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Strategi di era baru

Strategi CIFOR yang pertama kali 
diimplementasikan pada tahun 1996 memberikan 
dasar dan arahan bagi penelitian inovatif yang 
berdampak terhadap pemahaman dan praktek 
pengelolaan hutan di seluruh wilayah tropis. 
Sejak CIFOR didirikan, keberadaan hutan di 
dunia dan cara pandang kita terhadap hutan 
mengalami perubahan dramatis.

Perubahan paling penting adalah hutan saat 
ini dianggap memegang peran utama dalam 
perdebatan global mengenai perubahan iklim. 
Kami menyadari bahwa hampir 20 persen emisi 
karbon global disebabkan oleh deforestasi. 
Menahan laju hilangnya hutan merupakan upaya 
yang sangat penting dan efektif dalam rangka 
mitigasi pemanasan global. 

Di saat yang bersamaan, deforestasi dan 
degradasi hutan dipicu oleh kekuatan-kekuatan 
baru. Sebagai contoh, biofuel yang sedang giat 
dipromosikan oleh pemerintah yang prihatin 
akan pemanasan global ternyata menjadi pemicu 
pembabatan hutan di beberapa daerah.

Untuk menjawab berbagai tantangan di era baru 
ini, CIFOR menyusun strategi baru. Strategi 
ini dikembangkan melalui konsultasi secara 
ekstensif bersama staf serta para mitra, termasuk 
penyandang dana, pengambil keputusan, peneliti, 
penggagas, dan organisasi non-pemerintah. 
Strategi yang telah disetujui oleh Dewan Pembina 
pada bulan Mei 2008 akan memandu kegiatan 
CIFOR dalam waktu 10 tahun ke depan hingga 
tahun 2018.

Ringkasan ini berisi garis besar tentang strategi utama CIFOR untuk dekade 2008 – 2018. 
Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai arahan strategis CIFOR dan dokumen 
pendukungnya secara lengkap, silakan kunjungi www.cifor.cgiar.org/strategy
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Peran penting hutan 

Pentingnya peran hutan bagi manusia tidak 
dapat dipungkiri lagi. Menurut Bank Dunia, 
lebih dari 1,6 miliar manusia bergantung pada 
hutan untuk kelangsungan hidupnya (energi, 
makanan dan tumbuhan obat). 

Hutan menopang sebagian besar 
keanekaragaman hayati dunia dan menyediakan 
berbagai jasa lingkungan yang sangat 
fundamental bagi kesejahteraan semua 
kehidupan di bumi ini. Hutan membantu 
menstabilkan tanah, mencegah erosi dan 
memelihara pasokan air bersih. Hutan juga 
berperan mengurangi gas rumah kaca yang 
menjadi pemicu perubahan iklim global dengan 
cara menangkap karbon di atmosfer. 

Pada tahun 2003, perdagangan kayu gergajian, 
pulp, kertas dan kayu lapis di pasar international 
mencapai 150 miliar dolar Amerika atau lebih 
dari 2 persen dari nilai total perdagangan di 
dunia. Dua pertiga dari produksi dan konsumsi 
hasil hutan tersebut dihasilkan di negara 
berkembang yang mempekerjakan sejumlah 
besar penduduk di pedesaan. 

Kecenderungan

Hutan semakin hilang dan rusak. Hutan yang 
semula menutupi hampir separuh wilayah daratan 
planet kita, kini hanya mencakup kurang dari 30 
persen. Sekitar 13 juta hektar hutan alam hilang 
setiap tahunnya. Laju deforestasi tertinggi tahun 
belakangan ini terjadi di Asia Tenggara diikuti 
oleh Afrika dan Amerika Selatan.

Selain membuka hutan, manusia menyebabkan 
kerusakan ekosistem hutan melalui berbagai 
kegiatan yang mengubah struktur, komposisi dan 
keutuhan hutan. Akibatnya adalah berkurangnya 
manfaat yang kita peroleh dari hutan dan 
terancamnya kesejahteraan masyarakat yang 
hidupnya bergantung pada hutan yang sebagian 
besar berada dalam kondisi yang sangat miskin.

Meski kita sudah membuat kemajuan dalam 
mengelola hutan dengan cara yang lestari, 
tetapi pada umumnya kondisi hutan dunia 
menunjukkan kecenderungan yang negatif. Sisi 
positif yang dirasakan yakni hilangnya hutan 
alam yang digantikan oleh hutan tanaman 
yang dikelola secara intensif untuk mencukupi 
kebutuhan produk kayu. Selain itu, upaya-upaya 
konservasi hutan juga terus meningkat.
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Di sisi negatifnya, manusia masih terus 
melakukan kerusakan di hutan tropis dan 
mengkonversinya untuk pemanfaatan lain. 
Kecenderungan negatif ini diperburuk oleh 
restrukturisasi, penciutan dan desentralisasi 
instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan 
dan pengelolaan hutan di banyak negara.

