/negara

•

•

•

•

•

Membahas draft text Enhanced Action on Capacity Building.
Text yang sudah disepakati (clear and clean) hanya preambule 1 :
reaffirming dan 2: Recalling (walupun ada ada sedikit
amandemen dari USA pada bagian ini).
Untuk item Acknowledging, Tanzania mengamandemen semua
text menjadi [“ Aknowledging also the need to build upon and
cale up the succesfull program to build capacity undertaken by
various multilateral and bilateral agencies and the need to
sustain those efforts”]. Selanjutnya Jepang menyarankan kalimat
tersebut untuk di braket
Pada darft text keputusan atau Decides1.f, Burkina Paso
menambahkan wording REDD+ and MRV menjadi “supporting
capacity building needs identified in areas of mitigation,
adaptation, technology development on REDD+ and MRV and
access to financial resources”
Tanzania kembali menyarankan ada “bis decides” setelah text
decides1 dan sebelum decides 2 dengan text sbb “Decides that
technical panel on Capacity Building shall be established in a
legally binding instrument to further develop modalities and
procedure and enhanced action on CP in developing countries
parties shall be provided [as annex II parties] through the
operating entities [including the new fund] and through various
bilateral, regional and multilateral channels;
Bagian draft text selanjutnya belum dibahas lagi karena acara
harus segera ditutup

•

Costarica, Guyana, Chile, Peru, Australia/Umbrella Group),
berbeda (sejumlah negara Africa, Saudi Arabia, Bolivia,
Tuvalu, Brazil)

Catatan Dibuat Oleh:
Nur Masripatin

Dihadiri Oleh:
Nur Masripatin, Suzanty (DNPI)

Catatan Dibuat Oleh:
Yani Septiani

Dihadiri Oleh:
Yetti Rusli, Yani Septiani, Laksmi
Banowati
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5

: SBI Contact group on
CP under the
convention
: 17.30- 19.00
: Iguana (Maya)

Nama Acara : CMP: Informal
consultations on the
adapatation fund
Waktu
: 11.30 – 13.00
Tempat
: Cascada (Azteca)

Waktu
Tempat

Nama Acara

The Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to the Kyoto Protocol memutuskan untuk melaksanakan,
pada pertemuan keenamnya, pengkajian terhadap seluruh aspek
yang terkait dengan Dana Adaptasi (Adaptation Fund), termasuk
pengaturan institusional (institutional arrangements) dalam
kerangka review effektivitas dan kecukupan dana dalam
kelembagaan Dana Adaptasi.
Dalam pertemuan keenamnya, CMP memutuskan untuk
menunjuk Global Environment Facility (GEF) untuk membantu
sekretariat dalam memberi pelayanan kepada Badan Dana
Adaptasi (Adaptation Fund Board), termasuk pengaturan tata
institusional (institutional arrangments) dengan Bank Dunia.
Selain itu, CMP meminta Subsidiary Body for Implementation
(SBI) untuk melakukan penilaian, dengan tujuan untuk menilai
efektivitas dan kecukupan dana adaptasi serta untuk penilaian
terhadap institusi, sehingga CMP pada pertemuan keenamnya

o

o

•

•

•

Membahas draft text decision CP 16 Capacity building under the
convention
Dimulai dengan membahas langsung para 12,13,14 dan 15.
Terjadi debat alot dari Jepang, Amerika, EU, G77 , Tanzania dan
Liberia untuk mengamandemen para 12 terkait financial
mechanism melalui Global environment Facility.
Pembahasan alot juga terjadi pada saat pembahasan text
selanjutnya sehingga terjadi dead lock. Tanzania dan Liberia
menyatakan frustasi membahas isu ini karena selalu tidak terjadi
kesepakatan.
Selanjutnya facilitator menyatakan pembahasan daft akan
dibawa ke SBI tahun depan bulan Juni di Jerman.

•

•

maju, modalities, transparansi (pemanfaatan dan reporting).
Masing-masing negara berbagi pengalaman dan menyampaikan
saran untuk perbaikan ke depan. Untuk Indonesia wakil DNPI
menyampaikan untuk seluruh sektor dan wakil kehutanan khusus
terkait REDD+.

Catatan Dibuat Oleh:
Usman

Dihadiri Oleh:
Usman

Catatan Dibuat Oleh:
Yani Septiani

Dihadiri Oleh:
Annggota Delri dari LH dan Yani
Septiani

34

7

Nama Acara : AWG-KP: Spin-off
group on Chapter III
Waktu
: 11.30 – 13.00
Tempat
: Cascada (Azteca)

o

o

o

o

o

o

o

Chapter III membahas tentang Perdagangan emissi dan
mekanisme berbasis project, yang didasarkan pada Articles 6, 12,
dan 17 Kyoto Protocol dan decision 2/CMP.1, paragraph 1. Dalam
sidang hari ini Parties mendiskusikan mekanisme pembangunan
bersih (clean development mechanism), yang difokuskan pada
penangkapan (capture0 dan penyimpanan (storage) karbon
dioksida.
Paragraf yang dibahas secara intensif adalah paragraf 12, yang
masih banyak mengandung braket, yaitu banyak kata atau
phrases yang masih dibraket (menandakan masih terbuka untuk
dinegosiakan. Parties mengajukan satu proposal baru sebagai
alternatif/opsi paragraf tersebut. Dalam sidang ini belum ada
keputusan yang dibuat mengenai status paragraf tersebut.
Selain paragraf tersebut di atas, Parties juga membahas aspek
diskon faktor, yang diberikan dalam 2 opsi, yaitu opsi 1: paragraf
15, tidak ada keputusan yang diambil dari isu tersebut, dan opsi
2: paragraf 2, mengenai reduksi emissi tersertifikasi (certified
emissions) hasil dari kegiatan projek spesifik.
Belum ada
keputusan yang dibuat mengenai status paragraf ini.
Dalam sidang juga terlontar isu mengenai pembangunan
berkelanjutan (sustainable development), yang sebaiknya

dapat mengambil keputusan yang tepat.
Dalam
mekanisme
pengaturan
institusi
(institutional
arrangements), GEF bertindak sebagai Sekretariat Interim dan
Bank Dunia sebagai Interim Trustees. Saat
ini Dana Adaptasi belum beroperasi secara penuh. Dalam sidang
ini, review terhadap intitutional arrangements dibahas secara
mendalam, dan belum tuntas, sehingga peserta sidang
memutuskan untuk melanjutkan pembahasannya pada sidang
besok pagi (Sabtui tgl 4 Desembe 2010).
Dalam sidang terlontar isu dana amanah (trust fund) dalam
mekanisme dana adaptasi. Untuk Indonesia, ide dana amanah
tampaknya terbentur pada aturan, karena belum ada peraturan
perundang-undangan kita yang mengatur tentang dana amanah.

