
Fokus pada Hutan
Saatnya Bertindak
Laporan Tahunan 2010

Center for International Forestry Research Bukan sekedar hutan



Ketua 
Dr. Andrew John Bennett, CMG 
Chroyle, Gloucester Road
Swainswick Bath – BA1 8BH
Inggris 

Wakil Ketua
Dr. Benchaphun Shinawatra 
Ekasingh
Multiple Cropping Center
Chiang Mai University
Thailand

Dr. Jürgen Blaser 
Kepala Tim Hutan-Lingkungan
Intercooperation 
Swiss

Dewan Pembina Prof. M. Hosny El Lakany
Forest Resources Management 
Department
University of British Columbia
Kanada

Claudia Martínez Zuleta
Direktur 
Ecología, Economía y Ética
Kolombia

Nancy Andrews
Presiden dan CEO
Low Income Investment Fund
Amerika Serikat

Juan Mayr
Konsultan Internasional
World Agroforestry Centre
Kolombia
Sejak bulan April 2010

Prof. Linxiu Zhang 
Center for Chinese  
Agricultural Policy, Chinese 
Academy of Sciences 
China

Prof. Eric Tollens
Ketua Dewan Agroforestri Dunia
Faculty of Agricultural and Applied 
Biological Sciences 
Catholic University of Leuven 
Belgia

Dr. Idah Pswarayi-Riddihough
Environment and NRM (AFTEN) 
World Bank
Amerika Serikat

Frances Seymour
Direktur Jenderal
CIFOR
Indonesia

Perwakilan Negara Tuan Rumah
Dr. Ir. Tachrir Fathoni
Direktur Jenderal
Lembaga Penelitian dan 
Pengembangan Kehutanan
Kementerian Kehutanan 
Indonesia

Sekretaris
John Colmey
Direktur Komunikasi dan Layanan 
Informasi
CIFOR 
Indonesia

Saat Bersejarah dalam 
Kehutanan

Frances Seymour
Direktur Jenderal

Prof. M. Hosny El Lakany
Ketua Dewan Pembina

Penelitian yang Berdampak

Ini adalah saat yang tepat untuk bekerja 
dengan isu-isu terkait kehutanan. 
Saat ini, perhatian internasional, 
keuangan dan niat politik sedang 
mengalami ‘badai yang sempurna’, 
dan bila kita dapat menjaringnya, untuk 
pertama kalinya dalam hidup saya, 
terbuka kesempatan untuk membuat 
perubahan besar mengenai bagaimana 

hutan dikelola di seluruh dunia. 

Perhatian baru ini terutama didorong oleh meningkatnya 
penghargaan terhadap peran penting hutan dalam mitigasi 
dan adaptasi perubahan iklim. Para kepala negara telah 
berbicara mengenai kehutanan. Pada bulan Desember, 
Presiden Meksiko berpidato dengan bersemangat pada 
Hari Hutan 4 mengenai pemicu mendasar deforestasi, pada 
acara tambahan perundingan iklim oleh PBB di Cancún. 
Kami memiliki sumber daya keuangan yang signifikan, 
komitmen pemerintah dan sektor-sektor multilateral serta 
swasta. Berbagai media utama meliput isu-isu mengenai 
hutan, termasuk New York Times, Time, CNN, Nature, 
National Geographic TV, Reuters, Associated Press dan 
sejumlah saluran lain.

Ini merupakan waktu yang sangat baik.

Di CIFOR, kami telah bekerja keras untuk menetapkan 
strategi yang tepat dan membentuk tim ilmuwan terbaik 
serta anggota lainnya untuk mewujudkan cita-cita menjadi 
tempat ‘yang dituju’ bagi penelitian yang berkaitan dengan 
kebijakan kehutanan. Selain itu, kami meningkatkan investasi 
dalam komunikasi agar mampu lebih memobilisasi hasil-
hasil riset untuk menginformasikan pembuatan kebijakan 
kehutanan dan memberdayakan para praktisi di garis depan 
pengelolaan hutan.

Sembari terus berharap, kami sekarang memiliki 
pengetahuan, para ilmuwan, infrastruktur dan berbagai 
kemitraan yang siap untuk memberikan kepemimpinan yang 
efektif untuk program penelitian baru Consultative Group on 
International Agricultural Research (CGIAR) mengenai hutan, 
pohon dan wanatani, yang didedikasikan untuk menangani 
tantangan-tantangan utama penelitian kehutanan masa kini. 
Kami sangat bersemangat untuk mewujudkannya.

