Fokus REDD

CIFOR keluarkan peta baru tentang gambaran global
proyek-proyek REDD+
Center for International Forestry Research
(CIFOR) mengeluarkan peta baru berisi +
gambaran global REDD+, dilengkapi
perangkat interaktif akan ringkasan global
tentang bagaimana negara-negara kaya
hutan membangun kebijakan dan proyeknya
guna mengurangi emisi dari deforestasi dan
degradasi hutan.

Rancangan teks REDD+ menunda keputusan
pembiayaan ke 2012, memperlemah safeguards
Rancangan teks REDD+ yang terbaru, yang
akan dibawa ke sidang pleno untuk disetujui,
menunda keputusan mengenai pembiayaan
ke tahun depan dan memperlemah
persyaratan safeguards, sehingga membuat
limbung proyek-proyek REDD+ dan
menghilangkan perlindungan terhadap
masyarakat adat.

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

REDD+ perlu berinvestasi di pengembangan alternatif
mata pencaharian sebelum pembayaran karbon
Proyek REDD+ harus siap untuk membuat
investasi di depan untuk membantu
masyarakat lokal menciptakan alternatif
mata pencaharian alternatif sebelum
melaksanakan aspek-aspek lain dari skema
tersebut, seperti pembayaran jika berhasil
melindungi hutan, ujar seorang peneliti.

PUBLIKASI

Kegagalan untuk mendapatkan Kyoto Protokol kedua
akan mengancam sistem iklim PBB, kata delegasi
Indonesia
“Komitmen kedua Kyoto Protokol merupakan
keharusan karena bila diganggu dapat
merusak keseluruhan sistem UNFCCC,” ujar
Rachmat Witoelar, Ketua Tim Negosiasi
Indonesia di Konferensi Para Pihak (COP) di
Durban, Afrika Selatan, dalam pertemuan
dengan media di Jakarta baru-baru ini.

Moratorium hutan Indonesia

Berita Kementerian Kehutanan

Menhut serahkan penghargaan "PRIMA WANA
MITRA" tahun 2011

Cadangan Karbon pada
berbagai tipe hutan dan

Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan akan menyerahkan penghargaan
Prima Wana Mitra tahun 2011 kepada 21 industri dan 11 kelompok
tani/koperasi yang giat berinovasi dan peduli pada pengembangan hutan
rakyat.

Diskusi terbatas untuk formulasikan posisi Indonesia
di COP-17

jenis tanaman di Indonesia;
Pedoman Pengukuran
Karbon untuk mendukung
Penerapan REDD+ di
Indonesia; REDD+ dan
Forest Governance

Kementerian Kehutanan dan UN-REDD Programme Indonesia akan
mengadakan diskusi terbatas untuk memformulasi posisi Indonesia
dalam proses negosiasi REDD+ di COP17, maupun negosiasi-negosiasi
selanjutnya.

Hutan rakyat go international melalui sertifikasi kayu
hutan rakyat
Menteri Kehutanan pada Jum'at 11 November 2011 akan menyerahkan
sertifikat legalitas pengusahaan kayu rakyat kepada 5 unit usaha

Berita tentang REDD+

Kampanye nasional mengurangi emisi GRK di
Jayapura dan Sorong

Preliminary Study on the
Safeguards Policies of
Bilateral Donors to REDD
Programs in Indonesia

Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) menyelenggarakan kampanye
nasional menandai gerakan bersama untuk mengurangi emisi Gas
Rumah Kaca (GRK), dengan tema: Masa Depan Bumi ada Dalam
Genggamanmu.

Program karbon hutan di Kabupaten Berau
Program Karbon Hutan Berau - merupakan inisiatif kemitraan antara
pemerintah pusat, propinsi, kabupaten, masyarakat dan sektor swasta
untuk bersama-sama mengembangkan program percontohan
pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan dan
peningkatan stok karbon melalui kegiatan pengelolaan hutan secara
lestari, konservasi hutan, restorasi ekosistem, dan rehabilitasi hutan.

Regulasi nasional tentang REDD
Instruksi Presiden RI Nomor 16 tahun 2011 tentang peningkatan
pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Pelatihan/seminar
Kongres Kehutanan Indonesia
Workshop opsi pendanaan mitigasi perubahan iklim untuk
tentukan posisi Indonesia di COP 17
SEMILOKA NASIONAL RAN GRK pada sektor berbasis lahan

Siaran pers
Sambutan menteri kehutanan pada acara Hari Menanam Pohon
Indonesia di seluruh Indonesia tanggal 28 November 2011
Sambutan kepala UKP4 pada pembukaan Kongres Kehutanan
Sambutan menteri pertanian pada pembukaan Kongres
Kehutanan

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.