Catatan Dibuat Oleh:
Usman

Dihadiri Oleh:
Usman
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Nama Acara : SBSTA Informal
•
consultations on the
revision of the UNFCCC •
reporting guidelines
on annual inventories •
for Parties included in
Annex I to the
Convention
Waktu
: 15.00 – 16.30
16.30 – 18.15
Tempat
: Ballena (Azteca)

o

Para 4 (final hasil negosiasi)
4. The SBSTA took note of the summary of the co-chairs of the
IPCC expert meeting on harvested wood products, wetlands and
N2O emissions from soils. 4. Noting that science has developed
in some areas with regard to wetlands, the SBSTA invited the
IPCC to undertake further methodological work on wetlands,
focusing on the rewetting and restoration of peatland, with a

Para 4 (setelah memperoleh masukan dari beberapa delegasi)
4. [The SBSTA took note of the summary of the co-chairs’ of
the IPCC expert meeting on harvested wood products, wetlands
and N2O emissions from soils
4. Noting that science has
developed [in some [many] areas] with regard to wetlands, the
SBSTA invited the IPCC to undertake further methodological
work [, including on wetlands [with a focus on the areas listed in
the co-chairs summary, especially] on the rewetting and
restoration of peatland [ emissions from fires, ditches and
waterborne carbon: and constructed wetlands for wastewater
disposal][, with a view to fill in the gaps in the 2006 IPCC
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (hereinafter
referred to as the 2006 IPCC Guidelines) [in these areas] and to
complete this work for the thirty-ninth session of the SBSTA]].

Dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam
ini, lebih banyak membahas masalah wording text.
Secara umum, pembahasan text ini didominasi oleh delegasi
USA, Uni Eropa dan Brazil.
Berikut disampaikan proses text negotiation pada para 4 sebagai
fokus pertemuan:

disesuai atau diterapkan sesuai karakteristik atau kondisi spesifik
negara yang bersangkutan.
Sidang memutuskan untuk melanjutkan pembahasan Chapter III
pada Sabtu besok pagi, jam 10 am (4 Des 2010) di tempat yang
sama.

Catatan Dibuat Oleh:
Ristianto Pribadi

Dihadiri Oleh:
Ristianto Pribadi
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9

Waktu
Tempat

Nama Acara

Waktu
Tempat

Nama Acara

: Drafting Group
Mitigation
: 16.30 – 18.00
: Maguey/Azteca

: Climate Action
UNEP Reception
: 17.00 – 19.00
: Riviera Hotel

•

•

on •

•

•

•

and •

Co-facilitators membagikan non-paper kedua tentang NAMA
negara maju (BAP 1.b.(i) dan NAMA negara berkembang (BAP 1.b
(ii)). Non-paper ini melengkapi non-paper yang dibagikan pada
tanggal 1 Desember 2010.
Berbagai komentar disampaikan oleh negara-negara, antara lain
mengeluhkan kurang seimbangnya teks. Dalam hal ini cofacilitator mengingatkan agar keseimbangan jangan dilihat dari
jumlah kata dalam teks.
Kedua non-paper tersebut akan disampaikan kepada Chair of
AWG-LCA sebagai dasar penyiapan reviset Chair’s Proposal.

view to filling in the gaps in the 2006 IPCC Guidelines for National
Greenhouse Gas Inventories (hereinafter referred to as the 2006
IPCC Guidelines) in these areas and to complete this work for the
thirty-ninth session of the SBSTA.
Resepsi diselenggarakan dalam rangka launching buku Climate
Action edisi ke empat tahun 2010/2011 atas undangan Climate
Action dan UNEP.
Bekerjasama dengan UNEP, Climate Action menghasilkan buku
yang berisi informasi yang bermanfaat, praktis dan memberikan
masukan tentang perkembangan isu terkini serta bagaimana
menanganinya terkait Climate Change yang memiliki dampak
kepada setiap individu baik manusia biasa, ketua organisasi dan
pada pemimpin dunia.
Buku Climate Action edisi 2010/2011 terdiri dari 176 halaman
yang berisi artikel yang mendalam serta informatif oleh penulis
yang terdiri dari unsur pemerintah, swasta, CSO dan
intergovermental organization. Penulisnya adalah Achim SteinerUNEP, Daniel Kreeger – the association of CC officers, Greg
Baker-Minister of State for CC, UK, Rudy Provoost, CEO of Philips,
Andrew Steer, the WB, JensStoltenberg, Prime Minister Brazil,
Anne Larilahti-Nokia Siemens, Marcelo Ebrand, Mayor of Mexico
City dan James P Leape, DG of WWF.
Apabila ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dapat
menghubungi Diva Rodriguez diva@climateactionprogramme.org

Catatan Dibuat Oleh:
Teguh Rahardja

Dihadiri Oleh:
Teguh Rahardja

Catatan Dibuat Oleh:
Laksmi Banowati

Dihadiri Oleh:
Yetti Rusli, Laksmi Banowati
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: G77+China
Coordination on
Mitigation
: 19.00 – 21.00
: Ballena/Azteca

Nama Acara : CMP: Informal
consultations on
LULUCF
Waktu
: 13.00 – 15.00
Tempat
: Cascada (Azteca)

Waktu
Tempat

Nama Acara

o

o

o

o

o

•

•
Group ini membahas non-paper yang dibagikan oleh cofasilitator Drafting group.
Antara lain dipertanyakan bagaimana bisa sekaligus: (i) tetap
memberlakukan Kyoto Protocol, (ii) membuat daftar komitmen
negara-negara maju dalam kerangka LCA, dan (iii) mengharapkan
kesepakatan periode kedua Kyoto Protocol. Daftar komitmen di
LCA memang bersifat sementara, namun Dikhawatirkan akan
membuat negara-negara maju merasa nyaman dan enggan
menyepakati komitmen periode kedua Kyoto Protocol.
Kekhawatiran kedua adalah adanya penghitungan ganda dengan
adanya dua track tersebut.
Pertemuan ini sifatnya informal untuk memahami lebih jauh
berbagai isu terkait LULUCF dalam negosiasi AWG-KP. Pertemuan
ini dipimpin India dan dibantu oleh Brazil sebagai focal point G77+China untuk negosiasi LULUCF
Perlu dicatat bahwa LULUCF merupakan urusan Annex-1
countries,
namun
negara-negara
Non-Annex-1
perlu
mengawalnya agar kegiatan-kegiatan LULUCF tidak dijadikan
peluang bagi Annex-1 untuk mengurangi target reduksi emisinya
LULUCF pada hakekatnya berkaitan dengan masalah isu hitung
menghitung emisi dari negara maju yang bisa dikredit sehingga
tidak dianggap sebagai sumber emisi. Beberapa isu penting
dalam LULUCF adalah penentuan Reference level, Harvested
Wood Product, Natural Disturbance, dan Force Majeur.
Akan dibentuk Expert Review Team (ERT) yang akan menilai
perhitungan emisi ini agar konsisten dan transparan, ERT terdiri
dari wakil-wakil negara maju dan negara berkembang. Review
oleh ERT dilakukan secara reguler setiap dua tahun sekali
Dihadiri Oleh:
Tachir Fathoni dan Doddy Sukadri
Catatan Dibuat Oleh:
Doddy Sukadri

Catatan Dibuat Oleh:
Teguh Rahardja

Dihadiri Oleh:
Teguh Rahardja
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Nama Acara : AWG-KP: Spin-off
group on Chapter III
Waktu
: 10.00-10.45
Tempat
: Manati (Azteca)

Nama Acara : AWG-KP: Spin-off
group on Chapter III
Waktu
: 10.00-10.45
Tempat
: Manati (Azteca)

2

Uraian

1

No.

