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Kami, anggota Satuan Tugas Hutan dan Iklim Gubernur (GCF), sebuah kolaborasi sub-
nasional dari 26 negara bagian dan provinsi dari Brasil, Indonesia, Meksiko, Nigeria, Peru, 
Spanyol, dan Amerika Serikat, dalam Pertemuan Tahunan GCF Ke-8 yang diselenggarakan 
dari tanggal 11 sampai 14 Agustus 2014 di kota Rio Branco, Acre, menegaskan kembali 
komitmen kami untuk mengurangi deforestasi hutan tropis, melindungi sistem iklim global, 
meningkatkan mata pencaharian pedesaan, dan mengurangi kemiskinan dalam yurisdiksi-
yurisdiksi anggota kami.1  

                                                        
1 Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará dan Tocantins (Brasil), Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan 
Timur, Papua, Kalimantan Barat, dan Papua Barat (Indonesia), Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martin, 
dan Ucayali (Peru), Campeche, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo, dan Tabasco(Meksiko), Cross River State 
(Nigeria), California dan Illinois (AS), dan Catalonia (Spanyol). 
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Bersama dengan mitra-mitra kami, kami berada di barisan terdepan dalam upaya-upaya 
untuk mengurangi deforestasi hutan tropis, melindungi sistem iklim global dan 
meningkatkan mata pencaharian pedesaan. Upaya-upaya kami untuk membangun strategi-
strategi dan program-program yurisdiksi untuk pembangunan rendah emisi tidak dapat 
berlanjut tanpa dukungan tambahan. Kami menyerukan kepada masyarakat internasional 
untuk bermitra dengan kami seiring upaya kami membangun program-program yurisdiksi 
yang kuat yang akan memungkinkan transisi terpadu skala besar menuju pembangunan 
berkelanjutan.  
 
Deklarasi ini adalah bentuk formil dari komitmen kami untuk terus berupaya mengurangi 
deforestasi, untuk membangun kemitraan dengan inisiatif-inisiatif sektor swasta yang 
dapat memperluas peluang-peluang yang tersedia lewat program-program yurisdiksi, dan 
secara cepat dan efektif menyalurkan pendanaan berbasis kinerja untuk mendukung 
pembangunan ekonomi berbasis hutan dan ramah hutan bagi produsen, rimbawan, petani, 
peternak, masyarakat adat, komunitas-komunitas lokal, dan para pemangku kepentingan 
hutan lainnya. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini, sangatlah penting bagi kita untuk 
memiliki akses yang lebih besar terhadap dukungan finansial dan dukungan teknis dan, 
yang terpenting, akses peluang-peluang ke pasar domestik dan internasional; serta 
peluang-peluang nonpasar bagi penurunan emisi yang dicapai oleh program-program kami.  
 

* * * 
 
Hutan tropis memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan dengan 
melindungi kualitas udara dan air, tanah, habitat tanaman dan satwa,  dan berkontribusi 
melalui mitigasi  banjir dan proteksi iklim, dan dengan menyediakan sumber-sumber obat-
obatan, pangan, energi dan hasil hutan lainnya, dan hal-hal ini sangatlah penting bagi mata 
pencaharian dan budaya masyarakat hutan dan masyarakat pedesaan. 
 
Seperempat hutan tropis dunia berada di negara-negara bagian dan provinsi-provinsi  
anggota GCF, termasuk di dalamnya lebih dari tiga perempat hutan Brasil dan Peru dan 
lebih dari setengah hutan Indonesia.  
 
Sejak tahun 2008, negara-negara bagian dan provinsi-provinsi GCF telah mempelopori 
upaya-upaya dalam mempromosikan pengintegrasian perlindungan hutan dan iklim. 
Bersama mitra-mitra organisasi masyarakat sipil, kami telah memimpin jalan dalam 
membangun pendekatan-pendekatan komprehensif  dalam skala yurisdiksi terkait REDD+ 
dan pembangunan rendah emisi.   
 
