IKRAR NORWAY KEPADA GCF: KERANGKA KERJA KESELURUHAN
Pemerintah Norwegia telah membuat sebuah ikrar pemberian hibah sebesar 200 juta NOK
(sekitar 24 juta dolar AS) kepada Satuan Tugas Governors’ Climate and Forest (Satgas GCF) guna
mendukung negara bagian dan provinsi anggota GCF di wilayah tropis yang inovatif dalam
rencana-rencana mereka untuk mengimplementasikan Deklarasi Rio Branco yang bertujuan
mengurangi deforestasi sebesar 80% pada tahun 2020. Kontribusi dalam bentuk bantuan dana
ini diumumkan pada saat penyelenggaraan Pertemuan Tahunan Satgas GCF di Barcelona,
Spanyol tahun 2015, namun hingga saat ini masih menunggu untuk dioperasionalkan.
United Nations Development Programme (UNDP) telah dipilih untuk menjadi lembaga
pengelola dan pelaksana ikrar tersebut melalui tim REDD+ UNDP di Jenewa, dan nantinya akan
dengan akuntabilitas menyeluruh. Dukungan yang difasilitasi oleh UNDP Jenewa akan
dikoordinasikan bersama Sekretariat GCF, koordinator wilayah dan mitra-mitra kerjanya di
yurisdiksi pendukung.
Tugas dan pekerjaan GCF selama ini difasilitasi oleh Sekretariat GCF sejak tahun 2009.
Sekretariat ini berlokasi di Boulder, Colorado dengan berkoordinasi bersama para koordinator
wilayah di wilayah-wilayah utama GCF. Sekretariat terfokus pada memfasilitasi keterhubungan
politik dan kepemimpinan tingkat tinggi oleh para Gubernur GCF dan pejabat yang ditunjuk;
memberdayakan pegawai negeri sipil yang ada di wilayah yurisdiksi GCF untuk mempromosikan
agenda REDD+ dan pembangunan rendah emisi; dan mendorong kemitraan antara yurisdiksi
GCF dan organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, komunitas donor dan organisasi masyarkat
adat. Sekretariat akan bekerja berdampingan dengan pihak Norwegia dan UNDP untuk
merancang kerangka kerja menyeluruh terkait ikrar Norwegia untuk GCF, membuat panduan
dan memfasilitasi pertukaran informasi antara UNDP dan anggota-anggota GCF, mendukung
anggota GCF dalam upaya-upaya yang mereka lakukan terkait akses terhadap pendanaan,
pengawasan dan penelusuran hasil paa kegiatan-kegiatan yang didanai dan mencari kontribusi
tambahan dari donor lainnya.
Sasaran ikrar Norwegia tetaplah untuk mendukung negara bagian dan provinsi anggota GCF
untuk memenuhi komitmen yang tertuang dalam Deklarasi Rio Branco melalui
pengembangan/pemutakhiran strategi-strategi yurisdiksional untuk REDD+ dan pembangunan
rendah emisi dan mengkatalisasi peluang-peluang pendanaan yang transformatif. Hal ini akan
dilakukan melalui dua periode pendanaan:
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A. Periode Pendanaan Strategi dan Rencana Investasi Yurisdiksi GCF
B. Periode Pendanaan Inovasi GCF
Sebagai tambahan, sebagian kecil dari ikrar Norwegia (sekitar 3 juta USD) akan digunakan untuk
membantu penyelenggaraan proses-proses koordinasi regional yang berlangsung di seluruh
klaster GCF, sesuai dengan prioritas klaster regional yang bersangkutan seperti yang telah
ditentukan setiap tahunnya. Dukungan untuk proses-proses regional tersebut akan difasilitasi
oleh Sekretariat GCF dan dikelola oleh UNDP. Kegiatan-kegiatan yang didukung ini dapat
termasuk waktu yang diberikan staf untuk lokakarya koordinator, lokakarya regional, konsultasi,
rapat dan melakukan perjalanan.