HARI KEENAM, SABTU, 4 DESEMBER 2010

Chapter III membahas tentang Perdagangan emisi dan
mekanisme berbasis project, yang didasarkan pada Articles 6, 12,
dan 17 Kyoto Protocol dan decision 2/CMP.1, paragraph 1. Dalam
sidang hari ini Parties mendiskusikan mekanisme pembangunan
bersih (clean development mechanism), yang difokuskan pada
pembahasan proposal baru (3 paragraf) yang diajukan oleh
Papua New Guinea (PNG).
Tiga paragraf baru yang diajukan mengenai status Emission
Reduction Units (ERUs) dan Assigned Amount Units (AAUs) sesuai
Artiles 6 dan 17 Kyoto Protocol dan Removal Units sesuai Article
3 yang telah diterbitkan dapat digunakan dalam perdagangan
karbon setelah 31 Desember 2012. Paragraf baru lainnya yang
diusulkan oleh PNG: ERUs dapat dilanjutkan setelah 31
Desember 2010 dengan menggunakan AAUs yang ditetapkan
selama periode komitmen pertama, dan CDM akan dilanjutkan
setelah 31 Desember 2010.
Banyak intervensi dari Parties mengenai proposal yang diajukan
oleh PNG tersebut, antara lain dari Uni Eropa, Australia, Russia,
Swiss, dan India. Parties dalam sidang ini belum membuat
keputusan yang mengenai status paragraf tersebut. DNPI
berpendapat bawha ini adalah proposal yang baru diusulkan,
masih banyak perdebatan, maka Delri mengambil posisi tidak
memberi pendapat. Ini dimaksudkan agar posisi kita tidak
terbaca/terlihat oleh delegasi lainnya.

•

•

•

Sidang ke-3 SBSTA-33 mensahkan sejumlah keputusan, termasuk
tentang “forest in exhaustion”, yaitu bahwa Parties diminta
menyampaikan submisi sampai Maret 2011, untuk dibahas pasca
SBSTA-35 yang akan berlangsung selama COP-17 di Durban,
2011. Kiranya submisi Indonesia perlu dipersiapkan seusai COP16 ini.

•

Butir Penting

Catatan Dibuat Oleh:
Usman

Dihadiri Oleh:
Usman (Kemenhut), Dicky Edwin
(DNPI), dan Dr Hardiv Situmeang
(World Energy Council)

Catatan Dibuat Oleh:
Teguh Rahardja

Dihadiri Oleh:
Delri Kementerian Kehutanan

Keterangan
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Nama Acara : AWG-KP Spin-off group
on Chapter IV
Waktu
: 10.45 – 11.30
Tempat
: Manati (Azteca)

Nama Acara : COP Informal
Stocktaking Plenary
Waktu
: 15.00 – 16.30
Tempat
: Ceiba (Maya)

3

4
Presiden COP-16 menyampaikan bahwa secara umum ada “good
progress” di Subsidiary Bodies, sedangkan di Ad hoc Working
Groups berlangsung “active process”. Selanjutnya disampaikan
bahwa ada proses penunjang yaitu konsultasi yang diinisiasi oleh
Mexico sebagai Presidensi COP-16, namun diyakinkan bahwa
konsultasi tersebut berlangsung transparan, dilakukan dengan
Pihak yang terkait dengan isu, dan tidak akan berinisiatif
membuat “hidden text”. Diyakinkan pula bahwa dinner malam
harinya hanya merupakan social event untuk menyambut
kedatangan para menteri, sedangkan informal session baru
dilakukan hari Minggu, 5 Desember 2010.
Presiden COP16 juga menyampaikan bahwa CRP2 untuk AWGLCA telah diedarkan, yang merupakan revisi dari CRP1 yang
diedarkan hari Senin kemarin. CRP2 akan dinegosiasikan minggu
depan, namun Parties diberik kesempatan memberikan
pandangan umum.
Wakil Groups menyampaikan pandangan, yang umumnya bahwa
CRP2 akan dibahas dalam koordinasi groups terlebih dahulu.
Selanjutnya banyak negara juga menyampaikan pandangannya,
termasuk Indonesia. Secara umum parties menyambut baik
CRP2, namun juga menyampaikan pandangan khas group

•

•

•

•

Sidang Chapter IV (Green house gases, sectors and sources
categories, common metrics to calculate the carbon dioxide
equivalence of anthropogenic emissions by sources and removals
by sinks, and other methodological issues) kali ini membahas
mengenai gas-gas rumah kaca (green houses gases) baru, antara
lain hidrofluorokarbon, perfluorkarbon. Eter fluorinated untuk
periode komitmen ke-2 Kyoto Protocol, yang merupakan hasil
studi Intergovernmental Panel on Climate Change.
Dalam sidang ini tidak banyak/sedikit intervensi dari Parties.
Mungkin karena ini sifatnya masih baru dan baru akan
dioperasionalkan pada periode ke-2 Kyoto Protocol. Menurut
DNPI pun bagi kita ini tidak menjadi masalah, malahan memberi
peluang baru dalam mekanisme perdagangan karbon secara luas.