Sementara itu, globalisasi berpengaruh sangat 
kuat terhadap produksi dan perdagangan hasil 
hutan melalui perusahaan multinasional yang 
berperan lebih besar. Misalnya, pertumbuhan 
ekonomi Cina yang cepat menimbulkan dampak 
nyata terhadap perdagangan hasil hutan dan akan 
terus berpengaruh terhadap pola pemanfaatan 
hutan di Asia, Afrika dan tempat-tempat lain  
di dunia. 

Tantangan dan peluang

Pemerintah, lembaga internasional, organisasi 
non-pemerintah, sektor swasta dan masyarakat 
madani, seluruhnya berperan dalam upaya 
menghentikan laju deforestasi dan degradasi 
hutan serta memperbaiki kesejahteraan 
masyarakat yang tinggal di hutan. Lebih jauh 
lagi, upaya kita bersama harus didasarkan pada 
penelitian yang tepat dan menyeluruh. Saat ini 
CIFOR menempati posisi penting di era yang 

baru yaitu dengan meningkatnya kepentingan 
hutan di banyak hal terutama terkait dengan 
perubahan iklim. 

Kenaikan harga bahan pangan baru-baru ini 
memicu peningkatan minat di bidang pertanian, 
yang juga menyebabkan semakin besarnya 
perhatian terhadap bidang kehutanan. Dalam 
situasi dan kondisi ini, CIFOR berada pada 
posisi yang tepat untuk memanfaatkan peluang 
guna meningkatkan manfaat bagi hutan dan 
masyarakat.
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Tujuan

Kami mengedepankan kesejahteraan 
masyarakat, konservasi lingkungan dan 
kesetaraan melalui penelitian sebagai dasar 
bagi pengambilan keputusan dan kegiatan yang 
mempengaruhi hutan di negara berkembang.

Nilai
Kami berkomitmen untuk:

Menciptakan dampak yang baik. •
Memiliki profesionalisme yang tinggi.  •
Berpikir inovatif dan kritis. •
Saling menghargai dan bekerjasama.  •

Visi

Visi kami adalah dunia dengan wacana: 
Hutan sebagai agenda politik yang penting.  •
Masyarakat yang memahami nilai hutan  •
bagi kelangsungan kesejahteraannya dan 
terpeliharanya ekosistem.
Kebijakan yang berpengaruh terhadap hutan  •
dan masyarakat yang hidupnya bergantung 
pada hutan didasari oleh landasan ilmiah 
yang kuat dan prinsip tata kelola yang baik, 
serta mencerminkan sudut pandang negara 
berkembang dan masyarakat yang hidupnya 
bergantung pada sumberdaya hutan.

Aspirasi
CIFOR menjadi sumber rujukan utama untuk •	
informasi dan analisis yang berhubungan dengan: 

Keterkaitan antara hutan, kemiskinan,  -
lingkungan dan pengaturan pengelolaan serta tata 
kelola pemerintahan yang berdampak pada mata 
pencaharian dan upaya konservasi.
Upaya meningkatkan peran hutan dalam rangka  -
mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim.
Dampak perdagangan dan investasi global bagi  -
hutan dan masyarakat yang hidupnya bergantung 
pada sumberdaya hutan.

CIFOR dikenal sebagai lembaga yang berperan •	
untuk menganalisis dan menyampaikan isu kepada 
berbagai pihak yang dianggap kurang berperan, 
seperti perempuan, masyarakat yang hidupnya 
bergantung pada sumberdaya hutan serta negara 
berkembang.
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Meningkatkan peran hutan dalam mitigasi perubahan iklim

Meningkatkan peran hutan dalam adaptasi terhadap 
perubahan iklim

Memperbaiki penghidupan masyarakat melalui kegiatan 
kehutanan skala kecil dan hutan kemasyarakatan

Mengelola keseimbangan atau timbal-balik antara konservasi 
dan pembangunan dalam skala bentang alam

Mengelola dampak perdagangan dan investasi global bagi 
kehutanan dan masyarakat hutan

Mengelola hutan produksi tropis secara lestari

4
5
6

1
2
3

Agenda penelitian strategis 
Penelitian kami berfokus pada enam cakupan kegiatan (domain) yang sinergis, saling terkait dan 
mencerminkan sifat pengelolaan hutan yang lintas-sektoral:
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Perubahan tata guna lahan akibat deforestasi 
merupakan sumber emisi karbon yang 
memberikan sumbangan nyata bagi pemanasan 
global serta melepaskan karbon dioksida ke 
atmosfir dalam jumlah yang lebih besar dari 
seluruh sektor transportasi. Emisi yang berasal 
dari deforestasi di Brazil dan Indonesia saja, 
bernilai sama dengan jumlah keseluruhan emisi 
yang tertuang dalam komitmen pengurangan 
karbon untuk negara Annex 1 selama periode 
pertama dalam Protokol Kyoto. Mencari solusi 
untuk memelihara dan mempertahankan sumber 
penyimpan karbon di daratan serta mengurangi 
emisi karbon dari perubahan tata guna lahan 
merupakan elemen kunci dari negosiasi United 
Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC).