Persyaratan Kelayakan: Seluruh yurisdiksi anggota GCF yang memiliki hutan tropis layak untuk
mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan dukungan dengan persyaratan sebagai
berikut:
• Seluruh informasi tentang yurisdiksi anggota yang bersangkutan yang ada di GCF
Knowledge Database adalah yang paling mutakhir/terkini.
• Mitra kerja yang akan menjadi “Pihak yang Bertanggungjawab” untuk UNDP telah dipilih
(lihat Proses di bawah ini).
• Surat resmi dari Gubernur bersangkutan yang berisi:
a. konfirmasi komitmen yurisdiksi pada Deklarasi Rio Branco,
b. penjelasan
perkembangan
terkini
upaya-upaya
yurisdiksi
dalam
mengembangkan suatu strategi dan rencana investasi
c. identifikasi mitra yurisdiksi (bisa lebih dari satu mitra), dan
d. penjelasan tentang kontribusi yang akan diberikan oleh yurisdiksi, termasuk
kontribusi in-natura dan pendanaan bersama (co-financing), kpada
pengembangan atau peningkatan suatu strategi atau rencana investasi.
Proses: Seluruh bantuan dukungan wajib dialirkan sesuai dengan peraturan dan prosedur
UNDP. Yurisdiksi yang bersangkutan diminta untuk memilih mitra untuk membantu dalam
persiapan strategi/rencana investasi yurisdiksionalnya paling lambat tanggal 1 Desember 2017.
Diharapkan bahwa dana akan disalurkan melalui mitra tersebut, yang bertindak sebagai “Pihak
yang Bertanggungjawab” untuk UNDP. UNDP akan mengkonfirmasi Pihak yang
Bertanggungjawab setelah berkonsultasi dengan yurisdiksi, Sekretariat GCF dan para
koordinator wilayah.
Organisasi mitra yang dimaksud wajib lolos tahap proses penilaian mandiri. Per November
2017, WWF, CI, IUCN dan TNC akan telah menyelesaikan tahap ini. Apabila yurisdiksi memilih
mitra lokal, nasional maupun internasional yang belum lolos tahap pra-kualifikasi oleh UNDP,
maka suatu proses penilaian mandiri akan dilakukan. Lama waktu yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan proses penilaian bisa beragam sampai 3 bulan.
Apabila mitra terpiih gagal mendapatkan konfirmasi menjadi Pihak yang Bertanggungjawab,
maka alternatif modalitas UNDP akan dipertimbangkan. Hal ini dapat didiskusikan lebih lanjut
dengan UNDP.
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Para koordinator wilayah Satgas GCF tidak memenuhi kelayakan (eligibility) untuk menjadi
“Pihak yang Bertanggungjawab” dalam kemitraan dengan yurisdiksi individu yang mencari
bantuan dukungan dalam salah satu dari kedua periode pendanaan di atas.
A. PERIODE PENDANAAN STRATEGI DAN RENCANA INVESTASI YURISDIKSIONAL GCF
Tujuan: Untuk membantu pengembangan strategi dan rencana investasi yurisdiksional terkait
REDD+ dan pembangunan rendah emisi di negara bagian dan provinsi anggota GCF yang
beriklim tropis. Semua anggota GCF yang menerima bantuan melalui periode pendanaan ini
diharapkan menyelesaikan penilaian swadaya (self-assessment). Bagi anggota GCF yang telah
membuat strategi dan rencana investasi, bantuan dapat digunakan untuk melakukan evaluasi
dan penilaian dan/atau pengembangan implemantasi kemitraan lebih lanjut di bawah strategi
dan rencana-rencana yang telah ada. Pendekatan regional yang dikembangkan oleh kelompokkelompok di yurisdiksi anggota (mis., anggota wilayah Amazon Peru) memenuhi kelayakan
untuk mendapatkan bantuan. Tujuan keseluruhannya adalah untuk mengembangkan atau
menyempurnakan strategi dan rencana investasi yang nantinya akan digunakan sebagai dasar
dalam pengiriman permohonan kepada beragam mekanisme keuangan, termasuk pendanaan
nasional bila memungkinkan dan Periode B di bawah ini.
