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Banda Aceh - Forum para Gubernur untuk perubahan iklim dan hutan atau Governor Climate 

and Forest (GCF) makin mendapat tempat di tengah upaya negara-negara menurunkan emisi gas 

rumah kaca. Ini penyelenggaraan side even forum GCF sebagai agenda resmi UNFCC di 

perhelatan COP 16 di Cancun, Meksiko pada 29 November — 10 Desember 2010. 

 

Para peserta, delegasi, dan stakeholder berbagai negara juga memperlihatkan antusiasme saat 

pertemuan anggota GCF pada Kamis, 9 Desember 2010.  Peserta yang hadir lebih dari 300 orang 

dari para stakeholder GCF dan tamu lain peserta COP-16. Ini jumlah yang cukup besar untuk 

sebuah side event. Acara GCF tersebut diorganisir oleh Forest Group dan Gubernur Nigeria yang 

bertindak selaku tuan rumah untuk pertemuan ini. 

 

“Membludaknya peserta pertemuan forum GCF tersebut menyiratkan betapa negara-negara dan 

lembaga internasional yang peduli akan perubahan iklim dan hutan ingin,” kata M. Yakob 

Ishadamy,  Kepala Sekretariat Aceh Green yang hadir pada acara tersebut kepada The Globe 

Journal, Selasa (14/12). 

 

Sejatinya, pertemuan tersebut mempromosikan mekanisme REDD yang dibangun  anggota GCF 

untuk dapat menjadi rujukan dan memperkuat kerangka kebijakan REDD yang diusung oleh 

pemerintah nasional dari masing-masing negara. Diharapkan, pada implementasi REDD di 

negara masing-masing,  pemerintah nasional  mengakomodasi kepentingan setiap pemerintah 

sub-nasional ( provinsi/negara bagian). 

 

Terkait dengan mekanisme REDD, forum GCF menekankan bahwa proyek REDD tentu saja 

harus dilaksanakan pada tingkat lokal dengan mengarusutamakan kepentingan masyarakat 

sebagai penerima manfaat.  “ Terlebih lagi untuk konteks masyarakat adat dimana masalah 

tenurial dan hak-hak masyarakat lokal termasuk di dalamnya masyarakat adat harusn mendapat 

tempat dalam proyek REDD,”tegas Yakob dalam pernyataan tertulis tersebut. 

 

Fadmi Ridwan, Ketua Satuan Tugas REDD Aceh yang ikut dalam pertemuan di Cancun 

menjelaskan , pertemuan forum GCF di Cancun makin menegaskan keterlibatan aktif Provinsi 

Aceh dalam agenda perubahan iklim dunia.  Dikatakannya, pada pertemuan GCF itu, Provinsi 

Aceh telah secara resmi ditunjuk sebagai Ketua (Chair) Forum GCF untuk periode 2011. “Kita 

patut bangga mengingat kepercayaan dunia internasional kepada Provinsi Aceh untuk memimpin 

para anggota GCF terkait agenda perubahan iklim melalui pelestarian hutan.” 

 

Ketua forum para Gubernur GCF sebelumnya dipegang oleh negara bagian California, Amerika 

Serikat pada tahun pertama (2009) dan negara bagian Amazonas dan Para dari Brasil pada 2010. 

Forum GCF merupakan kolaborasi tingkat subnasional antara 14 negara bagian dan provinsi di 

Amerika Serikat, Brasil, Indonesia, Nigeria, Meksiko, Liberia dan Malaysia. Forum GCF ini 

berupaya mengintegrasikan Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) dan 

kegiatan-kegiatan karbon hutan. 

 

Fadmi Ridwan berharap kerangka REDD yang dirumuskan anggota GCF yang dibangun ini 



dapat diadopsi dan diterima oleh setiap negara dimana anggota GCF berasal sehingga terbangun 

harmonisasi kerangka kerjasama nasional yang diperkuat oleh kerangka kerjasama subnasional 

untuk perlindungan hutan dan REDD untuk penurunan emisi dalam kerangka mitigasi dan 

adaptasi perubahan iklim.[003] 
 