Kita harus memastikan bahwa skema upaya 
pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi 
hutan (REDD) merupakan hal yang utama dalam 
pengaturan iklim di masa datang. Di saat yang 
bersamaan, upaya untuk memperluas wilayah 
penyimpan karbon hutan melalui pengelolaan 
hutan dan lahan gambut yang berkelanjutan 
harus semakin diperkuat.

Tujuannya adalah memastikan bahwa pengaturan 
iklim di tingkat internasional setelah tahun 
2012 dan skema REDD di tingkat nasional dapat 
berjalan dengan efisien, setara dan memberikan 
manfaat bagi masyarakat yang terkena dampak di 
negara berkembang. Dalam kurun waktu 4 tahun, 
CIFOR akan menghasilkan upaya negosiasi yang 
berlandaskan penelitian yang utuh menyangkut 
pengaturan REDD dan berupaya mempengaruhi 
kebijakan serta strategi REDD di tingkat nasional, 
setidaknya di lima negara. 

Tema penelitian
Mengembangkan prosedur dan praktik •	
atau kegiatan percontohan dalam rangka 
menghitung dan mengelola cadangan karbon 
dalam bentang alam hutan tropis.
Mengidentifikasi kebijakan, kondisi tata kelola •	
pemerintahan dan mekanisme pembayaran 
yang mengarah pada implementasi skema 
REDD yang efektif.
Memahami ekonomi politik dan hambatan •	
terhadap adopsi kebijakan bagi pengaturan 
REDD yang efektif dan setara.

Cakupan 
kegiatan 
penelitian

Meningkatkan peran hutan dalam 
mitigasi perubahan iklim
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Perubahan iklim telah menimbulkan dampak 
yang dramatis terhadap hutan, sumberdaya alam 
dan kehidupan masyarakat. Dalam abad terakhir 
ini, suhu bumi meningkat sekitar 0,7oC. Bila kita 
tidak beraksi menangani isu perubahan iklim, 
suhu dapat meningkat lebih tinggi lagi, antara 
1,4oC hingga 5,8oC, dalam 100 tahun mendatang. 
Masyarakat miskin di negara berkembang, 
khususnya yang rentan terhadap dampak 
perubahan iklim karena mereka umumnya 
tinggal dan bekerja di dataran rendah, lereng 
gunung dan delta sungai, daerah-daerah paling 
sering terkena bencana alam.

Kita menghadapi tantangan yang besar dalam 
upaya mengurangi kerentanan sektor sektor 
yang sensitif terhadap perubahan iklim termasuk 
sektor kehutanan, energi dan sumberdaya air 
dan melaksanakan kegiatan pembangunan 
di masa depan dalam kondisi yang tahan 
terhadap perubahan iklim. Banyak negara telah 
menetapkan rencana atau kegiatan adaptasi, 
tetapi hanya beberapa yang menyertakan hutan 
di dalam rencana dan kegiatan adaptasi tersebut. 
Kita harus memasukkan komponen hutan dalam 
kebijakan yang terkait dengan adaptasi terhadap 
perubahan iklim karena dua alasan: pertama 

karena sifat kerentanannya dan kedua karena 
peran hutan dalam mengurangi kerentanan 
masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.

Tujuan kita adalah memastikan bahwa kebijakan 
dan praktik kehutanan mempertimbangkan 
pentingnya melindungi mata pencaharian 
masyarakat yang hidupnya bergantung pada 
sumberdaya hutan dari dampak perubahan 
iklim yang merugikan dan memastikan bahwa 
strategi adaptasi terhadap perubahan iklim sudah 
mencakup pengelolaan hutan yang lestari. Dalam 
kurun waktu 5 tahun, penelitian CIFOR akan 
menghasilkan masukan-masukan yang dapat 
diadopsi UNFCCC seperti serangkaian metoda 
yang telah teruji untuk mengkaji kerentanan 
yang terkait dengan hutan, kriteria pengelolaan 
hutan adaptif dan berperan dalam penyusunan 
kebijakan adaptasi yang berkaitan dengan hutan, 
setidaknya di lima negara.

Tema penelitian
Memasukkan isu adaptasi terhadap perubahan •	
iklim ke dalam pengelolaan hutan.
Mengarusutamakan kehutanan dalam adaptasi •	
terhadap perubahan iklim.

Cakupan 
kegiatan 
penelitian

Meningkatkan peran hutan dalam 
adaptasi terhadap perubahan iklim
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Kegiatan berbasis kehutanan menyediakan 
sekitar 30 juta lapangan kerja informal di negara 
berkembang dan mempekerjakan sekitar 13 
hingga 35 persen dari seluruh tenaga kerja non-
pertanian yang ada di wilayah pedesaan. Namun 
sekitar 240 juta orang atau lebih masyarakat yang 
tinggal di wilayah hutan, berada dalam kondisi 
miskin. Sedikit sekali pengetahuan empiris yang 
dapat menjawab pertanyaan mendasar tentang 
keterkaitan antara kehutanan dengan kemiskinan.