Jumlah: Sekitar 13 juta USD akan tersedia guna mendukung strategi dan rencana investasi
yurisdiksional. Batas untuk dukungan bagi yurisdiksi individu adalah 400.000 USD. Adapun dana
yang tersisa setelah keputusan tentang pendanaan telah diambil (lihat di bawah) akan
direlokasi ke Periode Pendanaan Inovasi GCF (Periode B).
Keputusan tentang Evaluasi Proposal dan Pendanaan: Proposal yang diterima akan dievaluasi
oleh UNDP dengan masukan dari proses peninjauan sejawat (peer-review) yang ahli. Keputusan
akhir terkait pendanaan akan dibuat oleh UNDP.
Perkiraan Jadwal:
• Contoh format (template) untuk proposal dan panduan tambahan akan tersedia pada
tanggal 1 Januari, 2018.
• Proposal diterima UNDP tanggal 31 Maret, 2018.
• Keputusan tentang pendanaan akan dibuat di akhir Juni 2018 bertepatan dengan
pengumuman di Oslo REDD Exchange (27-28 Juni), pelaksanaan distribusi dana akan
segera mengikuti.
• Kegiatan-kegiatan yang diberikan bantuan diharapkan berlangsung hingga 18 bulan.
B. PERIODE PENDANAAN INOVASI
Tujuan: Mendorong pendekatan-pendekatan inovatif dalam mencapai transformasi di areaarea hutan.
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Jumlah: Sekitar 5 juta USD akan dialokasikan ke dalam komponen ini, sebagai tambahan dari
dana yang tersisa dari komponen A dan dana tambahan lain yang didapatkan dari sumbersumber lain. Periode ini akan membantu mendukung proposal individu dengan jumlah lebih
dari 500.000 USD.
Masukan tentang Kriteria, Evaluasi Proposal, dan Keputusan Pendanaan: Sekretariat GCF akan
memfasilitasi masukan dari anggota GCF ke dalam pengembangan kriteria untuk Periode
Pendanaan Inovasi. Keputusan tentang kriteria dan proses yang dilakukan dalam menyeleksi
proposal untuk pendanaan akan menyusul.
Perkiraan Jadwal:
• Dokumen Panduan Awal mengenai periode Pendanaan Inovasi GCF akan diberikan pada
Januari 2018.
• Anggota Satuan Tugas GCF Task Force akan memberikan masukan tentang kriteria untuk
Periode Pendanaan Inovasi GCF kepada Sekretariat GCF dengan bantuan dari para
koordinator wilayah, selama kwartal perta 2018.
• Masukan awal tentang kriteria ini akan didiskusikan di dalam rapat gabungan Komite
Eksekutif GCF, Norwegia, dan UNDP yang akan difasilitasi oleh Sekretariat GCF di
Boulder, CO, di bulan April 2018. Saran dan masukan akan disampaikan kepada anggota
Satgas GCF berdasarkan rapat tersebut.
• Anggota Satgas GCF akan memberikan tanggapan dan masukan tambahan tentang
kriteria berdasarkan saran yang didapat dar rapat April 2018 yang dihadiri oleh Komite
Eksekutif GCF, Norwegia, dan UNDP di akhir Mei 2018.
• Rekomendasi akhir Satgas GCF tentang kriteria untuk Periode Pendanaan Inovasi GCF
akan diserahkan ke Norwegia dan UNDP pada acara Oslo REDD Exchange pada bulan
Juni 2018.
Informasi Tambahan dan Kontak:
Sekretariat GCF akan bekerja sama dengan UNDP untuk membuat informasi yang diperlukan
seperti contoh format proposal dan dokumen-dokumen panduan untuk diberikan kepada
anggota GCF. Pertanyaan mengenai proses dan jadwal hendaknya disampaikan langsung ke
Sekretariat GCF.
Sejak awal 2018, UNDP REDD+ Team akan memberikan kepastian mutu, bantuan teknis,
layanan manajemen, pengawasan, serta persyaratan korporasi UNDP.
Sekretariat GCF:

William Boyd, william.boyd@colorado.edu
Colleen Scanlan Lyons, colleen.scanlanlyons@colorado.edu

UNDP:

Tim Clairs, tim.clairs@undp.org
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