Fokus REDD

Ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada
komunitas lokal, ungkap Satuan Pelaksana REDD+
Indonesia
Untuk mencapai masa depan berkarbon
rendah yang digambarkan oleh REDD+,
komunitas lokal harus menuai manfaat
ekonomi dari penyelamatan hutan hujan
tropis Indonesia, ujar Ketua Satuan
Pelaksana REDD Kuntoro Mangkusubroto
di acara konferensi Forests Indonesia
kemarin.

Kalimantan Tengah akan selesaikan Strategi Daerah
REDD+ dalam 2 bulan
Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah
berharap dapat menyelesaikan strategi
daerah mengenai pengurangan emisi
dari deforestasi dan degradasi hutan,
atau REDD+, yang mungkin mencakup
keterlibatan pemilik lahan kecil di
tingkat desa, dalam waktu dua bulan
mendatang, kata Alue Dohong, ketua
satuan tugas penyusun dokumen
tersebut.

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

Presiden Indonesia membentuk satuan tugas
persiapan kelembagaan REDD+
Presiden Republik Indonesia, Susilo
Bambang Yudhoyono menunjukkan
komitmennya untuk mengatasi
deforestasi dan mengurangi emisi
karbon dengan menandatangani sebuah
keputusan pembentukan satuan tugas
persiapan kelembagaan REDD+
kemarin, 13 September 2011.

Pedoman untuk mempelajari
berbagai dampak proyek
REDD+ bagi mata pencarian

Berita Kementerian Kehutanan

Pengembangan cagar biosfir bagi pembangunan
berkelanjutan
Berkaitan dengan isu perubahan iklim, Indonesia telah menetapkan
peraturan yang berkaitan dengan implementasi REDD+ yang
menyangkut lima aspek utama, yaitu : rujukan tingkat emisi, strategi,
monitoring dan evaluasi, pasar dan pendanaan, serta distribusi tanggung
jawab dan pendanaan.

Taman Nasional Meru Betiri ukur potensi karbonnya

Bersama menjaga hutan.
Upaya mengurangi emisi
dari deforestasi dan
degradasi di desa Lubuk
Beringin

Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) telah ditetapkan sebagai lokasi
proyek percontohan pengurangan emisi dari pencegahan deforestasi dan
degradasi (Demonstration Activity) untuk REDD+ sebagai bentuk
kerjasama antara Kementerian Kehutanan dengan International Tropical
Timber Organization (ITTO).

Workshop opsi pendanaan mitigasi perubahan iklim
untuk tentukan posisi Indonesia di COP 17
Workshop Opsi Pendanaan Mitigasi Perubahan Iklim untuk Tentukan
Posisi Indonesia di COP 17 Sebagai bagian dari komitmen global dalam
upaya mengurangi dampak negatif perubahan iklim, Indonesia telah
menetapkan target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar
26 % dengan upaya sendiri atau 41 % dengan bantuan Internasional
sampai tahun 2020 berdasarkan Business as Usual (BAU). Dari target
sebesar 26 %, sekitar 14 % dibebankan kepada sektor kehutanan.

Sendirian menghadapi iklim
yang berubah

Regulasi nasional/konsensus global terbaru
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011
tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca
(Unduh isi, Lampiran1, Lampiran2)
PKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011
Tentang Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+
PP.61/Menhut-II/2011, 22 Agustus 2011 Tentang Panduan
Penanaman Satu Milyar Pohon 2011

Peta global biofuel
Sarana Informasi Global Biofuel (GBIT) berguna untuk memberikan
gambaran tentang perkembangan sektor biofuel di selatan dunia. Peta
interaktif ini menyediakan data produksi nasional, konsumsi serta
gambaran investasi dalam sektor ini.

Profil perusahaan akan jenis investasi yang dipilih juga tersedia di peta
ini. Untuk menggunakan aplikasi ini, silahkan pilih kategori Lapisan
Bawah, kemudian pilih data yang diinginkan. Untuk melihat informasi
spesifik di suatu negara, klik pada negara yang dituju.

Info Lain
Indonesia dan Norwegia mengajak komunitas donor dan swasta
untuk menciptakan model REDD+ yang inovatif

Peran Media dalam
Perhutanan Sosial dan
REDD+

Hasil konferensi Hutan Indonesia
27 September 2011, Shangri-La hotel, Jakarta

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.