Negara-negara bagian dan provinsi-provinsi anggota GCF telah berkontribusi secara 
substansial dalam penurunan deforestasi dan emisi-emisi terkait lainnya. Di keenam 
negara bagian Brasil yang menjadi anggota GCF, misalnya, tingkat deforestasi telah 
berkurang lebih dari 70% dalam periode 2006-2012, menghasilkan penghindaran emisi 
CO2 lebih dari tiga miliar ton.  
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Meskipun kontribusi-kontribusi substansial yang signifikan secara global ini terhadap 
upaya-upaya perlindungan hutan dan iklim ini sedang berjalan untuk memproteksi hutan 
dan iklim, dan juga meskipun ada pemberian dana dari pemerintah negara-negara donor 
sebesar 7,3 miliar dolar untuk REDD+ sejak 2009, negara-negara bagian dan provinsi-
provinsi anggota GCF hanya menerima sedikit dukungan finansial melalui mekanisme 
pembayaran-untuk-kinerja (pay-for-performance) dan sumber-sumber pendanaan lainnya.  
 
Perkembangan-perkembangan yang telah dicapai oleh negara-negara bagian dan provinsi-
provinsi anggota GCF hingga saat ini merupakan sesuatu yang signifikan namun rentan. 
Dukungan yang lebih besar sangatlah diperlukan untuk memastikan keberlanjutan 
ekonomi dan politik dari program-program ini. Program-program ini harus mencakup 
mekanisme-mekanisme sederhana dan transparan untuk memberikan manfaat bagi 
komunitas-komunitas, masyarakat adat, petani skala kecil, dan produsen di daerah 
pedesaan.  
 

* * * 
 
Negara-negara bagian dan provinsi-provinsi anggota GCF mengakui dan mendukung 
pentingnya upaya-upaya sektor swasta yang didedikasikan untuk meningkatkan kinerja 
sosial dan lingkungan dari rantai suplai dan aktivitas-aktivitas korporat lainnya. Khususnya, 
kami memuji Natural Capital Declaration, sebuah inisiatif global  dari lembaga-lembaga 
keuangan yang diluncurkan dalam Pertemuan Rio+20, dan komitmen-komitmennya 
terbaru oleh Consumer Goods Forum, yang merupakan sebuah konsorsium lebih dari 400 
perusahaan dengan pendapatan sebesar 3,1 triliun dolar, untuk mewujudkan rantai 
pasokan zero net deforestation menjelang tahun 2020.   
 
Negara-negara bagian dan provinsi-provinsi anggota GCF juga mengakui bahwa rantai 
suplai yang berkelanjutan dan inisiatif-inisiatif korporasi lainnya yang memiliki 
kemungkinan keberhasilan dengan skala yang jauh lebih tinggi apabila mereka 
memanfaatkan kerangka-kerangka yang disedikan oleh program-program REDD+ dan 
pembangunan rendah emisi berbasis yurisdiksi yang kuat. Di saat yang sama, prospek 
transformasi pasar menuju karbon netral dan keberkelanjutan yang tengah berlangsung 
dengan, misalnya, upaya-upaya rantai suplai berkelanjutan yang harus mendorong 
pemerintah untuk terus berinvestasi dalam program-program yurisdiksi untuk REDD+ dan 
pembangunan rendah emisi, mengingat kemungkinan bahwa komoditas-komoditas yang 
dihasilkan di yurisdiksi-yurisdiksi tersebut yang menunjukkan kinerja lingkungan dan 
sosial yang luar biasa, akan menikmati akses ke sumber pendanaan dan akses pasar yang 
lebih mudah. 
 
Negara-negara bagian dan provinsi-provinsi anggota GCF juga tengah membangun 
kemitraan-kemitraan baru guna mendorong produksi yang berkelanjutan secara 
lingkungan dan sosial dan mendorong komersialisasi produk-produk hasil pertanian dan 
kehutanan dengan mengembangkan dan memperluas peluang-peluang pasar yang baru 
bagi produk-produk lestari di tingkat lokal, nasional dan internasional serta 
pengembangan program-program baru untuk memberi insentif dan dukungan bagi 
pendekatan-pendekatan inovatif kepada keberlanjutan di tingkat lokal. 
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* * * 

 
Kami menyerukan kepada pemerintah negara-negara donor dan sektor swasta untuk 
bekerja bersama kami untuk menggalang dana-dana pembayaran-untuk-kinerja dan 
peningkatan kapasitas tambahan untuk upaya-upaya yang tengah dilakukan di negara-
negara bagian dan provinsi-provinsi anggota GCF.   

 
Kami menyerukan kepada para pemerintah negara-negara donor, sektor swasta dan para 
pengembang standar, dan organisasi masyarakat sipil untuk bekerja bersama kami untuk 
mengembangkan metrik kinerja yang sederhana dan kuat yang akan memungkinkan 
yurisdiksi-yurisdiksi anggota kami mengakses pembiayaan berbasis hasil dewasa ini. 
 