•
Dicky

Catatan Dibuat Oleh:
Teguh Rahardja

Dihadiri Oleh:
Delri Kementerian Kehutanan

Catatan Dibuat Oleh:
Usman

Dihadiri Oleh:
Usman (Kemenhut),
(DNPI)
Edwin
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6

Nama Acara : Rapat Koordinasi
Delegasi RI
Waktu
: 10.30 – 11.30
Tempat
: Cenote (Azteca)

Nama Acara : Plenary Conference of •
the Parties (COP) dan
Conference of the
Parties serving as the
plenary meeting of the
Parties to the Kyoto
Protocol (CMP)
Waktu
: 16.30 – 18.00
Tempat
: Ceiba (Maya)
•

5

•

•

•

Catatan Dibuat Oleh:
Usman

Dihadiri Oleh:
Agus Sarsito, Yuyu Rahayu dan Usman

Delri Kehutanan sejak hari-1 telah mengadakan pertemuan Dihadiri Oleh:
koordinasi harian. Rapat tanggal 4 Desember 2010 berlangsung Delri Kementerian Kehutanan
lebih intensif dengan telah hadirnya seluruh Delri Kemhut, dan
membahas berbagai isu pokok yang memerlukan posisi Catatan Dibuat Oleh:

Kedua sidang (plenary) ini dipimpin oleh Presiden COP, yang
mendengar dan membahas laporan dari Ketua AWG-LCA dan
Ketua AWG-KP. Presiden COP memberi kesempatan kepada
Parties untuk memberi pandangan-pandangannya terhadap hasil
kerja AWG-LCA dan AWG-KP. Dokumen dalam bentuk proposal
hasil kerja AWG-LCA disiapkan oleh Ketua AWG-LCA dengan kode
FCCC/AWGLCA/2010/CRP.2. Sedangkan dokumen AWG-KP
sampai pada saat persidangan belum selesai, dan dijanjikan akan
dibagikan pada hari Senin tgl 6 Desember 2010, jam 9 pagi.
Sebagian besar Parties, termasuk Indonesia dalam kesempatan
tersebut, menyambut baik hasil kerja keras AWG-LCA dan AWGKP dalam menyiapkan dokumen, yang nantinya diharapkan dapat
segera diadopsi oleh semua Parties dalam bentuk legally-binding.

masing-masing.
Yang menonjol adalah tentang perlunya
“balance package”, dan perlunya 2nd commitment of Kyoto
Protocol dengan beberapa menuntut agar lebih ambisius dengan
target penurunan 1.5 C.
Indonesia menekankan pentingnya Cancun Output mengacu ke
Bali Action Plan secara utuh, terintegrasi, koheren, dan
seimbang antar semua building bloks, baik di level visi maupun
langkah-langkah untuk mewujudkannya.
Semula Presiden COP16 mengusulkan untuk dilakukannya
konsultasi dengan koordinasi oleh Presidensi Mexico, namun
atas penolakan Grenada maka konsultasi selanjutnya akan
dilakukan di Contact Group dengan partisipasi Presidensi
Mexico.
Cina mengingatkan bahwa sesi ini bersifat informal dan tidak
dapat mengambil keputusan, sehingga pimpinan Sidang tidak
lagi mengetuk palu pengambilan keputusan.
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Catatan Progres REDD+ s/d 4
Desember 2010

•

(1) Berdasarkan laporan Facilitator negosiasi BAP 1 b (iii) Catatan oleh : Nur Masripatin
(Norway) dan progress negosiasi elemen BAP lainnya, Chair
AWG-LCA mengeluarkan notes by Chair (possible elements
of
outcomes)
yang
tertuang
dalam
Dokumen
FCCC/AWGLCA?2010/CRP.2.
(2) Posisi Indonesia yang disampaikan melalui intervensi pada
drafting group meeting tanggal 3 Desember yang telah
terakomodasikan dalam Dokumen CRP.2 adalah sbb :
(2) Referensi terhadap global goal sebaiknya tidak di REDD+
tetapi di lingkup yang lebih besar (Shared Vision) Î muncul
paragraph baru yang lebih lunak, namun masih perlu cross
check dengan paragraph serupa di “shared vision”
(3) Scope REDD+ sesuai Bali Action Plan Î telah terakomodir
(4) Agar REDD+ tidak dikaitkan dengan NAMAs karena konsep
dan hasil negosiasi tentang NAMA (mitigasi oleh negara
maju dan negara berkembang) masih belum jelas,Î baru
sebagian,
(5) Mekanisme pendanaan REDD+ harus membuka ruang untuk
result-based actions sehingga perlu kombinasi fund-market
based Î dibuka opsi baru (total 3 opsi paragraphs), masih
harus diperjuangkan lagi pada pertemuan berkutnya.

Teguh Rahardja
Indonesia.
Isu yang dibahas adalah: (i) force majeure, harvested wood
products, dan natural disturbances dalam konteks LULUCF/Kyoto
Protocol, (ii) peatland dalam LULUCF/KP, (iii) Elemen plus dalam
REDD+, (iv) perkembangan negosiasi REDD+ di COP16, (v)
kordinasi dengan DELRI keseluruhan, (vi) Indonesia di Forest Day
4, dan (vii) langkah koordinasi seusai COP16.
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1

No.

Nama Acara : Forest Day 4 – CIFOR
(Side Event)
Waktu
: 08.00 - selesai
Tempat
: Cancun Center

Uraian

HARI KETUJUH, MINGGU, 5 DESEMBER 2010

•

•

•

•

•

•
Tidak terdapat jadwal sidang/negosiasi pada hari ketujuh
UNFCCC COP-16.
Delegasi Kementerian Kehutanan memenuhi undangan CIFOR
untuk menghadiri acara Forest Day 4.
Presiden Mexico, HE Mr. Felipe Calderón berkesempatan untuk
memberikan sambutan pada acara pembukaan Forest Day 4.
Forest Day merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh
CIFOR pada setiap penyelenggaraan COP, dimana Forest Day
yang pertama dilaksanakan pada UNFCCC COP-13 di Bali,
Indonesia yang pada saat itu dihadiri oleh kurang dari 500
peserta.
Forest Day 4 kali ini dihadiri oleh kurang lebih 1200 peserta dari
lebih dari 100 negara.
Terdapat 12 materi yang dipresentasikan dalam acara Forest Day
4.

Butir Penting

Catatan Dibuat Oleh:
Ristianto Pribadi

Dihadiri Oleh:
Seluruh
Delegasi
Kehutanan

Keterangan
Kementerian
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Waktu
Tempat

Nama Acara

: Plenary G77+China
Coordination
: 14.00 – 15.00
: Maguey (Maya)

Nama Acara : Koordinasi
kegiatan •
utama Satgas REDD+
Waktu
: 12.00
Ruang
: Azteca

2

3

Nama Acara : Koordinasi G77 + China
Waktu
: 9.00 – 10.00
Ruang
: Maguey ( Maya)

1

Butir Penting

•

•

•

Catatan Dibuat Oleh:
Yani Septiani

Dihadiri Oleh:
Agus Sarsito, Yani Septiani

Catatan dibuat oleh :
Nur Masripatin

Dihadiri :
Nur Masripatin

Keterangan

Sidang koordinasi G77+China dibuka dengan menyepakati Dihadiri Oleh:
Ristianto Pribadi
agenda meeting.
Selanjutnya chair G77+China menyampaikan isu transparancy
dan inclusiveness menanggapi kekhawatiran beberapa party Catatan Dibuat Oleh:

Terdapat 3 kegiatan utama yang diarrange Stagas REDD+ di
cancun ini adalah : (1) High-level Dinner Briefing on IndonesiaNorway REDD+ Partnership yang akan diadakan di Westin
Regina Resort & Spa, Cancun (2) Pertemuan bilateral dengan
negara/institusi
mitra
(baik
donor
dan
negara berhutan) (3) Technical meeting Indonesia-Norwegia
pada
Kamis,
9
Desember,
pukul
8.30-10.00 di Le Meridien Cancun.
Pertemuan no (2) diharapkan di hadiri oleh anggota Satgas RED+
dan tidak dapat diwakilkan. Sedangkan pertemuan (1) dan (2)
dapat diwakilkan oleh Tim Kehutanan.