Setidaknya seperempat dari lahan berhutan di 
negara berkembang, dalam berbagai bentuknya 
dikuasai oleh masyarakat. Keadaan ini cenderung 
terus meningkat. Pasar domestik hasil hutan yang 
semakin meluas seharusnya bisa menciptakan 
peluang baru bagi perekonomian keluarga 
berpenghasilan rendah. Kita memerlukan 
informasi yang lebih baik tentang kebijakan 
dan kegiatan yang dapat membantu dan 
mengembangkan kegiatan usaha kehutanan skala 
kecil dan pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Tujuan kegiatan penelitian CIFOR adalah untuk 
lebih memahami keterkaitan antara hutan dan 

kesejahteraan manusia. Dalam kurun waktu  
5 tahun, hasil penelitian CIFOR akan dapat 
membuka jalan bagi pengusahaan hutan skala 
kecil dan hutan kemasyarakatan menjadi 
bagian dalam strategi pengentasan kemiskinan, 
setidaknya di lima negara.

Tema penelitian
Mengidentifikasi kegiatan pengelolaan tepat •	
guna bagi pengusahaan hutan skala kecil 
dan kegiatan hutan kemasyarakatan yang 
mencakup pengadaan jaring pengaman bagi 
keanekaragaman hayati hutan. 
Menetapkan pengaturan kelembagaan lokal •	
yang efektif untuk meningkatkan hasil dari 
pengusahaan hutan skala kecil dan kegiatan 
hutan kemasyarakatan.
Mengembangkan kebijakan dan kelembagaan •	
untuk meningkatkan koordinasi, 
produktivitas, keberlanjutan dan keuntungan 
bagi perusahaan skala kecil.

Cakupan 
kegiatan 
penelitian

Memperbaiki penghidupan masyarakat 
melalui kegiatan kehutanan skala 
kecil dan hutan kemasyarakatan
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Upaya konservasi yang saat ini dilakukan 
hanya terpusat pada optimalisasi pengelolaan 
kawasan lindung, padahal keanekaragaman 
hayati sebagian besar dunia biasanya berada 
dalam mosaik bentang alam yang secara terpisah 
berada di luar kawasan lindung. Hal ini sering 
kali terjadi akibat pola pemanfaatan lahan. 
Memadukan pemanfaatan yang berkelanjutan 
dan upaya konservasi di bentang alam tropis 
menuntut pemahaman bahwa terdapat timbal-
balik yang kuat di antara keduanya.

Ada peningkatan minat dan perhatian untuk 
membidik secara langsung penyediaan jasa 
hutan melalui pembayaran bagi jasa lingkungan 
(Payment for Environmental Services - PES). 
Melalui PES, kompensasi digunakan sebagai 
alat untuk menyatukan timbal-balik antara 
kepentingan pemilik lahan dan pengguna jasa 
lingkungan. Untuk memahami sepenuhnya 
potensi dari skema PES, diperlukan upaya untuk 
membandingkan efektivitas PES tersebut dengan 
pendekatan upaya konservasi yang lain. Aspek 
ilmiah yang tepat dan akurat menjadi penting 
dalam melakukan identifikasi cara yang lebih 

baik untuk mengelola timbal-balik antara upaya 
konservasi dan pembangunan.

Tujuan kita adalah untuk mengalihkan kebijakan 
dan kegiatan kearah pendekatan upaya 
konservasi dan pembangunan yang lebih efektif, 
efisien dan setara. Dalam kurun waktu 7 tahun, 
kebijakan dan kegiatan setidaknya dari dua 
lembaga konservasi internasional dan lembaga 
penyandang dana, serta setidaknya pemerintahan 
di lima negara, akan mulai merefleksikan hasil-
hasil penelitian CIFOR.

Tema penelitian
Mengembangkan metode yang lebih baik •	
untuk penilaian jasa lingkungan.
Membangun dasar atau landasan bagi •	
negosiasi timbal balik upaya konservasi dan 
pembangunan.
Memahami efektivitas relatif kerangka kerja •	
kelembagaan dan alternatif pendekatan upaya 
konservasi.

Cakupan 
kegiatan 
penelitian

Mengelola keseimbangan atau  
timbal-balik antara konservasi dan 
pembangunan dalam skala  
bentang alam
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Meningkatnya kegiatan perdagangan hasil hutan 
dan investasi industri yang berbasis kehutanan 
berpotensi menjadi pemicu pertumbuhan 
ekonomi. Negara-negara berkembang 
mengekspor kayu dengan nilai lebih dari 23 
miliar dolar AS per tahun, namun di banyak 
tempat hanya sebagian kecil saja manfaat yang 
dinikmati produsen skala kecil dan masyarakat 
sekitar hutan. Praktik perdagangan yang tidak 
adil, pasar yang terdistorsi, korupsi dan lemahnya 
tata kelola pemerintahan turut melemahkan 
peran hutan dalam memperbaiki penghidupan 
masyarakat setempat.

