Fokus REDD

Pemerintah mengajak masyarakat mengkritisi draft
strategi nasional REDD+
BOGOR, Indonesia (22 Agustus
2011)_Pemerintah Indonesia
melalui Unit Kerja Presiden bidang
Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan (UKP4) membuka
konsultasi publik untuk mendorong
dan mengajak masyarakat
mengkritisi Strategi Nasional
REDD+ (Stranas REDD+), yaitu
mekanisme insentif untuk
mengurangi emisi dari deforestasi
dan degradasi hutan.

Penciptaan alternatif pekerjaan: opsi menarik
pendekatan REDD+ di masyarakat lokal
Praktik penciptaan alternatif mata
pencaharian dapat menjadi opsi
menarik pendekatan REDD+, yaitu
mekanisme insentif untuk
mengurangi emisi dari deforestasi
dan degradasi hutan, untuk
mendorong khususnya masyarakat
lokal supaya dapat menjaga hutan
lebih baik lagi.
Kolam ikan air tawar di lahan rawa,
yang disebut beje oleh masyarakat
Dayak, dan pertanian karet adalah
contoh kegiatan ekonomi yang
mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat di Dusun Tumbang Mangkutub dan Desa
Petak Puti di Kalimantan Tengah yang dikunjungi 20 jurnalis baru-baru
ini dalam rangka pelatihan mengenai REDD+.

Berita Kementerian Kehutanan

Sebaran hotspot dan pengendalian kebakaran lahan
dan hutan

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

PUBLIKASI

Strategi REDD Indonesia:
fase readiness 2009 â€“
2012 dan progress
implementasinya

Dalam periode Januari sampai dengan Juli 2011, jumlah hostpot di
Indonesia jauh lebih rendah dari beberapa negara ASEAN.

Peringatan hari konservasi alam nasional :
mewujudkan cinta konservasi generasi muda
Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) dimaksudkan sebagai
salah satu upaya meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat
serta penyelenggara pembangunan nasional untuk lebih berperan dalam
upaya KSDAHE, dan mengkomunikasikan kegiatan HKAN sebagai salah
satu langkah kebijakan strategi KSDAHE melalui kampanye secara
nasional.

Regulasi nasional/konsensus global terbaru

Membangun arsitektur
REDD+ untuk pelaksanaan
proyek tingkat sub-nasional
di Indonesia

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:
P.58/Menhut-II/2011 Tentang Strategi Dan Rencana Aksi
Konservasi Banteng (Bos Javanicus) Tahun 2010 -2020.
PP.50/Menhut-II/2011, 28 Juni 2011 tentang Pengukuhan Kawasan
Hutan

Agenda
Restorasi Hutan untuk Masyarakat, Keanekaragaman Hayati dan
Jasa Ekosistem
12 September 2011, IPB Convention Center, Bogor
Pelatihan Sistem Informasi Geografis dan sertifikasi profesi
Geomatika
26 September - 6 Oktober 2011, Yogyakarta
Hutan Indonesia: Alternatif masa depan untuk memenuhi
kebutuhan pangan, kayu, energi dan REDD+
27 September 2011, Hotel Shangri-La, Jakarta

Panduan investigasi dan
penuntutan dengan
pendekatan hukum terpadu

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.