Sama seperti tahun 2010 yang 
merupakan tahun berkibarnya 
kehutanan, tahun 2010 juga 
merupakan 12 bulan yang sangat 
baik untuk CIFOR.

Ketika pemerintah Indonesia dan 
Norwegia menginginkan penelitian 
dan analisis termutakhir, mereka 
menegosiasikan Surat Pernyataan 

Kehendak (Letter of Intent) untuk mengurangi deforestasi 
dan degradasi hutan lewat hibah bernilai mendekati $1 
miliar. Kedua pihak tersebut beberapa kali mendatangi 
CIFOR secara terpisah. 

Para delegasi dari sejumlah negara lain di Asia, Afrika 
dan Amerika Latin juga menghubungi CIFOR untuk 
informasi yang mendukung implementasi mekanisme 
mereka tentang bagaimana menghentikan deforestasi 
dan degradasi hutan. Kelompok-kelompok advokasi 
terus melobi CIFOR untuk melakukan penelitian mengenai 
sejumlah isu kehutanan.

Majalah The Economist telah mempublikasikan laporan 
global khusus mengenai hutan dan ketika memulai tugas 
ini, peliput berita tersebut memulainya dengan datang ke 
CIFOR, dan masih datang kembali beberapa kali. Sekitar 
sepertiga dari orang-orang yang dianggap berkontribusi 
untuk liputannnya sedang atau pernah berafiliasi 
dengan CIFOR.

Kepercayaan para pemberi dana CIFOR tercermin dari 
meningkatnya anggaran organisasi tersebut secara 
berkesinambungan, yang memungkinkan CIFOR untuk 
menyanggupi permintaan-permintaan tambahan sambil 
mengelola simpanan yang sehat.

Akhir kata, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada 
Dr. Andrew Bennett, mantan Ketua Dewan Pembina, 
dan Dr. Jürgen Blaser, seorang mantan anggota Dewan 
Pembina. Tahun-tahun pengabdian mereka yang luar 
biasa telah menuntun CIFOR ke tempatnya sekarang, siap 
untuk menaikkan momentum politik dan ilmiah yang telah 
diperbarui untuk menindaklanjuti tantangan-tantangan 
besar yang dihadapi hutan dan orang-orang yang 
bergantung padanya.



Sebuah studi baru dipandang berharga bagi komunitas 
internasional ketika mampu membentuk sebuah sistem 
untuk mengurangi emisi karbon dari deforestasi dan 
degradasi hutan untuk menangani perubahan iklim.

Pada awal 1990-an, industri kayu Kamerun mengalami 
perluasan pesat. Ini melahirkan undang-undang baru 
untuk membatasi berbagai konsekuensi lingkungan 
akibat peningkatan eksploitasi hutan dan menjamin 
agar masyarakat yang bergantung pada hutan 
mendapatkan manfaatnya. 

Di bawah undang-undang tersebut, sebagian dari 
pajak yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan 
penebangan kayu untuk hak penebangan hutan—dikenal 
sebagai pajak daerah atau area fee—ditujukan untuk 
masyarakat setempat. 

Penelitian CIFOR menyingkap sejumlah besar 
permasalahan pengelolaan dana, termasuk penggelapan 
dan pemborosan. Hanya sedikit lembaga setempat 
yang memiliki strategi investasi untuk area fee, dan 
ketika pemerintah memulai redistribusi uang pajak, 
sejumlah pelayanan dasar yang sebelumnya didanai dan 
dikelola oleh kementerian pusat, seperti kesehatan dan 
pendidikan, diserahkan ke lembaga-lembaga setempat 
untuk dibayar dengan area fee tersebut.

‘Hasil penelitian kami menjadi peringatan bahwa 
pendanaan untuk membendung deforestasi dan degradasi 
hutan harus juga memperbaiki penghidupan penduduk 
desa,’ ujar ilmuwan CIFOR Paolo Omar Cerutti, yang 
memimpin studi tersebut bersama rekannya Samuel 
Assembe, Guillaume Lescuyer (sedang diperbantukan 
untuk CIFOR dari CIRAD) dan Luca Tacorr (dari Australian 
National University). ‘Ada berbagai pelajaran penting di sini 
untuk inisiatif global dalam mengurangi deforestasi dan 
degradasi hutan, yang dapat memprediksi adanya miliaran 
dolar disalurkan ke proyek-proyek untuk melindungi hutan 
di negara-negara berkembang.’

