Fokus REDD

Distribusi penerimaan REDD+: Kemenkeu harus
segera susun PP
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu
segera menyusun peraturan pemerintah (PP)
untuk mengatur tata cara pemungutan,
penyetoran dan penggunaan dana dari
REDD+ bersama berbagai institusi
pemerintah terkait, menurut kajian terbaru
tim peneliti Kementerian Kehutanan.

Program Kampung Iklim: Pemetaan inisiatif lokal ke
tingkat nasional
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sedang
memetakan usaha adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim di komunitas lokal di seluruh
Indonesia dalam program nasional Kampung
Iklim (ProKlim) sebagai upaya pencapaian
target penurunan emisi gas rumah kaca
(GRK).

TENTANG REDD-INDONESIA
Situs web ini adalah media
berbahasa Indonesia untuk berbagi
pengetahuan mengenai hutan,
perubahan iklim dan REDD+ di
tanah air. Wadah ini, yang dikelola
oleh Badan Penelitian dan
Pengembangan Kementerian
Kehutanan, berisi hasil penelitian,
kemajuan proyek percontohan,
berita, pelatihan, agenda kegiatan
serta informasi terkini lainnya.
Lihat REDD-Indonesia
Lihat Kementerian Kehutanan
Lihat Badan Penelitian dan
Pengembangan Kehutanan
(Litbang)
Lihat Pusat Standardisasi dan
Lingkungan (Pustanling)
Lihat CIFOR

Berita Kementerian Kehutanan
Penetapan hasil hutan bukan kayu (HHBK) unggulan

VIDEO

Data penolakan permohonan izin pinjam pakai pada areal peta indikatif
penundaan izin baru

Peraturan dan kebijakan
Peraturan pemerintah no.37 tahun 2012

Pelatihan/Seminar
20 Maret 2012, Jakarta
2nd High level market dialogue 2012 - boosting the export of
Indonesian verified legal timber products to Europe-USA-Japan and
China
3 Februari 2012, Bogor
Sosialisasi program iklim (ProKlim) untuk LSM
28 Maret 2012, Jakarta
Workshop stakeholder coordination kegiatan demonstration activities
(DA) REDD+

Penguatan Kapasitas
Kesatuan Pengelolaan Hutan
(KPH) dan REDD+
PUBLIKASI

Siaran Pers
1 Maret 2012
Kerjasama Kementerian Kehutanan dengan RECOFTC untuk
pengembangan kapasitas SDM kehutanan dalam penanganan konflik
lahan
14 Maret 2012
Kementerian Kehutanan kerjasama dengan Dewan Dakwah Islamiyah
Indonesia untuk rehabilitasi hutan dan lahan, diklat, dan penyuluhan
kehutanan

Acara Mendatang
4-7 Mei 2012, Yogyakarta
Geography international symposium

Buku data dan informasi
pemanfaatan hutan tahun
2012

30-31 Mei 2012, Jakarta
Monitoring, reporting and verification (MRV) workshop for global
comparative REDD+ study on national

Publikasi Lainnya

Free, prior, and informed
consent dalam REDD+:
Prinsip dan pendekatan
untuk pengembangan
kebijakan dan proyek

Analisis rancangan peran
para pihak dan mekanisme
distribusi insentifnya dalam
pengurangan emisi dari
deforestasi dan degradasi
hutan

Identifikasi
tenurial
sebagai prakondisi untuk
implementasi
REDD+

Mengurangi
emisi
kehutanan di
Indonesia

Studi kebijakan penguatan
tenurial masyarakat dalam
penguasaan hutan

Jika anda mengalami masalah dengan format email ini, klik di sini untuk format PDF.
Kami mengharapkan umpan balik dan saran anda berkenaan dengan REDD-Indonesia dan berbagai laporan penting yang kami
muat dalam edisi ini. Kirimkan masukan anda ke pengelola situs REDD-Indonesia.