Di tahun-tahun mendatang, terdapat sejumlah 
kecenderungan global, seperti permintaan pasar 
Cina akan produk kayu, bergesernya pusat 
produksi kayu skala industri dari wilayah Asia, 
meningkatnya investasi di bidang pembangunan 
hutan tanaman dan meningkatnya permintaan 
pasar akan biofuel, yang akan berdampak besar 
terhadap hutan dan masyarakat yang hidupnya 
bergantung pada hutan. Untuk mengelola 
dampak perdagangan dan investasi global 
terhadap hutan, pemerintah dan pemangku 

kepentingan lain memerlukan penelitian untuk 
membangun skenario guna memperjelas 
implikasi kecenderungan yang terjadi saat ini dan 
di masa yang akan datang terhadap hutan dan 
masyarakat.

Tujuan kami adalah mendorong terjadinya 
pergeseran yang nyata dalam hal standar 
investasi global di beberapa bidang seperti 
pengkajian risiko, pemantauan dan keterbukaan 
informasi. Dalam kurun 5 tahun, penelitian 
CIFOR diharapkan dapat mempengaruhi proses 
pengambilan keputusan, sekurang-kurangnya 
di tiga negara, agar pengelolaan dampak 
perdagangan dan investasi global terhadap hutan 
dan masyarakat hutan dapat berjalan efektif.

Tema penelitian
Memahami kecenderungan perdagangan dan •	
investasi.
Mengkaji perangkat pengelolaan dampak •	
perdagangan dan kecenderungan investasi di 
tingkat nasional dan lokal.

Cakupan 
kegiatan 
penelitian

Mengelola dampak perdagangan 
dan investasi global bagi hutan dan 
masyarakat hutan
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Pada umumnya, 80 persen dari wilayah hutan 
negara yang permanen di sejumlah daerah tropis 
terdiri dari hutan produksi. Sebagian penduduk 
yang hidupnya bergantung pada sumberdaya 
hutan dan tinggal di dalam atau di sekitar 
hutan produksi, hampir dapat dipastikan akan 
terpengaruh kondisinya oleh praktik pengelolaan 
hutan produksi tersebut. Sepanjang dua dekade 
yang lalu, masyarakat dunia mencari pendekatan 
jangka panjang untuk mendukung pengelolaan 
hutan lestari. Upaya ini menyebabkan terjadinya 
peningkatan jumlah wilayah hutan alam yang 
ditetapkan untuk produksi kayu yang dikelola 
secara lestari atau berkelanjutan. Namun 
demikian, lestari atau keberlanjutan masih 
merupakan tujuan yang bermasalah di banyak 
negara yang prinsip dasar pengelolaan hutannya 
masih belum berubah selama beberapa  
dekade ini.

Sebagian besar model pengelolaan hutan lestari 
hanya cocok untuk pengusahaan kayu berskala 
besar. Model-model tersebut dirancang bagi 
perusahaan besar yang memanen kayu dari 
hutan primer yang utuh, bukan bagi perusahaan 
berskala menengah atau kecil yang bekerja di 
hutan sekunder atau hutan bekas tebangan. 
Diperlukan upaya penelitian untuk mengkaji-

ulang paradigma yang ada dalam pengelolaan 
hutan produksi tropis dan memfasilitasi 
penyusunan peraturan pengelolaan yang baru, 
lebih adil dan setara serta ramah lingkungan.

Tujuan kita adalah untuk mempercepat alih 
paradigma tata cara pengelolaan hutan produksi 
dan menentukan pelaku-pelakunya. Dalam waktu 
10 tahun, penelitian CIFOR akan memberikan 
sumbangan yang nyata di bidang hutan produksi 
yang dikelola untuk produksi barang dan jasa 
selain produksi kayu setidaknya di lima negara. 
Di tingkat global, keputusan investasi, standar 
dan panduan dari penyandang dana utama dan 
berbagai lembaga kehutanan akan mencerminkan 
alih paradigma ini.

Tema penelitian
Merumuskan pengaturan kebijakan kehutanan •	
yang lebih baik. 
Mengembangkan perangkat dan informasi •	
untuk pengelolaan hutan produksi yang 
lebih baik, selain dari pembalakan ramah 
lingkungan (Reduced Impact Logging - RIL).
Memahami nilai, hak dan pembagian •	
keuntungan serta manfaat bagi masyarakat 
setempat.

Cakupan 
kegiatan 
penelitian

Mengelola hutan produksi tropis 
secara lestari
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Posisi dan keuntungan 
komparatif
Penelitian akan ditekankan pada bidang-bidang 
yang menjadi kekuatan dan keahlian kami yang 
dapat memberikan dampak positif yang terbesar. 
Kami akan mempertahankan kualitas yang 
membedakan penelitian kami dengan penelitian-
penelitian yang dilakukan oleh organisasi lain 
serta memberikan keuntungan komparatif bagi 
CIFOR. Keuntungan ini diperoleh dari: 

Staf kami yang berkualitas tinggi dan  •	
multidisiplin.
Kemitraan kami yang beragam dengan •	
lembaga dan individu-individu dari  
seluruh dunia.
Kemampuan kami dalam mengedepankan •	
isu global melalui penelitian yang relevan di 
tingkat nasional. 
Pemahaman kami yang utuh tentang •	
kebutuhan dan sudut pandang masyarakat 
hutan yang miskin dan kurang beruntung.
Nama lembaga kami, yang selalu diasosiasikan •	
dengan penelitian dan analisis yang bermutu 
tinggi.