Studi ini, ‘The challenges of redistributing forest-related 
monetary benefits: A decade of logging area fees in 
Cameroon,’ dipublikasikan dalam International Forestry 
Review 12.

www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/
publication/3159.html

Kamerun Berjuang untuk 
Meredistribusikan Kekayaan 
Hutan kepada Rakyatnya

Hingga saat ini, para peternak lebah di Kamerun hanya 
memiliki sedikit akses pemasaran. Sekarang, sebagai hasil 
penelitian CIFOR, suatu jaringan pengusaha desa skala 
kecil sedang membantu para peternak lebah setempat 
untuk mewujudkan keuntungan yang sudah terlalu lama 
tidak mereka nikmati. 

Pada tahun 2006, Netherlands Development Organisation 
(SNV), sebuah lembaga nonpemerintah, mendapat izin 
resmi untuk melakukan studi pasar sektor apikultur di 
Kamerun. Peternakan lebah di negara tersebut dinilai 
memiliki potensi besar.

Terinspirasi oleh kesempatan tersebut, tim yang melakukan 
studi untuk SNV mendirikan sebuah perusahaan 
kecil bernama Guiding Hope untuk menghubungkan 
masyarakat produsen dengan pasar yang mulai 
menggeliat. CIFOR membantu lewat analisis strategi 
yang menyoroti peran yang dimainkan oleh laki-laki, 
perempuan dan pemuda dalam rantai peternakan lebah 
dan bagaimana rantai ini dapat dikembangkan. Studi yang 
dipublikasikan dalam LEISA Magazine edisi bulan Juni 
2009 ini, menunjukkan keterkaitan penting antara lebah 
hutan liar dengan madu yang diproduksi dalam sarang. 
Dengan menganalisis karakteristik produk-produk sarang 
lebah dan sumber-sumber botani dari propolis dan madu, 
sejumlah produk yang sebelumnya hanya dijual secara 
lokal dapat dipasarkan secara internasional. 

Saat ini, Guiding Hope bekerja sama dengan 1.040 
peternak lebah rumah tangga, memberikan pelatihan 
dalam produksi, kendali mutu, administrasi dan akuntansi. 
Pada tahun 2010, para produsen telah mengekspor 22 ton 
madu, 100 ton lilin dan 60 kg propolis ke Eropa. 

Masih di tahun 2010, Body Shop International mulai 
memakai madu dan lilin dari Guiding Hope dalam 
produk-produknya. Perusahaan ini baru saja memperoleh 
penghargaan dalam ilmu dan praktik ekologi dan 
kemasyarakatan atau Science and Practice of Ecology 
and Society Award—sebuah penghargaan tahunan yang 
diberikan kepada individu atau organisasi yang berhasil 
menerapkan ilmu interaksi sosial-ekologis.

www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/
publication/3387.html

Ilmu Pengetahuan Mendukung 
Peternakan Lebah yang 
Menguntungkan di Kamerun
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Sebuah keputusan dari Dana Adaptasi atau Adaptation 
Fund UNFCCC untuk mendanai proyek utama di 
Honduras—satu dari proyek pertama yang disetujui 
oleh dana tersebut—menunjukkan bagaimana CIFOR 
mempengaruhi alokasi sumber daya adaptasi perubahan 
iklim. Sebuah studi oleh CIFOR dan CATIE telah dikutip 
dalam sebuah proposal yang berhasil diajukan kepada 
Adaptation Fund mengenai risiko perubahan iklim untuk 
sumber daya air di Honduras. Proyek sebesar 5,6 juta 
dolar Amerika ini akan diimplementasikan oleh Badan 
PBB untuk Program-Program Pembangunan (UNDP) dan 
Sekretariat Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di 
Honduras.

