Mendukung negara-negara untuk mengembangkan
sistem informasi rambu pengaman
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SSL REDD+ merupakan sesuatu yang unik, karena dapat memberikan dukungan komprehensif terhadap
pengembangan Sistem Informasi Rambu Pengaman (SIRP) yang dipimpin oleh suatu negara dengan
melibatkan banyak pemangku kepentingan. SSL REDD+ dirancang untuk dapat digunakan oleh program
REDD+ di tingkat nasional atau sub-nasional (misalnya di tingkat Negara atau Provinsi), dengan demikian
menunjukkan bahwa rambu-rambu pengaman tersebut dipatuhi dan dihormati selama pelaksanaan REDD+.
Berawal dari pengalaman praktis selama dua tahun di empat negara, dan kini memperluas dukungan ke
negara-negara lain, Inisiatif SSL REDD+ berada pada garis terdepan dalam mengoperasikan SIRP. SSL
REDD+ sangat mungkin digunakan untuk melengkapi mekanisme rambu-rambu pengaman lainnya, seperti
rambu-rambu yang dikembangkan oleh the Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) dan program UNREDD, yang membantu negara-negara dalam mengembangkan unsur-unsur lain dari pendekatan rambu
pengaman mereka.

•

Proses dan kepemerintahan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan akan membangun
kepercayaan dan keterlibatan membangun serta mendorong adanya rasa kepemilikan bersama dari
pemerintah dan masyarakat sipil.

•

Kerangka komprehensif yang mencakup rambu pengaman REDD+ UNFCCC dan lebih dari itu
mendorong pemahaman bersama mengenai resiko dan peluang sosial dan lingkungan.

•

Pengkajian yang melibatkan banyak pemangku kepentingan memungkinkan adanya pelaporan
mengenai rambu pengaman yang kredibel serta dapat mengidentifikasi area mana yang dapat
ditingkatkan, sehingga mencegah mudarat dan meningkatkan manfaat.

•

Menempatkan semua informasi kunci di ranah publik meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

•

Menunjukkan kontribusi REDD+ terhadap pembangunan nasional dan sasaran konservasi, serta
kesejahteraan Masyarakat Adat dan masyarakat setempat, sehingga membangun dukungan politik
yang lebih luas.
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Manfaat sistem informasi rambu pengaman berbasis SSL REDD+ bagi negaranegara

SSL REDD+ Versi 2
SSL REDD+ Versi 2 (September 2012) dikembangkan melalui proses partisipatif dan menyeluruh, berdasarkan
umpan balik dari negara-negara yang menggunakan standar tersebut dan para pemangku kepentingan lain.
Standar ini telah diarusutamakan, sehingga mengurangi jumlah prinsip, kriteria, dan indikator, namun tetap
menjaga kualitas dan keutuhannya. Struktur kepemerintahan, manajemen keuangan, dan isu-isu jender
program REDD+ telah diperkuat. Indikator dinyatakan dengan lebih sederhana, sehingga lebih mudah
dipahami dan diterjemahkan. Pedoman penggunaan SSL REDD+ di tingkat negara menjadi lebih jelas dan
terperinci, berdasarkan proses sepuluh langkah.

SSL REDD+ di tingkat internasional
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Inisiatif ini akan berada di bawah pengawasan Komite Standar Internasional yang mewakili perimbangan dari
pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, organisasi Masyarakat Adat, asosiasi masyarakat,
LSM sosial dan lingkungan, serta sektor swasta. The Climate, Community & Biodiversity Alliance (CCBA)
dan CARE International berfungsi sebagai sekretariat internasional, dengan dukungan teknis dari the
Proforest Initiative.

Negara-negaraw yang menggunakan SSL REDD+
Sejak 2010
• Ekuador
• Provinsi Kalimantan
Tengah, Indonesia

Sejak 2012
• Nepal
• Negara Bagian
Acre, Brazil

• Guatemala
• Wilayah San
Martin, Peru

• Liberia
• Provinsi Kalimantan
Timur, Indonesia

• Meksiko
• Negara Bagian of
Amazonas, Brazil

Isi SSL REDD+
Prinsip, kriteria, dan indikator yang menentukan kinerja sosial dan lingkungan yang baik. Prinsip dan kriteria ini sama di semua negara, tetapi
indikatornya disesuaikan menurut konteks negara tersebut.
PRINSIP

1.