• Pertemuan dibuka dengan adopsi agenda dan laporan Chair
G77+ china tentang pertemuan informal yang sedang dilakukan
di tingkat Menteri, juga penyampaian jadwal harian “internal
G77+China consultation”
• Disebutkan pula bahwa Indonesia (diwakili oleh Focal Point Bpk
Rahmat Witoelar) bersama dengan NZ (Menteri Lingkungan)
memfasilitasi President COP-16 untuk konsultasi dibidang
mitigasi, MRV dan “pledges” oleh negara maju.
• Pertemuan dilanjutkan laporan dari masing-masing koordinator
isu (a.l. finance : Philippines,
mitigasi : Brazil, dll).
Perkembangan negosiasi ini sangat lamban dan keduanya masih
terdapat perbedaan yang besar meski antar negara berkembang.
• Chair menghimbau agar G77+China dapat mempersempit
perbedaan posisi dalam group sehingga posisi negosiasi sebagai
group dapat kuat.

Uraian

No.

HARI KEDELAPAN SENIN, 6 DESEMBER 2010
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4

•

Nama Acara : Drafting group on •
enhanced action on
mitigation (para. Ib (iv)
of the Bali Action Plan)
Waktu
: 10.00-12.00
Ruang
: Mar (Azteca)
•

•

•

•

•

•

Sidang membahas tentang struktur general framework on
cooperative sectoral approaches and sector specific actions, in
order to enhance implementation of Article 4, pargraph 1 (c), of
the Convention. Beberapa party (negara) menyarankan untuk
membahas general framework dahulu sebelum masuk ke diskusi
sector specific action.
Ada 3 elemen yang akan didiskusikan berikutnya secara lebih
specific yaitu agriculture, international aviation bunker fuels,
hydrofluorocarbons (hfc). Diskusi panjang terjadi diantaranya
untuk meminta clarifikasi mengenai struktur general framework
ini. Pada sesi ini Fasiliator hanya mengumpulkan atau
menampung view (pandangan) tapi belum mempresentasikan
option.
Selanjutnya dibahas tex Tianjin article 4 tentang cooperation
sectoral approach and sector-specific action para 54. Sementara
para 55 dan 56 harus didiskusikan pada AWG-KP.

Catatan Dibuat Oleh:
Yani Septiani

Dihadiri Oleh:
Agus Sarsito, Yani Septiani

terhadap ministrial level meeting yang difasilitasi oleh Ristianto Pribadi
pemerintah Mexico.
Lebih lanjut dinyatakan bahwa proses negosiasi hanya akan
dilakukan pada 2 track, yaitu AWG-KP dan AWG-LCA.
Seluruh party berhak mengikuti seluruh proses negosiasi yang
akan dilaksanakan.
Pada bagian akhir sidang, delegasi Palestina menyampaikan
kesulitan dalam mengikuti negosiasi yang disebabkan oleh warna
badge yang berbeda (baca: bukan party).
Menyikapi situasi ini, seluruh party yang melakukan intervensi
menyatakan dukungannya dan meminta UNFCCC memberikan
perlakuan yang sama kepada Palestina.
Sebagai penutup sidang, Chair G77+China, setelah meminta
persetujuan forum, memutuskan untuk meminta UNFCCC
Secretariat untuk memberi perlakuan kepada Palestina sesuai
dengan ketentuan sistem PBB yang berlaku, serta meminta agar
Palestina paling tidak diperlakukan sebagai observer seperti
Vatican.
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Waktu
Tempat

Nama Acara

: AWG-LCA Drafting
Group on Enhanced
Action on Mitigation
(para. 1b(v) of BAP)
: 10.00 – 11.30
: Manati (Azteca)

Pembahasan draft tex akan dilanjutkan pada acara sore hari
pukul 16.30-18.00 di ruang Pavoreal (Azteca) .

•

•

•

•

•

•

•
•
Sidang ini difasilitasi oleh delegasi DRC sebagai fasilitator.
Fasilitator mengumumkan bahwa telah ada draft text group.
Namun demikian, setelah dimulainya sidang, sebagian besar
delegasi party belum menerima dokumen dimaksud sehingga
menuai protes karena party kesulitan untuk mempelajarinya
dalam waktu singkat.
Delegasi Venezuela, Grenada, Peru, Etopia, Australia, PNG, Brazil
dan EU menyampaikan perlunya prosedur dan mekanisme
negosiasi yang jelas.
Delegasi Grenada dan Bolivia menyampaikan bahwa aspirasi
negaranya belum tercakup dalam draft text yang baru, sehingga
akan menolaknya.
Lebih lanjut Bolivia mempertegas bahwa tidak ada pihak
manapun yang berhak untuk mengeliminir peryataan party dan
harus diakomodir.
Delegasi Grenada juga menyampaikan bahwa G77+China tidak
memiliki posisi untuk para 1b(v) BAP.
Menjelang perempat akhir waktu pertemuan beberapa delegasi
menyampaikan bahwa negosiasi harus terus berjalan, terutama
dengan membahas substansi draft text yang baru dikeluarkan.
Di akhir pertemuan, fasilitator menyampaikan bahwa pada
sidang berikutnya akan dibahas “text” yang akan ditampilkan
dalam layar.