Studi sebelumnya dilakukan di bawah proyek Tropical 
Forests and Climate Change Adaptation (TroFCCA), 

Penelitian CIFOR Berpengaruh 
pada Agenda Global mengenai 
Pendanaan Adaptasi

Berbagai panduan baru dan rekomendasi yang 
dikembangkan CIFOR telah membantu sejumlah bank, 
lembaga-lembaga penegakan hukum dan para auditor di 
Indonesia dalam memerangi pencucian uang yang berasal 
dari pembalakan liar dan kejahatan lain terkait kehutanan. 

Sebuah kesadaran bahwa pencucian uang sering terkait 
dengan tindak pidana kehutanan telah mendorong banyak 
otoritas nasional dan internasional untuk ‘melacak uangnya’ 
dalam pengejaran para pelaku kejahatan tersebut. Indonesia 
memasukkan tindak pidana terkait kehutanan dalam 
undang-undang pencucian uangnya pada tahun 2003. Pada 
tahun 2009, Bank Indonesia menerbitkan suatu peraturan 
yang mengharuskan bank-bank komersil untuk menerapkan 
program-program anti pencucian uang. Terbukti kemudian 
bahwa bank-bank tersebut memerlukan bantuan dalam 
menerapkan peraturan ini. CIFOR segera melangkah 
masuk untuk membantu dan merekomendasikan berbagai 
prosedur penerapan mekanisme uji tuntas (due diligence) 
kepada para nasabah bank yang memiliki usaha terkait 
kehutanan. Rekomendasi tersebut menekankan agar bank 

Meningkatkan Uji Tuntas untuk Mengurangi Pencucian Uang di 
Sektor Kehutanan

harus secara khusus memantau transaksi keuangan yang 
terkait dengan sektor kehutanan dan memastikan identitas 
pemilik sebenarnya dari perusahaan-perusahaan berbasis 
kehutanan. Rekomendasi tersebut juga menentukan 
dokumentasi yang harus diminta oleh bank untuk verifikasi 
klaim yang dibuat oleh perusahaan terkait sumber 
pendapatan mereka, termasuk penggunaan teknologi sistem 
informasi geografis (GIS). 

Rekomendasi ini ditindaklanjuti pada tahun 2010 dengan 
penyusunan panduan untuk penegakan hukum dan 
lembaga-lembaga audit mengenai bagaimana cara terbaik 
untuk membongkar pencucian uang dan korupsi di sektor 
kehutanan. Panduan ini akan dipublikasikan dalam 2 set 
volume pada tahun 2011. Draf dokumennya telah mengarah 
pada fokus baru dengan pihak yang berwenang mengenai 
penyalahgunaan keuangan di sektor kehutanan. Dengan ini, 
keuntungan bagi hutan Indonesia akan sangat berarti.

www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/
publication/3391.html
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sebuah inisiatif empat tahun oleh CIFOR dan CATIE yang 
bertujuan untuk mendefinisikan dampak perubahan iklim 
terhadap hutan tropis dan peran hutan dalam membantu 
masyarakat untuk beradaptasi. Proyek ini mencakup tujuh 
negara, termasuk Honduras. 

Menurut Indeks Risiko Iklim Global 2010, Honduras 
telah mengalami kerusakan lebih parah karena berbagai 
peristiwa cuaca ekstrem dibandingkan negara-negara 
lainnya. Namun adaptasi terhadap perubahan iklim belum 
diarahkan pada tindakan pengembangan dan kebijakan-
kebijakan yang terkait. Oleh karena itu, proyek TroFCCA 
menekankan pada peningkatan kapasitas lembaga untuk 
mendukung kegiatan-kegiatan lokal tentang perubahan 
iklim. Di Honduras, ini mencakup program-program 
pelatihan untuk mahasiswa tingkat sarjana dan para 
ilmuwan, lokakarya proyek, studi lapangan dan dialog-
dialog terkait kebijakan dengan para pejabat pemerintah. 

Meskipun tujuan proyek yang didanai oleh Adaptation 
Fund ini adalah untuk mengurangi ancaman kekurangan 
air di Tegucigalpa, peran hutan juga mendapat perhatian 
penting, termasuk bagaimana hutan menangkap kabut 
dari atmosfer dan dampak-dampak negatif deforestasi di 
daerah tangkapan air.

http://www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/publication/3391.html
http://www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/publication/3391.html


Penelitian CIFOR di Provinsi Papua, Indonesia telah 
berkontribusi terhadap perbaikan tingkat dan kecepatan 
alokasi lahan untuk kelapa sawit dan perkebunan kayu, 
seiring semakin pahamnya masyarakat mengenai dampak 
sosial, lingkungan dan ekonomi yang ditimbulkan.

