Fokus REDD

Moratorium Hutan Indonesia: Batu Loncatan untuk
Memperbaiki Tata Kelola Hutan?
BOGOR, Indonesia (7 November,
2011)_Tim ilmuwan yang
tergabung dengan Center for
International Forestry Research
(CIFOR) mengeluarkan analisis
mengenai kebijakan pemerintah
Indonesia dalam dua tahun
moratorium konsesi kehutanan
baru. Pengumuman di bulan Mei
mengenai moratorium tersebut
disambut dengan kecemasan dari
berbagai elemen komunitas bisnis
yang menyatakan kekhawatiran akan terjadinya pembatasan
pertumbuhan ekonomi dari pembatasan moratorium pada perkembangan
kesempatan berusaha di sektor kehutanan.

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

Kementerian Kehutanan harapkan selesaikan
pedoman safeguards REDD+ akhir November 2011
BOGOR, Indonesia (3 November,
2011)_Kementerian Kehutanan
akan menyelesaikan pedoman
safeguards REDD+ untuk Indonesia
pada akhir November untuk
memastikan hak-hak komunitas
lokal, termasuk masyarakat adat,
terjamin dalam penerapan
mekanisme global ini.

PUBLIKASI

Berita Kementerian Kehutanan

ASEAN Regional Knowledge Network on Forest and
Climate Change (ARKN-FCC)
Berikut disampaikan informasi tentang ASEAN Regional Knowledge
Network on Forest and Climate Change (ARKN-FCC) dan materi-materi
terkait kegiatan tersebut.

Kementerian Kehutanan memperoleh Geospatial
Excellence Award
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan pada
acara ASIA GEOSPATIAL FORUM 2011 dengan mengambil tema
"GEOSPATIAL CONVERGENCE-PARADIGM FOR FUTURE" yang
diselenggarakan oleh Geospatial Media and Communications di Hotel
Mulia dari tanggal 17-19 Oktober 2011 yang lalu, memperoleh
penghargaan berupa 'Geospatial Excellence Award' untuk bidang
Implementation Teknologi Geospasial untuk pengolahan Hutan dimana
Ditjen Planologi Kehutanan dinilai sangat aktif dan berhasil sebagai
pengguna, penggiat serta penyedia informasi geospasial di bidang
kehutanan; dan menjadi satu-satunya kementerian teknis yang
menerima penghargaan tersebut.

Panama: selangkah lebih maju dengan REDD+ dan
adaptasi

Social forestry. Menuju
Restorasi Pembangunan
Hutan Berkelanjutan

Analisis Wacana Media: Peta
Kecenderungan Aktor dalam
Isu Moratorium

Harapan positif mulai nampak pada pertengahan minggu dari negosiasi
Perubahan Iklim di Panama City, Panama. Para pihak disibukkan dengan
menyiapkan dan membahas naskah negosiasi, yang diharapkan dapat
membuahkan "draft keputusan" untuk mengurangi perbedaan politik
yang tersisa, agar dapat melangkah dengan pasti menuju Durban.

Aide Memorie misi gabungan pertama (joint mission
I) program investasi kehutanan (forest investment
plan)
Program Investasi Kehutanan atau Forest Investment Programme (FIP)
merupakan salah satu dari program pendanaan strategis terkait iklim
yang berada dibawah Climate Investment Funds (CIF). FIP mendukung
upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi deforestasi dan
degradasi hutan (REDD) serta meningkatkan pengelolaan hutan
berkelanjutan (SFM) yang mengurangi emisi dan perlindungan simpanan
carbon. FIP memperhitungkan prioritas dan strategi penanganan REDD
di masing-masing negara serta mendorong investasi programatik
menuju transformasi di sektor kehutanan atau sektor-sektor lain yang
mempengaruhi kehutanan.

Pelatihan/seminar
Fasilitas kemitraan karbon hutan (fcpf) indonesia: Kajian
lingkungan hidup dan sosial strategis (sesa)
NORAD Civil Society

Pengukuran cadangan
karbon dari tingkat lahan ke
bentang lahan

Studi Komparatif Global
tentang REDD+ Komponen
2

Center for Forest Education and Training (CFET)

Acara mendatang
Seminar Teknologi Mendukung Industri Hijau Kehutanan
Kongres Kehutanan Indonesia

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.