Catatan :
Seharusnya yang lebih terkait mewakili DELRI dalam sidang ini dari
Kementerian Pertanian , namun tidak terlihat group lain DELRI
sehingga kami diminta oleh Deplu (kedubes berlin) untuk membawa
bendera

•

Catatan Dibuat Oleh:
Ristianto Pribadi

Dihadiri Oleh:
Yetti Rusli, Yuyu Rahayu, Laksmi
Banowati, Ristianto Pribadi

46

7

6

Waktu
Tempat

Nama Acara

Waktu
Tempat

Nama Acara

: AWG-LCA: Drafting
group on a shared
vision for LCA
: 15.00 – 16.30
: Guacamaya (Azteca)

: AWG-LCA: Drafting
group on enhanced
actions on adaptation
: 11.30 – 13.00
: Mariposa (Azteca)

Intervensi pertama dilakukan oleh delegasi Filipina atasnama
kelompok G77+China. Disampaikan bahwa kelompok G77+China
mengacu pada Tianjin Text untuk dijadikan sebagai dokumen
negosiasi pada drafting group shared vision ini.
Secara garis besar pandangan umum delegasi party berkisar
terkait dengan pencantuman target “numerical” dan target yang
jelas secara waktunya.
Hal ini lebih dipertegas lagi oleh delegasi Bolivia yang
menginginkan diakomodirnya isu human right+indigineous

•

•

•

•

•

Sidang ini dihadir oleh banyak Parties dan negara-negara
pengamat, sehingga ruangan menjadi sesak dengan berjejalnya
peserta di ruang sidang.
Sidang kali ini membahas mengenai enhanced action on
mitigation, yaitu membahasa proposal yang diajukan negara
Cook Island (angggota Alliance of Small Island States/Asis), yaitu
mengenai loss and damage dampak dari perubahan iklim. Dalam
sidang ini banyak intervensi dilakukan, termasuk dari Indonesia
melalui juru bicara dari Deplu. Cook Island menyatakan
negaranya sebagai negara dengan kepulauan kecil rentan
(vulnerabillity) dengan adanya perubahan iklim, antara lain
naiknya permukaan air (water sea level rises) yang berpotensi
dapat menenggalamkan negara kepulauan kecil tersebut.
Mekanisme yang diusulkan antara lain adanya lembaga
keuangan yang mengelola, antara lain diusulkan melalui
perusahaan asuransi yang dapat diklaim untuk adanya loss and
damage dampak dari perubahan iklim. Cook Islamds
menginginkan agar loss and damage ini masuk SBI bukan SBSTA,
sebagaimana diusulkan oleh USA.
Dalam usulan Cook Islands ini, yang masih dipertanyakan adalah
bagaimana baselines dari loss and damage untuk dasar kalkulasi
kehilangan dan kerusakan karena perubahan iklim, dan
bagaimana kriteria vulnerabillity suatu negara.

•

Catatan Dibuat Oleh:
Ristianto Pribadi

Dihadiri Oleh:
Ristianto Pribadi, Iwan Wibisono

Catatan Dibuat Oleh:
Usman

Dihadiri Oleh:
Usman, Delegasi Deplu, DNPI dan
Kementerian UKP
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Waktu
Tempat

Nama Acara

Waktu
Tempat

Nama Acara

: AWG-LCA: Drafting
Group on Nationally
appropriate mitigation
actions by developing
country parties
: 15.00 – 17.00
: Maguey (Maya)

: AWG-LCA: Drafting
Group on Nationally
appropriate mitigation
actions by developed
country parties
: 11.30 – 13.00
: Maguey (Maya)

•

•

•

•

•

•

Pertemuan mengumpulkan pandangan tentang komitmen
Negara maju terhadap draft teks yang terdiri dari 10 paragraph (
a- j). masih terdapat beberapa opsi terkait dengan artikel a.
apakah Negara maju dalam penurunan emisinya berupa target
atau komitmen, selain itu pada artikel b. infomasi komitmen
tersebut akan dilampirkan dalam annex atau information paper.
Artikel c, masih cukup signifikan perbedaan opsi/ pandangannya
terkait dengan penurunan emisi oleh Negara maju tersebut
hanya sebagai bentuk keinginan (level terendah), atau sudah
menetapkan target penurunan emisinya dalam bentuk
persentase (level tengah) serta Negara maju berkomitmen
terhadap implementasinya (level komitmen yang tertinggi).
Sedangkan pada artikel e. terkait dengan review dan pelaporan
masih terdapat perbedaan pandangan mengenai prosuder
review dan pelaporannya. Pada artikel (j) terkait dengan NatCom
terdapat 2 opsi melalui multilateral proses atau melalui
compliance prosess.
Pertemuan ini adalah mengumpulkan pandangan dari negara
terhadap Draft teks yang terdiri dari a-n ( 14 paragraph). Masih
terdapat beberapa opsi (pilihan paragraph) terkait dengan article
(c) isu masalah submisi informasi, apakah akan dicantumkan
dalam annex, information paper, registry atau national
communication; artikel (e) National Communication akan
tergantung dari emission level, karakteristik dari kegiatan atau
berdasarkan grouping dalam konvensi, artikel j dan k tentang
MRV baik di Negara maju maupun berkembang, dan article (n)
perlunya dalam national communication atau biennial
submission perlu melalui proses international consultation.
Posisi Indonesia dalam hal ini adalah mempertanyakan tentang
masalah registry dan recognisi terkait dengan NAMAs.

people, mother nature, dan target 1,5 derajat celcius.
Hal spesifik selanjutnya disampaikan oleh Islandia, yang
menganggap dokumen CRP2 belum mengakomodir isu gender.
Sidang berikutnya akan membahas text.

Dihadiri Oleh:
Yetti Rusli, Laksmi Banowati
Catatan Dibuat Oleh:
Laksmi Banowati

Dihadiri Oleh:
Nur Masripatin, Yuyu Rahayu, Laksmi
Banowati, Yani Septiani
Catatan Dibuat Oleh:
Laksmi Banowati
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Waktu
Tempat

Nama Acara

Waktu
Tempat

Nama Acara

: AWG-KP: Spin-off
group on Chapter II
: 15.00 – 16.30
: Ballena (Azteca)

: AWG-KP: Spin-off
group on Chapter IV
: 10.00 – 11.30
: Tortuga (Azteca)

Chapter II AWG-KP membahas tentang Land Use, Land Use
Change and Forestry, yang didasarkan pada paragraf 1 decision
16/CMP.1, dan Article 8 Kyoto Protocol.
Peserta sidang meminta kehadiran Ketua AWG-KP dalam ruang
sidang untuk meminta klarifikasi, mengapa banyak
paraagraf/bagian dari teks dokumen yang
hilang/tidak
tercantum dalam Draf teks yang disiapkan oleh Chair/Ketua.
Ketua AWG-KP memberi penjelasan, namun tampaknya Delegasi
dari Tuvalu tidak puas dengan penjelasan tersebut, dan keluar
ruangan dengan alasan adanya pertemuan contac group,
walaupun Sekretariat bersedia melanjtukan sidang dengan
memberi tambahan waktu dan tempat Akhirnya sidang tidak