Boven Digoel merupakan sebuah kabupaten di Provinsi 
Papua yang menjadi sasaran investasi perkebunan kelapa 
sawit dan lahan perkayuan untuk industri. Penelitian CIFOR 
di lokasi tersebut, yang akan dipublikasikan pada tahun 
2011, menemukan bahwa pengembangan kelapa sawit 
memberikan sumbangsih bagi perekonomian melalui 
keuntungan pajak dan penyediaan lapangan pekerjaan. 
Namun, perkebunan ini menimbulkan kerusakan lingkungan 
yang berat dan berbagai konflik kepemilikan lahan. 

Berdasarkan hasil dari studi CIFOR, pemerintah Kabupaten 
Boven Digoel menunda otorisasi inisiatif-inisiatif berskala 
besar sampai mereka mampu menangani dampak 
yang ditimbulkan. 

Mempelajari Dampak Pembangunan di Indonesia

Penelitian CIFOR juga berkontribusi pada pengurangan 
hampir dua pertiga dari rencana konversi 2 juta hektar tanah 
penduduk asli menjadi lahan pertanian industri dan bahan 
bakar hayati di Kabupaten Merauke, Papua. 

Penelitian yang melibatkan konsultasi dengan beberapa 
desa dan pemetaan lahan partisipatif oleh masyarakat 
setempat, telah membantu menyelesaikan konflik antarsuku 
mengenai kepemilikan lahan. Hasil-hasil penelitian telah 
digunakan secara ekstensif oleh pemimpin suku untuk 
menginformasikan keikutsertaan mereka dalam berbagai 
diskusi terkait perolehan lahan berskala besar untuk 
perkebunan kayu dan perkebunan lain.

Pemimpin masyarakat suku Malin-Anim mengirim surat 
kepada CIFOR yang menyatakan bahwa proyek tersebut 
sangat meningkatkan pemahaman mengenai nilai dan 
kerapuhan sumber daya alam dan memperkuat ketegasan 
mereka bernegosiasi dengan investor-investor perkebunan.

www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/
publication/3344.html

Membangkitkan Sektor Kehutanan di Republik Demokratis Kongo

Republik Demokratis Kongo (RDK) merupakan negara yang 
kaya dengan sumber daya alam sekaligus merupakan salah 
satu yang termiskin di dunia. Sekarang ketika RDK dalam 
masa transisi untuk keluar dari ketidakstabilan dan perang 
saudara, CIFOR membantu untuk membangun kembali 
kapasitas mereka untuk memanfaatkan sumber daya 
hutannya yang berharga dengan cara yang berkelanjutan 
dan berkesetaraan. 

Pada tahun 2005, sebuah survei yang dilakukan oleh 
CIFOR dan FAO memperlihatkan bahwa terdapat kurang 
dari 10 peneliti hutan di seluruh wilayah RDK. Jumlah 
tersebut merosot akibat AIDS, perang dan emigrasi. Jelas 
bahwa bila negara itu ingin mampu secara mandiri keluar 
dari kemiskinan dengan menggunakan sumber dayanya 
yang kaya, sektor kehutanan harus diperkuat secara nyata.

Dengan latar belakang ini, proyek CIFOR yang didanai oleh 
Komisi Eropa berusaha mengarahkan kapasitas penelitian di 
RDK. Universitas Kisangani—saat ini satu-satunya lembaga 
di negara ini yang memiliki pakar kehutanan—merupakan 

mitra proyek yang penting, sementara sejumlah universitas 
di Afrika dan Eropa membantu dengan menyediakan 
tenaga-tenaga pengajar atau menjadi pembimbing para 
mahasiswa. 

Pada akhir tahun 2010, di akhir fase pertama proyek ini, 
50 mahasiswa tingkat lanjut telah dilatih tentang ekologi 
kehutanan, biologi konservasi, dan pengelolaan hutan 
secara lestari. Penyediaan teknisi-teknisi terlatih, plot-plot 
penelitian dan bahan studi dimungkinkan melalui proyek 
tersebut, yang juga mencakup unsur pertanian yang diawasi 
oleh FAO dan International Institute for Tropical Agriculture. 
Fase kedua dari proyek ini, yang akan berlangsung sampai 
tahun 2013, akan melatih 40 mahasiswa tingkat Magister 
dan 17 mahasiswa tingkat Doktor, yang akan meningkatkan 
kapasitas penelitian di RDK sebesar 1.000%.