Reputasi dalam penelitian berkualitas

Aspirasi CIFOR adalah menjadi tempat acuan 
utama bagi peneliti, praktisi dan pengambil 
keputusan yang mencari informasi dan analisis 
yang dapat dipercaya tentang kehutanan. Tentu 
saja, setiap pihak akan mengukur kredibilitas 
dengan cara yang berbeda pula. Bagi masyarakat 
ilmiah, kredibilitas diukur dari kualitas 
penelitian yang menitikberatkan pada inovasi, 
objektivitas dan reputasi publikasi dalam jurnal 
ilmiah terkemuka. Di pihak lain, pengambil 
keputusan akan menilai kredibilitas lembaga 
dari kualitas analisis dan saran yang diberikan, 
serta relevansinya terhadap isu kebijakan 
yang mendesak. Dari sudut pandang donor, 
kredibilitas datang dari penggunaan sumberdaya 
yang terbatas secara efektif dan tepat guna, 
membangun kemitraan untuk mencapai dampak 
yang diinginkan serta menyediakan informasi 
berkualitas tinggi. Dalam strategi yang baru, 
kami akan memastikan bahwa penelitian yang 
dilakukan memenuhi persyaratan penilaian setiap 
pemangku kepentingan. 

Untuk mempertahankan kredibilitas lembaga 
sebagai sumber bagi informasi publik di 
tingkat internasional, kami akan menghasilkan 
lebih banyak lagi publikasi berkualitas tinggi 
dan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang 
berdampak tinggi. Kami mendukung gerakan 



14

‘akses terbuka’ terhadap informasi yang 
menjadikan literatur ilmiah lebih terjangkau 
secara bebas. Selain menerbitkan artikel dalam 
jurnal dan buku, hasil penelitian tersebut 
akan terus kami sebarluaskan dalam berbagai 
bentuk, termasuk manual dan kertas kerja 
kebijakan. Kami juga akan meningkatkan 
proses pengelolaan data agar para peneliti kami, 
para mitra dan pihak-pihak lain lebih mudah 
mengakses data tersebut. 

CIFOR sebagai penyedia  
lapangan kerja

Kami akan mengundang dan merekrut staf 
yang berkualitas dan juga secara proaktif akan 
mengidentifikasi kandidat yang kuat bagi jabatan 
peneliti. Untuk memelihara keseimbangan yang 
baik menyangkut gender dan keragaman, kami 
mendorong para kandidat perempuan untuk 
mengisi jabatan yang diperlukan dan mencari 
kandidat dari negara berkembang melalui iklan 
dan penjangkauan yang terarah. Kami akan 
menciptakan lingkungan kerja yang dilengkapi 
dengan teknologi komunikasi, dukungan 
terhadap staf dan fasilitas perpustakaan  
yang memadai. 

Pendekatan terhadap tanggung jawab sosial akan 
berpusat pada tiga bidang utama: 

Memastikan bahwa metode penelitian dan •	
pendekatan kemitraan mencerminkan praktik/
kegiatan yang dapat dijadikan contoh seperti 
berbagi hasil penelitian dengan masyarakat.
Mengembangkan kemitraan dengan •	
masyarakat yang tinggal berdekatan dengan 
kami. 
Membangun model tanggung jawab •	
lingkungan dengan melaksanakan kegiatan 
yang bersifat ‘hijau’.

Kegiatan ‘hijau’ ini akan meminimalkan 
penggunaan energi, air, kertas dan pestisida, serta 
mengurangi ‘jejak karbon’ atau jumlah karbon 
yang dihasilkan dari kegiatan CIFOR sehari-hari.

Kemitraan

CIFOR menempati ruang yang khusus di 
kancah dunia organisasi penelitian kehutanan. 
Untuk meraih dampak yang nyata, kami harus 
membangun dan menjaga kemitraan yang 
strategis dengan berbagai mitra di tingkat 
nasional, regional, dan internasional. Ada tiga 
kemitraan yang kami anggap penting:
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Kelompok Konsultatif dalam •	
Penelitian Pertanian Internasional 
(Consultative Group on International 
Agricultural Research – CGIAR) 
Menjadi bagian dari Sistem CGIAR memiliki 
berbagai keuntungan antara lain kedekatan 
dengan jejaring global; kemitraan dengan 
pusat penelitian lain; akses untuk berbagai 
jasa dan banyak lagi keuntungan lainnya. 
Lebih jauh lagi, sebagian besar pendanaan 
CIFOR berasal dari sumber-sumber CGIAR. 
Kami ditantang untuk memenuhi persyaratan 
tertentu administrasi CGIAR, terutama karena 
ukuran organisasi kami yang relatif lebih kecil 
dibandingkan dengan pusat penelitian lainnya. 
Kami akan mengurangi biaya transaksi dengan 

kemitraan strategis dengan pusat penelitian 
lain dan lebih selektif untuk memilih 
keterlibatan kami dalam berbagai prakarsa. 