•
•

•

Sidang Chapter IV (Green house gases, sectors and sources
categories, common metrics to calculate the carbon dioxide
equivalence of anthropogenic emissions by sources and removals
by sinks, and other methodological issues) merupakan lanjutan
sidang hari Sabtu tgl 4 Desember 2010, yaitu membahasi emissi
aktual gas-gas rumah kaca (green houses gases) baru, antara lain
hidrofluorokarbon, perfluorkarbon. eter fluorinated, serta sulfur
heksafluorida, nitrogren trifluorida, dan trifluorometil sulfur
pentafluorida untuk periode komitmen ke-2 Kyoto Protocol, yang
merupakan hasil studi Intergovernmental Panel on Climate
Change. Chapter IV in didasarkan pada Article 3, paragraf 9,
Article 5, 7,8,20 dan 21 Kyoto Protocol.
Dalam sidang ini invervensi dilakukan antara lain oleh Australia,
Brazil dan Russia, yang masih mempertanyakan optsi 1 dan
mengusulkan agar ada perbaikan bahasa, yaitu dengan. Dengan
demikian,tidak ada perubahan prinsipil terhadap opsi gas-gas
rumah kaca baru ini. Sedikit dibahas dalam tersebut adalah
Common Metrics mengenai pengukuran karbon dioksida
equivalen dari kegiatan antropogenik yang
berpotensi
menimbulkan pemanasan. Dari sisi perdangan karbon, proposal
gas-gas rumah kaca baru ini memberi peluang baru dalam
mekanisme mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

•

Catatan Dibuat Oleh:
Usman

Dihadiri Oleh:
Yuyu Rahayu, Doddy Sukadri, Usman,
M.Farid

Catatan Dibuat Oleh:
Usman

Dihadiri Oleh:
Usman, Dicky (DNPI)
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Nama Acara
Waktu
Tempat

Nama Acara
Waktu
Tempat

12

13

: Rapat DELRI
: 20.00 – 22-00
: Collibri (Azteka)

: Legal Form
: 16.30 -18.00
: Maguey (Maya)
Pertemuan (lanjutan dari sesi-sesi sebelumnya) membahas
berbagai bentuk keputusan yang ditargetkan untuk dihasilkan
pada COP-16 dan selanjutnya, serta payung Keputusan COP-16,
Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, intervensi Parties
masih seputar bentuk keputusan di COP-16 (balanced packaged
antara hasil AWG-LCA dan AWG-KP dan antar elemen dalam Bali
Action Plan). Sebagian besar Parties menginginkan ada “legally
binding measure” berupa Protocol di COP-17, namun demikian
tidak mudah karena penolakan USA.
Indonesia (yang diwakili Kemlu) menyatakan pentingnya kedua
target outcomes COP-16 dan COP-17 seperti pada point 2.

• Rapat dipimpin oleh Ketua DELRI (Bpk Rahmat Witular), dihadiri
oleh Dubes RI Berlin, Dubes RI Mexico, dan anggota DELRI dari
berbagai Kementerian dan organisasi lain,
• Rapat dimulai dengan penjelasan Ketua Delri tentang tugas yang
diemban dan apresiasi terhadap kerja anggota DELRI.
• Ketua DELRI menyampaikan bahwa beliau diminta menjadi
fasilitator dalam menyusun Format Penyelesaian Cancun
Outcome baik secara substansi maupun performance. Terdapat
trauma terhadap pertemuan di Copenhagen terkait dengan
transparansi sehingga saat ini Presiden COP 16 menyampaikan
bahwa merupakan tantangan di Cancun untuk berkonsentrasi
terhadap trust building, inclusive serta transparency.
• Indonesia diminta menjembatani komunikasi dengan Negaranegara yang sulit diantaranya USA, Brasil, India dan China untuk
substansi: mitigasi, Nairobi program work dan pledges negara
maju. Ketua DELRI menyampaikan arahan bahwa posisi
Indonesia adalah menjadi bagian dari solusi ‘part of the
solution’., meskipun tantangannya cukup berat.
• Kementerian Kehutanan (sebagai Lead Negotiator REDD+)
melaporkan perkembangan negosiasi REDD+. Disampaikan oleh

•

•

•

jadi dilaksanakan hari itu, dan akan dilaksanakan pada hari Selasa
tgl 7 Desember 2010 jam 16.30-18.00.

Catatan Dibuat Oleh:
Nur Masripatin & Laksmi Banowati

Dihadiri Oleh:
Nur Masripatin, Yuyu Rahayu, Laksmi
Banowati

Catatan Dibuat Oleh:
Nur Masripatin

Dihadiri Oleh:
Nur Masripatin
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14

Dari waktu ke waktu :
Koordinasi Informal dengan Ketua
Group (misal CfRN) dan Delegasi
terkait serta NGOs yang ingin
berkontribusi

• Koordinasi dilakukan secara informal di sela-sela agenda sidang
untuk mengetahui status negosiasi di berbagai agenda terkait
termasuk konsultasi informal yang berlangsung di tingkat
Menteri dan oleh Presiden COP-16 dengan para Ketua Delegasi,
• Koordinasi ini penting mengingat keterbatasan waktu negosiasi
formal REDD+, sementara target Cancun adalah Keputusan
REDD+ yang dapt mengakomodir semua fase implementasi
REDD+.
• NGOs yang menyuarakan posisi dan menyampaikan saran a.l.
TNC, CI, dan CSOs Network Indonesia.

wakil Kementerian Kehutanan bahwa selama 1 minggu baru ada
1 kali pertemuan formal (negosiasi) mengingat draft REDD+
dianggap sudah paling maju dan isu yang “outstanding’ tidak
dapat dipecahkan sebelum agenda lain yang terkait (shared
vision, mitigasi negara maju dan negara berkembang, financing,
dll mencapai kesepakatan tertentu). Dari 1 kali pertemuan
tersebut pandangan Parties termasuk Indonesia dicoba
diakomodir dalam text revisi. Wakil Kementerian Kehutanan
juga meminta informasi ke pimpinan rapat tentang scenario
negosiasi keseluruhan sebagai basis menentukan strategi
negosiasi isu ini mengingat ada beberapa isu krusial terkait posisi
Indonesia sementara agenda khusus REDD+ sangat terbatas.
Beberapa isu tersebut a.l : isu nasional-sub nasional, financing,
kaitan dengan mitigasi oleh negara berkembang (NAMAs), dan
referensi ke global goal yang seharusnya ada di shared vision.