Foto © Donald Jeremy Ohare/www.indonesiaphotography.com

http://www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/publication/3344.html
http://www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/publication/3344.html


Mengurangi Emisi Kehutanan 
di Indonesia

Sebuah proyek yang dipelopori oleh CIFOR telah menghasilkan 
sarana-sarana inovatif untuk membantu penduduk pedesaan 
meningkatkan penghidupan dan melindungi sumber daya 
alam mereka. 

Di tahun-tahun terakhir, pemerintah RRD Laos telah 
memenangi perencanaan kemitraan penggunaan lahan 
atau participatory land use planning yang disingkat PLUP. 
Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan 
penduduk pedesaan dalam pengambilan keputusan mengenai 
zonasi dan pengelolaan lahan. Meskipun demikian, sebuah 
analisis yang dilakukan CIFOR dan mitra-mitranya mengenai 
beberapa proyek percontohan PLUP mengungkapkan 
berbagai kekurangan dalam hal metodologi, seringkali hanya 
judulnya saja yang ‘partisipatif’.

Sebagai tanggapan, tim-tim peneliti mengembangkan sebuah 
sarana—Fiksi PLUP (PLUP Fiction)—dan mengujinya di enam 
desa Muongmuay Kumban (klaster desa) pada tahun 2010. 
Penduduk desa—yang separuhnya adalah perempuan—dilatih 
untuk bekerja sebagai anggota dewan pengelola lahan desa 
dengan menggunakan negosiasi zonasi. Latihan ini membantu 
para pesertanya memahami potensi ekonomi dan konsekuensi 
lingkungan dari penetapan zona penggunaan lahan untuk 
melindungi sumber daya alam di daerah tersebut.

Visualisasi dan unsur-unsur pembelajaran pendekatan Fiksi 
PLUP berperan penting untuk keberhasilannya. Keberhasilan 
ini diperkuat oleh jaringan proaktif antardesa dengan para 
pejabat pemerintah, yang dimulai pada acara ‘Kumban Day’ 
pada bulan Desember.

Meskipun hasil awal aksi penelitian partisipatif ini terlihat 
menjanjikan, dampak seutuhnya masih harus ditunggu. 
Sementara itu, pekerjaan berlanjut ketika para mitra bergerak 
untuk menguji sarana-sarana perencanaan di bagian-bagian 
lain dari distrik/kabupaten tersebut.

www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/
publication/3375.html 

‘Fiksi PLUP’ Meningkatkan 
Perencanaan Tata Guna Lahan 
di Republik Rakyat Demokratis 
Laos
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Ketika para negosiator dari Jakarta dan Oslo mulai 
membicarakan syarat-syarat dalam Letter of Intent dimana 
Norwegia akan menyediakan dana sampai 1 miliar dolar 
Amerika untuk membantu Indonesia menyelamatkan 
hutannya, kedua belah pihak datang ke CIFOR untuk 
mendapatkan hasil penelitian, analisis dan saran termutakhir.

Indonesia merupakan penghasil emisi gas rumah kaca 
ketiga terbesar di dunia, terutama berasal dari deforestasi, 
degradasi hutan dan konversi lahan gambut. Norwegia 
merupakan kontributor terbesar untuk upaya penyelamatan 
hutan dunia. 