Kami menyerukan kepada Consumer Goods Forum dan inisiatif-inisiatif sektor swasta 
lainnya yang ditujukan untuk mewujudkan rantai pasokan zero net deforestation untuk 
bermitra dengan kami seraya kami mengembangkan program-program  yurisdiksi yang 
kuat untuk REDD+ dan pembangunan rendah emisi dan untuk mengembangkan program-
program bagi pengadaan komoditas pertanian yang lebih disukai dari yurisdiksi-yurisdiksi 
anggota GCF yang berhasil menunjukkan kinerja.   
 
Kami berkomitmen untuk mengurangi emisi secara signifikan apabila tersedia dukungan 
pendanaan berbasis kinerja yang layak, memadai, dan berjangka panjang, baik lewat 
sumber-sumber pasar maupun sumber-sumber nonpasar.  Jika jaminan atas pembiayaan 
ini bisa tersedia, kami berkomitmen untuk mengurangi deforestasi sebesar 80% pada 
tahun 2020. 
 
Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa sejumlah besar manfaat pembayaran-untuk-
kinerja tambahan yang mengalir ke dalam yurisdiksi kami akan diperuntukkan bagi 
komunitas yang hidupnya bergantung pada hutan, para petani kecil dan masyarakat adat.  

 
Kami menyerukan kepada mitra-mitra kami untuk bekerja bersama kami untuk 
mengembangkan mekanisme-mekanisme yang jelas dan transparan untuk memastikan dan 
mewujudkan manfaat berbasis kinerja bagi komunitas yang hidupnya bergantung pada 
hutan, para petani kecil dan masyarakat adat. 
 
Kami menyerukan kepada pemerintah nasional kami masing-masing, pemerintah negara-
negara donor,  sektor swasta dan masyarakat sipil untuk bergabung bersama kami dan 
untuk menyepakati bahwa sedikitnya ada sejumlah besar dana dari pembayaran-untuk-
kinerja yang ditujukan untuk mempromosikan REDD+ dan pembangunan rendah emisi 
yurisdiksi akan diperuntukkan dan diberikan kepada komunitas yang hidupnya 
bergantung pada hutan, para petani kecil dan masyarakat adat.  
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Ditandatangani oleh: 
 

Republik Federasi Brasil 

 
 
________________________________________________ 

Gubernur Amazonas 
 
 
 
________________________________________________ 

Gubernur Acre  
 
 
 
________________________________________________ 

Gubernur Amapá 
 
 

 
 
 

________________________________________________ 
Gubernur Mato Grosso 

 
 
 
________________________________________________ 

Gubernur Pará 
 
 
 
________________________________________________ 

Gubernur Tocantins 
 
 
 
 

Republik Indonesia 
 
 

 
________________________________________________ 

Gubernur Aceh 
 
 
 
________________________________________________ 

Gubernur Kalimantan Tengah 
 
 
 
________________________________________________ 

Gubernur Kalimantan Timur 

 
_______________________________________________ 

Gubernur Papua 
 
 
 

________________________________________________ 
Gubernur Kalimantan Barat 

 
 
 
________________________________________________ 

Gubernur Papua Barat
 
 
 



 6 

 
 
 

Meksiko 
 
 
 

________________________________________________ ________________________________________________
Gubernur Campeche 

 
Gubernur Chiapas

 
 
________________________________________________ 

 
 
________________________________________________

Gubernur Jalisco 
 

Gubernur Quintana Roo

 
________________________________________________ 

 

Gubernur Tabasco 
 

 

  
 

Republik Peru 
 
 
 

 
 

________________________________________________ 
Gubernur Amazonas 

________________________________________________
Gubernur Loreto 

 
 
 

 
 

________________________________________________ 
Gubernur Madre de Dios                        

________________________________________________ 
Gubernur San Martin  

 
 
 
________________________________________________ 

Gubernur Ucayali 
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Republik Federal Nigeria
 
 

________________________________________________ 
Gubernur Cross River State

 
 
 

 
 

Kerajaan Spanyol 
 
 

 
________________________________________________ 

Gubernur Catalonia
 

 
 

Amerika Serikat 
 
 
 
________________________________________________ ________________________________________________

Gubernur California 
 

Gubernur Illinois
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