Fokus REDD

Petani hutan rakyat inginkan kompensasi tiga ribu
rupiah, menurut riset
Petani mengharapkan mendapatkan
kompensasi biaya tiga ribu rupiah per batang
pohon per bulan untuk mau terlibat dalam
kebijakan pembangunan hutan rakyat yang
mendukung upaya Indonesia mengurangi
emisi dan memperlambat perubahan iklim,
menurut hasil penelitian Balai Penelitian
Kehutanan Solo, Jawa Tengah.

Pengelolaan karbon hutan Indonesia miliki payung
hukum
Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan
payung hukum yang akan menjadi pedoman
mekanisme semua kegiatan terkait
penurunan emisi karbon hutan yang
diharapkan akan mendukung serta
mempermudah pelaksanaan proyek-proyek
REDD+.

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

Perusakan hutan bakau "mengkhawatirkan" namun
tidak termasuk dalam rancangan resolusi Rio+20
"Samudra" akan menjadi salah satu isu
utama di Rio+20 dengan tujuan menjamin
keberlanjutan pembangunan laut dan
menjaga sumber dayanya, namun hutan
bakau - yang kehilangan kemampuan
menyimpan karbon dan memberikan jasa
ekosistem laut dengan tingkat yang
"mengkhawatirkan" - tidak termasuk sama
sekali dalam rancangan resolusi perundingan
tersebut.

VIDEO

Peraturan dan kebijakan
P.20/Menhut-II/2012
Penyelenggaraan karbon hutan
P.19/Menhut-II/2012 tanggal 11 April 2012
Perubahan kedua atas peraturan menteri Kehutanan nomor
P.62/Menhut-II/2008 tentang rencana kerja usaha pemanfaatan hasil
hutan kayu hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat

Latar belakang dan tujuan
moratorium kehutanan

P.18/Menhut-II/2012 tanggal 5 April 2012
Tata cara penilaian ganti rugi tanaman hasil rehabilitasi hutan akibat
penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan
P.17/Menhut-II/2012 Tanggal 8 April 2012
Pedoman teknis kebun bibit rakyat
P.15/Menhut-II/2012 tanggal 8 April 2012
Pedoman umum pengembangan perhutanan masyarakat pedesaan
berbasis konservasi
P.14/Menhut-II/2012 tanggal 8 April 2012
Tentang pedoman penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan Lahan Tahun
2012
P.13/Menhut-II/2012 tanggal 2 April 2012
Pelayanan informasi perizinan di bidang kehutanan secara online

IE 8.0+, Firefox, Chrome, Safari

PUBLIKASI

Pelatihan/Seminar
25 April 2012, Jakarta
Workshop on sharing approaches and experiences on implementing
environmental courts

Guideline implementing GHG
emission reduction action plan

23 April 2012, Bogor
Rapat koordinasi pengusahaan pariwisata alam 2012
19-20 April 2012, Bogor
The second UN-REDD regional workshop Free Prior Informed Content
(FPIC) shared learning
18 April 2012, Jakarta
Konsultasi publik peraturan Menteri Kehutanan tentang
penyelenggaraan karbon hutan

Siaran Pers

Sistem perencanaan pengelolaan
daerah aliran sungai

April 2012
Peran perempuan dalam pelestarian hutan

Acara Mendatang
21 Mei 2012, Jakarta
Refleksi satu tahun Inpres Moratorium dan peluncuran usulan
masyarakat sipil untuk perbaikan kebijakan moratorium hutan
Indonesia "Moratorium hutan berbasis capaian"
30-31 Mei 2012, Jakarta
Monitoring, Reporting and Verification (MRV) workshop for Global
Comparative REDD+ Study on National REDD+ Initiatives

Apa itu REDD
Sebuah panduan untuk
masyarakat adat

19 Juni 2012, Rio de Janeiro, Brazil
Salah satu pertemuan lingkungan yang paling penting di dalam satu
generasi akan berlangsung di Brasil - Rio +20.

Publikasi Lainnya

Panduan penyusunan
rencana aksi daerah
pengurangan emisi gas
rumah kaca (RAD-GRK)

Membangun
perencanaan wilayah
partisipatif di
Kabupaten Aceh
Barat

Tentang
Satuan
Tugas
kelembagaan
REDD+

Identifikasi tenurial
sebagai pra-kondisi
untuk implementasi
REDD+

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.

