Fokus REDD
Riset harus berperan menjawab tarik menarik
kepentingan hutan
Tekanan terhadap hutan semakin tinggi
seiring meningkatnya jumlah penduduk,
pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan energi,
sementara pada saat bersamaan hutan
dituntut tetap terjaga dan lestari. Dalam
kondisi tersebut, peran penelitian dan
pengembangan menjadi kunci dalam
mengembangkan pengetahuan, memberi
masukan bagi perumusan kebijakan hingga tindakan yang diperlukan
untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan hutan.

Hutan adalah basis ekonomi hijau
Dalam mewujudkan ekonomi hijau, sektor
kehutanan harus ditempatkan dalam konteks
dan tujuan pembangunan yang lebih luas,
serta dikaitkan dengan berbagai aspek dalam
kehidupan manusia secara menyeluruh.
Demikian disampaikan Direktur Jenderal
Center for International Forestry Research
(CIFOR) Dr. Peter Holmgren saat memberi
sambutan dalam seminar “The Application and Challenges of Green
Economy for Sustainable Forest Management” di Kampus Badan
Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan di Bogor, April
yang lalu.

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

Saat hutan habis, Indonesia harus memantau konflik
manusia & satwa liar
Ketika taman nasional di Indonesia
menghadapi ancaman deforestasi dan
perambahan manusia, menjadi penting agar
harimau, macan tutul dan mamalia besar
lainnya dimonitor sebagai salah satu upaya
konservasi – jika tidak ingin bentrokan
dengan manusia meningkat, kata peneliti
senior di CIFOR mengingatkan.

Serangga layak makan meningkatkan diet dan
penghidupan 2 miliar manusia — ilmuwan
Lebih dari 1.900 spesies serangga menjadi
bagian dari diet tradisional bagi sedikitnya 2
miliar manusia, sumber makanan bernutrisi

VIDEO

tinggi dalam kandungan protein, vitamin,
serat dan mineral, demikian dikatakan para
ilmuwan dalam sebuah laporan baru.

Potensi film, poster memunculkan dialog
berkelanjutan akan masa depan hutan lokal
Sebuah studi yang bertujuan melindungi
kepentingan penghuni hutan dengan
mengukur nilai keanekaragaman hayati dan
peningkatkan komunikasi dengan para
pembuat kebijakan memiliki dampak
mendalam karena merupakan suatu bentuk
kampanye kesadaran publik yang inovatif,
terang para ilmuwan.

The race for space: Humanwildlife conflict in Indonesia's
national parks
PUBLIKASI

Berita Kementerian Kehutanan
04 Juni 2013
Data perizinan terbaru lingkup Ditjen Bina Usaha Kehutanan s.d. Mei 2013
28 Mei 2013
Kemenhut menetapkan peta indikatif penundaan pemberian izin baru
revisi IV

Hak tenurial dan akses ke hutan
Manual pelatihan untuk
penelitian: Bagian I. Panduan
untuk sejumlah persoalan utama

25 Mei 2013
Gelar teknologi kehutanan 2013: Menggandeng penyuluh untuk
komunikasikan IPTEK kehutanan kepada pengguna
24 Mei 2013
Kemenhut dan Uni Eropa kerjasama penilaian Sistem Verifikasi Legalitas
Kayu (SLVK)
23 Mei 2013
Menhut serahkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Tanaman Rakyat dan 4 KBR di Ogan Komering Ilir

REDD+ policy networks in
Indonesia

Peraturan dan kebijakan
Instruksi Presiden 6/2013, 13 Mei 2013
Penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan
alam primer dan lahan gambut
Permenhut 25/Menhut-II/2013, 08 Mei 2013
Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan (dekonsentrasi) bidang
kehutanan tahun 2013 kepada 33 gubernur pemerintah provinsi selaku
wakil pemerintah

Proceeding - Workshop tata kelola
hasil hutan kayu dan non kayu
untuk penguatan ekonomi hijau

Permenhut 26/Menhut-II/2013, 08 Mei 2013
Penugasan (madebewin) sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan
tahun 2013 kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu
dalam rangka demonstration activities REDD
Permenhut 27/Menhut-II/2013, 08 Mei 2013
Petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan (dekonsentrasi) bidang
kehutanan tahun 2013 yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil
pemerintah

Petunjuk teknis perhitungan REL
sektor berbasis lahan

Permenhut 28/Menhut-II/2013, 08 Mei 2013
Petunjuk teknis pelaksanaan penugasan sebagian urusan pemerintahan
bidang kehutanan tahun 2013 kepada Bupati Berau, Bupati Malinau dan
Bupati Kapuas Hulu dalam rangka demonstration activities REDD
Permenhut 29/Menhut-II/2013, 13 Mei 2013
Pedoman pendampingan kegiatan pembangunan kehutanan

Siaran Pers
25 April 2013
Pengawetan kayu untuk menghemat hutan

Indeks tata kelola hutan, lahan,
dan REDD+ 2012 di Indonesia

25 April 2013
Kayu sawit: Mengubah sampah menjadi rupiah
06 Mei 2013
Kemenhut targetkan penurunan jumlah hotspot tahun 2013 59,2%
30 Mei 2013
Kemenhut gencar tangani kasus pidana kehutanan
30 Mei 2013
RI dan Swedia kerjasama perdagangan kayu jati

Tingkat emisi rujukan (reference
emission level) provinsi
Kalimantan Tengah

Pelatihan/Seminar
02 April 2013, Jakarta
Workshop tata kelola hasil hutan kayu dan non kayu untuk penguatan
ekonomi hijau
07 - 08 Mei 2013, Nusa Tenggara Barat
Lokakarya strategi monitoring dan pelaporan PSP di tingkat propinsi

Kerangka fiskal untuk mitigasi
perubahan iklim

08 Mei 2013, Jakarta
Menuju angka tingkat rujukan emisi nasional untuk deforestasi dan
degradasi hutan yang kokoh dan disepakati secara nasional dan
internasional
20 Mei 2013, Jakarta
Peluncuran pedoman penegakan hukum multidoor dan penyampaian
perkembangan kasus prioritas
24 Mei 2013, Jakarta
Multi Stakeholders Meeting untuk Pembuatan Mid-Term Progress Report
FCPF
27 - 28 Mei 2013, Maluku
Lokakarya strategi monitoring PSP di tingkat propinsi

Acara Mendatang
19 Juni 2013 - 20 Juni 2013, Jakarta
Global symposium on 'REDD+ in a green economy'
21 Juni 2013, Bogor
Lokakarya implementasi REDD+ berbasis yurisdiksi di Indonesia
24 Juni – 2 Juli 2013, Mataram
Participants committee meeting Forest Carbon Partnership Facilities

Geodatabase Peta Indikatif
Penundaan Pemberian Izin Baru
revisi 3, Zip format

(FCPF) dan programme policy board UN-REDD

Publikasi Lainnya

Master plan penelitian
dan pengembangan
Gaharu tahun 2013 2023

Jenis kayu untuk
mebel

Prosiding: Teknologi
mendukung industri
hijau kehutanan

Prosiding: Inovasi
teknologi pengolahan
Jati cepat tumbuh dan
kayu pertukangan
lainnya

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.