Pusat Agroforestri Dunia •	  
(World Agroforestry Centre – ICRAF) 
Kerjasama dengan ICRAF memberikan 
kesempatan luas bagi CIFOR, karena 
kegiatan ICRAF berfokus pada pepohonan 
dalam bentang alam pertanian. Kami akan 
memperkuat aliansi kami dengan ICRAF 
dengan cara yang saling menguntungkan, 
meminimalkan biaya transaksi, meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi, serta meningkatkan 
nilai tambah bagi sistem keuangan penelitian 
di kedua pusat tersebut.
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Pemerintah Indonesia •	
Hubungan CIFOR dengan pemerintah 
Indonesia ditentukan oleh keberadaan CIFOR 
sebagai organisasi internasional dengan 
mandat menghasilkan keluaran/barang publik 
yang bersifat global. Selaras dengan itu, CIFOR 
juga mendukung agenda nasional penelitian 
yang menyangkut kebijakan kehutanan dari 
negara tuan rumah. Kami akan melanjutkan 
kerjasama dengan Departemen Kehutanan 
untuk memilih wilayah yang memiliki potensi 
kerjasama penelitian dan penyuluhan.

Evaluasi secara independen mengungkapkan 
bahwa CIFOR berhasil dalam melakukan 
pendekatan kemitraannya. Selanjutnya, kami 
akan memilih mitra secara lebih strategis dan 
akan mempertahankan kemitraan kami lebih 
konsisten. Meskipun CIFOR tidak pernah 

memiliki unit pengembangan kapasitas, kami 
memandang bahwa pembangunan kapasitas 
tersebut merupakan kontributor yang sangat 
berharga bagi dampak yang kami hasilkan. 
Kaitannya dengan kemitraan dalam penelitian, 
kami akan membangun kapasitas sebagaimana 
diperlukan secara hemat biaya, biasanya melalui 
“pembelajaran praktik langsung,” ketimbang 
melalui kegiatan pelatihan secara formal.

Mandat global, relevansi lokal

Kami berkomitmen untuk memproduksi hasil 
penelitian yang sifatnya internasional dan 
menjadi milik publik, berpengaruh terhadap 
agenda kehutanan global dan menghasilkan 
dampak positif bagi hutan dunia dan masyarakat. 
Hal ini merupakan tantangan besar bagi 
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organisasi seperti CIFOR. Dengan demikian, 
kami akan memusatkan perhatian pada sejumlah 
cakupan kegiatan penelitian yang terbatas, dari 
pada prioritas regional yang berbeda, sehingga 
tim peneliti kami memiliki fokus yang jelas 
dalam menghasilkan penelitian yang bersifat 
internasional dan umum. Namun, tema dalam 
cakupan kegiatan penelitian ini akan selalu 
mempertimbangkan kenyataan yang ada di 
lapangan. Kami memahami bahwa untuk 
mencapai keseimbangan antara bekerja di tingkat 
global dan di tingkat lokal merupakan tantangan 
yang berat.

Kantor Pusat CIFOR yang berada di Indonesia 
sangat penting bagi kegiatan kami. Kami akan 
memprioritaskan keberadaan sejumlah peneliti 
dunia sesuai keperluan di kantor Bogor. Keadaan 
ini akan diperkuat dengan memanfaatkan peran 
jejaring, kemitraan dan komunikasi.

Penelitian akan dipusatkan di empat wilayah, 
yaitu Amazon Basin, Congo Basin, Asia 
Tenggara, dan daratan kering Afrika. Dalam 
menetapkan lokasi dan waktu kerja staf CIFOR, 
kami akan mempertimbangkan peluang 
kemitraan yang tepat, efisiensi dan efektivitas 
pelaksanaan penelitian, serta ketersediaan 
sumberdaya. Di tempat-tempat dimana CIFOR 
melaksanakan kegiatan penelitian utama, langkah 
pertama adalah melakukannya secara kemitraan. 

Hanya dalam situasi yang khusus saja kami akan 
membuka kantor cabang.

CIFOR telah dan akan tetap menempatkan 
kegiatan penelitian dalam rangkaian penelitian 
dan pengembangan. Berkerjasama dengan 
organisasi masyarakat madani, lembaga di bidang 
pembangunan, dan pemangku kepentingan yang 
lain, kami akan mengembangkan jalur-jalur yang 
dapat menerjemahkan hasil penelitian kami 
menjadi hasil pembangunan tanpa langsung 
terlibat dalam kegiatan pembangunan. Bila 
CIFOR diminta untuk terlibat dalam kegiatan 
pembangunan di lokasi yang tertentu, kami 
akan menerapkan disiplin dalam menjawab 
permintaan tersebut, dan hanya akan 
mempertimbangkan peluang yang merupakan 
target utama tujuan penelitian kami.