Program REDD+ mengakui dan menghormati hak-hak atas lahan, wilayah, dan sumber daya.

2.

Manfaat program REDD+ dibagikan secara adil di antara para pemangku hak dan pemangku kepentingan yang relevan.

3.

Program REDD+ bertujuan untuk meningkatkan jaminan mata pencaharian jangka panjang dan kesejahteraan dari Masyarakat Adat
dan masyarakat setempat, dengan perhatian khusus kepada kelompok perempuan dan orang yang paling terpinggirkan/rentan.

4.

Program REDD+ berkontribusi terhadap kepemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan yang lebih luas, dan keadilan sosial.

5.

Program REDD+ melestarikan dan meningkatkan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan.

6.

Semua pemangku hak dan pemangku kepentingan yang relevan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam program REDD+.

7.

Program REDD+ tunduk pada undang-undang lokal dan nasional yang berlaku, serta pada perjanjian dan konvensi internasional, serta
instrumen lainnya.

Proses penggunaan SSL REDD+ di tingkat negara
Proses sepuluh langkah SSL REDD+ mempunyai tiga unsur inti: kepemerintahan (langkah 2-3), penafsiran (langkah 4-6), dan penilaian (langkah 7-10).
1.

Peningkatan kesadaran/pembangunan kapasitas untuk memfasilitasi partisipasi yang efektif dari para pemangku kepentingan dalam
proses SSL REDD+.

Kepemerintahan

2.

Membentuk tim fasilitasi yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat sipil untuk mengatur proses SSL REDD+.

3.

Membentuk Komite Standar yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat adat, masyarakat setempat, LSM, sektor swasta dan
kelompok pemangku kepentingan relevan lainnya untuk mengawasi penggunaan SSL REDD+, apabila perlu dapat mengembangkan
badan yang sudah ada.

Penafsiran

4.

Mengembangkan rencana untuk melaksanakan proses SSL REDD+ untuk mengklarifiksi kegiatan, tanggung jawab, pendanaan,
dan jangka waktu.

5.

Mengembangkan draf indikator menurut negara masing-masing untuk menyesuaikan SSL REDD+ menurut konteks negara
masing-masing.

6.

Mengatur proses konsultasi tentang indikator untuk memfasilitasi masukan dari para pemangku kepentingan sebelum memperoleh
persetujuan dari Komita Standar di tingkat negara.

Penilaian

7.

Mempersiapkan rencana pemantauan dan penilaian untuk menentukan informasi apa yang dibutuhkan, metode dan
tanggung jawab untuk pengumpulan dan analisis informasi, dan bagaimana mempersiapkan, meninjau kembali, menyetujui, dan
menyebarluaskan laporan penilaian.

8.

Mengumpulkan dan menilai pemantauan informasi untuk menyusun draf laporan yang menilai kinerja terhadap masing-masing
indikator.

9.

Mengelola peninjauan draf laporan penilaian oleh para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas
laporan sebelum disetujui oleh Komite Standar di tingkat negara.

10. Menerbitkan laporan penilaian untuk membuat laporan penuh mengenai kinerja terhadap indikator SSL REDD+ tersedia bagi
masyarakat umum.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang SSL REDD+ dalam bahasa yang berbeda-beda, atau untuk melihat kemajuan
masing-masing negara, kunjungi www.REDD-standards.org atau hubungi sektretariat internasional:
Joanna Durbin
Climate, Community & Biodiversity Alliance
jdurbin@climate-standards.org
+1 703 341 2468

Aurélie Lhumeau
Climate, Community & Biodiversity Alliance
alhumeau@redd-standards.org
+1 703 341 2568

Phil Franks
CARE International
pfranks@careclimatechange.org
+ 254 716 430353