Catatan Dibuat Oleh:
Nur Masripatin

Dihadiri Oleh:
Nur Masripatin
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not end but a step forward for a legally binding
outcome in Durban.
EU Climate Commissioner, Connie Hedegaard said
that multilateralism had shown results. The EU
came to Cancun hoping for a balanced package that
has been achieved.
Bangladesh said that the text did not fully reflect the
concerns of LDCs. Nevertheless, it was a good
outcome as there was agreement on the Adaptation
Framework and committee and the Green Climate
Fund.
The US said that the text was not perfect but it
provided a good basis to move forward. Parties had
agreed to launch the Green Climate Fund; there was
a technology mechanism and progress in adaptation
and on the issue of reducing emissions from
deforestation and degradation (REDD); and the
anchoring of mitigation pledges and a system of
MRV (measuring, reporting and verification) and an
ICA (international consultations and analysis).
The Philippines commented on the process and said
that there was confusion that enveloped the venues
and postponement of meetings. It received the text
with guarded optimism. It said that the Green
Climate Fund was a progress. Kenya said that text
was not perfect text but was a delicate balance.
China represented by Minister Xie Zhenhua said that
Parties had demonstrated good political will for a
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balanced result. The texts provided a sound basis for
future negotiations. There were short-comings but it
was satisfied that the negotiations had adhered to the
Bali Roadmap.
Afghanistan said that though it had concerns in
relation to the issue of finance and the vulnerability
of mountainous systems, it was flexible in making
progress. Japan expressed support for the text.
Algeria on behalf of the African Group said that
confidence in the multilateral system was shown. The
text did not meet all its expectations but it could
support it.
Ecuador said that it did not like all the results and
said that Parties must redouble their efforts to ensure
the health of the planet. It stressed the need for the
second commitment period of the Kyoto Protocol to
be confirmed and to come into effect after 2012. It
said that the Green Fund should be established and
for effective technology transfer, it was important to
have flexibilities as regards IPRs. It supported the
observations of Bolivia on the various deficiencies in
the text and said that it must be improved.
Zambia thanked Mexico for lifting the spirits from
the depression of Copenhagen and for restoring
confidence in the multilateral process.
Brazil said that the document was balanced in
essence although not perfect and there was a sense of
realism and pragmatism.
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Strange outcome of Cancun climate conference
Cancun, 14 December (Martin Khor*) --The United
Nations' Cancun climate conference, which adopted
a text early on 11 December had a strange outcome.
It was acclaimed by many for reviving the spirit of
multilateralism in the climate change system, because
another collapse after the disastrous failure of the
Copenhagen talks a year ago would have knocked
another hole into the reputation of the UN
Framework Convention on Climate Convention
(UNFCCC).
Most delegations congratulated one another, for
agreeing to a document in Cancun.
But this Cancun text has also been accused of falling
far short, or even going backwards, in controlling
the Greenhouse Gas emissions that cause climate
change.
The Cancun conference suffered an early blow from
Japan's announcement that it would never ever agree
to making another commitment under the Kyoto
Protocol (the first commitment period for emission
reductions ends in 2012 and the deadline for the
second commitment period to be agreed was 2009 in
Copenhagen).
The conference never recovered from that blow.
The final text failed to ensure the survival of the
protocol, though it sets some terms of reference for
continuing the talks on the second commitment
period next year.
The Cancun meeting in fact made it more likely for
the developed countries to shift from the Kyoto
Protocol and its binding regime of emission
reduction commitments, to a voluntary system in
which each country only makes pledges on how
much it will reduce its emissions.
The Cancun text also recognised the emission
reduction targets that developed countries listed

under the Copenhagen Accord. But these are
overall such poor targets that many scientific reports
warn that the developed countries by 2020 may
decrease their emissions by only a little or even
increase their level. The world is on track for
temperature rise of 3 to 5 degrees, which would lead
to a catastrophe.
But even as it prepared the ground for the
developed countries’ “great escape” from their
commitments, the Cancun text introduced new
disciplines for developing countries.
They are now obliged to put forward their plans and
targets for climate mitigation, which are to be
compiled with in a document and later in registries.
It is a first step in a plan by developed countries
(they have been quite open about it) to get
developing countries to put their mitigation targets
as commitments in national schedules, similar to the
tariff schedules in the World Trade Organisation.
The Cancun text also obliges developing countries
to report on their national emissions every two years
as well as on their climate actions and the results in
terms of emission avoidance.
These reports are to be subjected to a detailed
scrutiny by other countries and by international
experts. The Cancun text in fact gives a lot of space
to the details of these “measuring, reporting and
verification” (MRV) procedures as well as
“international consultations and analysis” (ICA).
These are all new obligations, and a great deal of
time was spent in Cancun by the developed
countries (especially the United States) to get the
developing countries to agree to the details of MRV
and ICA.
Many developing-country officials were increasingly
worried in Cancun about how they are going to
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implement these new obligations, as a lot of people,
skills and money will be needed.
In fact the developing countries made a lot of
concessions and sacrifices in Cancun, while the
developed countries managed to have their
obligations reduced or downgraded.
Cancun may be remembered in future as the place
where the UNFCCC's climate regime was changed
significantly, with developed countries being treated
more and more leniently, reaching a level like that
developing countries, while the developing countries
are asked to increase their obligations to be more
and more like developed countries.
The ground is being prepared for such a new system,
which could then replace the Kyoto Protocol.
Cancun was a milestone in facilitating this.
The Cancun conference also agreed on establishing a
new global climate fund under the UNFCCC to help
finance the mitigation and adaptation. A committee
will be set up to design various aspects of the fund.
No decision was taken on how much money the
fund will get.
A technology mechanism was also set up under the
UNFCCC, with a policy-making committee, and a
centre. However, the Cancun text avoided any
mention of intellectual property rights (IPR), which
have an influence over developing countries' access
to and cost of technology.
The United States had insisted that there be no
mention whatsoever of the IPR issue, and it got its
way in Cancun.
The Cancun conference was also marked by a
questionable method of work, quite similar to the
WTO but not used in the United Nations, in which
the host country, Mexico, organised meetings in
small groups led by itself and a few Ministers which
it selected, who discussed texts on the various issues.
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The final document was produced not through the
usual process of negotiations among delegations, but
compiled by the Mexicans as the Chair of the
meeting, and given to the delegates for only a few
hours to consider, on a take it or leave it basis (no
amendments are allowed).
At the final plenary, Bolivia rejected the text, and its
Ambassador, Pablo Solon, made a statement giving
detailed reasons why. Despite there not being
consensus on the text, the Mexican foreign minister
declared the text was adopted, to which Bolivia
lodged an objection.
The Mexican way of organising the writing and later
the adoption of the Cancun text raises a lot of
questions about openness and inclusiveness and the
future of UN procedures and practices.
The importation of WTO-style methods may in the
immediate period lead to the “efficiency” of
producing an outcome, but also carries the risk of
conferences collapsing in disarray (as has happened
in several WTO ministerial meetings) and in biases
in the text, that usually have been in favour of
developed countries.
When the dust settles after the Cancun conference, a
careful analysis will find that its text may have given
the multilateral climate system a shot in the arm and
positive feelings among most participants because
there was something to take home, but that it also
failed to save the planet from climate change and
helped pass the burden onto developing countries.
From this low base level, much work needs to be
done in 2011 to save the world from climate change,
and to re-orientate the international system of
cooperation to address the climate crisis.
* Martin Khor is the Executive Director of the South Centre.
This article was first published in The Star, Malaysia on 13
December 2010