Mempertahankan  
independensi CIFOR 

CIFOR akan terus memberikan informasi yang 
berkualitas tinggi yang dapat diandalkan bagi 
berbagai pemangku kepentingan, terutama para 
pengambil keputusan dan pembuat kebijakan. 
Untuk memperkuat dampak penelitian kami, 
keterlibatan CIFOR dalam proses kebijakan akan 
lebih strategis dan proaktif. Meskipun CIFOR 
tidak akan berpihak atau mengambil posisi dalam 
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isu kebijakan, dipastikan bahwa hasil penelitian 
dan implikasinya yang relevan akan menjadi 
masukan bagi wacana kebijakan dan pengambilan 
keputusan di bidang kehutanan.

Mobilisasi sumberdaya yang efektif  menjadi 
landasan seluruh aspirasi kami. Antara 
tahun 2000 hingga 2007, pendapatan CIFOR 
meningkat sekitar 45 persen dan sebesar 45 - 
50 persen dari anggaran tersebut merupakan 
anggaran penelitian tidak terbatas atau tanpa 
syarat. Kami akan mempertahankan atau 
meningkatkan perimbangan dana yang bersyarat 
penggunaannya atau terbatas (restricted) dan 
dana penelitian tidak terbatas (unrestricted), 
serta keragaman sumber pendanaan. Kami 
akan lebih strategis mengalokasikan dana yang 
tidak terbatas tersebut dan akan lebih selektif 
dalam menerima dana bersyarat. Kami akan 
memusatkan upaya penggalangan dana  
semi-bersyarat melalui pemasaran cakupan 
kegiatan penelitian ketimbang untuk proyek-
proyek tertentu.

Kami membuka diri terhadap peluang untuk 
meningkatkan kemitraan penelitian strategis 
dengan sektor swasta jikalau penelitian yang 
diharapkan dapat menghasilkan informasi milik 
masyarakat umum dan memajukan misi CIFOR.

Jangkauan yang efektif

Dalam 15 tahun pertamanya, CIFOR sering 
kali berada di depan dalam debat wacana 
kehutanan internasional, menetapkan agenda 
dan memberikan informasi berbasis ilmiah 
kepada para pembuat kebijakan dan praktisi. 
Inti dari strategi komunikasi CIFOR adalah 
mengidentifikasi pesan penting dan pendengar 
yang menjadi sasaran penelitian tertentu, serta 
mengembangkan rencana diseminasi yang jelas 
untuk menjangkau dan melibatkan pendengar 
tersebut. Kami akan terus menyalurkan hasil 
penelitian kami kepada media yang umum 
digunakan, namun akan meningkatkan 
penggunaan media berbasis internet dan 
kerjasama baru di bidang teknologi komunikasi.
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Strategi di era baru

Strategi CIFOR yang pertama kali 
diimplementasikan pada tahun 1996 memberikan 
dasar dan arahan bagi penelitian inovatif yang 
berdampak terhadap pemahaman dan praktek 
pengelolaan hutan di seluruh wilayah tropis. 
Sejak CIFOR didirikan, keberadaan hutan di 
dunia dan cara pandang kita terhadap hutan 
mengalami perubahan dramatis.

Perubahan paling penting adalah hutan saat 
ini dianggap memegang peran utama dalam 
perdebatan global mengenai perubahan iklim. 
Kami menyadari bahwa hampir 20 persen emisi 
karbon global disebabkan oleh deforestasi. 
Menahan laju hilangnya hutan merupakan upaya 
yang sangat penting dan efektif dalam rangka 
mitigasi pemanasan global. 

Di saat yang bersamaan, deforestasi dan 
degradasi hutan dipicu oleh kekuatan-kekuatan 
baru. Sebagai contoh, biofuel yang sedang giat 
dipromosikan oleh pemerintah yang prihatin 
akan pemanasan global ternyata menjadi pemicu 
pembabatan hutan di beberapa daerah.

Untuk menjawab berbagai tantangan di era baru 
ini, CIFOR menyusun strategi baru. Strategi 
ini dikembangkan melalui konsultasi secara 
ekstensif bersama staf serta para mitra, termasuk 
penyandang dana, pengambil keputusan, peneliti, 
penggagas, dan organisasi non-pemerintah. 
Strategi yang telah disetujui oleh Dewan Pembina 
pada bulan Mei 2008 akan memandu kegiatan 
CIFOR dalam waktu 10 tahun ke depan hingga 
tahun 2018.

Ringkasan ini berisi garis besar tentang strategi utama CIFOR untuk dekade 2008 – 2018. 
Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai arahan strategis CIFOR dan dokumen 
pendukungnya secara lengkap, silakan kunjungi www.cifor.cgiar.org/strategy
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Center for International Forestry Research (CIFOR)

CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian 

yang berorientasi pada kebijakan dan praktek kehutanan di negara berkembang. CIFOR merupakan 

salah satu dari 15 pusat penelitian dalam Kelompok Konsultatif bagi Penelitian Pertanian International 

(Consultative Group on International Agricultural Research – CGIAR). 