Setelah kesepakatan tersebut diumumkan pada bulan Mei 
2010, para ilmuwan CIFOR telah menjadi narasumber bagi 
serangkaian pemangku kepentingan dari Indonesia dan 
Norwegia, dan telah diundang untuk berkontribusi dalam 
beberapa tugas yang dibentuk untuk menindaklanjuti 
sejumlah ketentuan dalam Letter of Intent tersebut. Pada 
awal proses, CIFOR memberikan sumbangsih tingkat 
analisis bagaimana target yang ditetapkan oleh Indonesia 
untuk pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 
26% dapat dicapai dengan penanaman pohon. Sebuah 
penemuan penting dari studi Reducing forestry emissions 
in Indonesia, ialah bahwa berbagai usaha untuk mencapai 
pengurangan penting melalui penanaman pohon saja 
tidak dapat dilaksanakan, karena jumlah pohon yang 
diperlukan untuk mencapai seluruh target pengurangan 
emisi memerlukan lahan seluas dua kali negara ini. Sebagai 
gantinya, upaya pengurangan emisi harus difokuskan pada 
menjaga hutan yang ada agar tetap sebagai hutan. Studi 
itu lebih jauh menyimpulkan bahwa penanaman baru harus 
dilakukan di lahan-lahan terdegradasi untuk mengurangi 
emisi yang berkaitan dengan perubahan tata guna lahan. 
Hasilnya diperkenalkan pada suatu rapat perencanaan 
yang melibatkan perwakilan dari sektor-sektor kunci dari 
Pemerintah Indonesia kurang dari dua minggu setelah 
penandatanganan Letter of Intent tersebut. 

Masih terlalu dini untuk menentukan apakah kesepakatan 
bilateral ini akan berhasil, karena prosesnya masih berjalan, 
meski telah memicu debat publik yang sangat dibutuhkan 
mengenai berbagai implikasi dari pilihan-pilihan alternatif 
untuk mengelola hutan Indonesia yang masih tersisa. CIFOR 
tengah melakukan berbagai upaya untuk membantu—dan 
kedua belah pihak pembuat kesepakatan telah menyatakan 
penghargaan atas keterlibatan kami sebagai perantara netral 
dari data penting, saran kebijakan dan informasi lainnya.

www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/
publication/3142.html 

http://www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/publication/3375.html
http://www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/publication/3375.html
http://www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/publication/3142.html
http://www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/publication/3142.html


Kunjungi versi web Laporan Tahunan 2010 untuk melihat daftar lengkap 
publikasi kami pada tahun 2010 di www.cifor.cgiar.org/annualreport2010. 

Temukan hal-hal termutakhir mengenai peran penting yang dimainkan 
hutan dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan cuaca di 
www.ForestsClimateChange.org.

Mempromosikan Analisis Gender 
dalam Penelitian Kehutanan

CIFOR menginvestasikan cukup banyak sumber daya untuk berfokus 
pada gender di tahun 2010. Dua lokakarya diselenggarakan untuk 
melengkapi para peneliti dan manajer dengan berbagai konsep, 
kerangka kerja dan metode untuk melakukan analisis gender di 
lapangan dan juga mengenai bagaimana gender dapat ditambahkan 
dalam proposal, rencana kegiatan dan anggaran. Upaya ini 
menghasilkan umpan balik positif mengenai bagaimana gender 
ditambahkan pada sebuah proposal untuk Program Penelitian 
CGIAR mengenai Hutan, Pohon dan Wanatani, yang dipimpin oleh 
CIFOR. Sebuah studi berfokus gender yang ditunjuk oleh Konsorsium 
mengatakan bahwa CRP6 merupakan satu dari hanya lima proposal 
CRP yang ‘mengintegrasikan gender dengan cara yang orisinil 
dan efektif’.

www.cifor.cgiar.org/gender/

CIFOR Memimpin Program 
Penelitian Global tentang Hutan, 
Pohon dan Wanatani

Keputusan yang diambil oleh Consultative Group on Agricultural 
Research (CGIAR) untuk menyalurkan dukungan terhadap inisiatif 
strategi utama yang diarahkan untuk mencapai tujuan akhir bagi 
ketahanan pangan, kelestarian lingkungan dan kebijakan yang lebih 
baik merupakan gaung penegasan strategi dan prioritas CIFOR. 
Dalam portofolionya, CGIAR telah memasukkan tema khusus tentang 
hutan dan pohon, dan telah menunjuk CIFOR untuk memimpinnya. 

Dalam surat yang membenarkan keputusan untuk menunjuk CIFOR 
sebagai pusat Progam Penelitian CGIAR mengenai Hutan, Pohon 
dan Wanatani (dikenal sebagai CRP6), Ketua Dewan Konsorsium 
Carlos Perez del Castillo mengatakan:

Kita harus membina dan membangun ikatan yang lebih erat 
dengan suatu komunitas yang merangkul kehutanan, konservasi, 
sistem lingkungan hidup dan debat perubahan iklim secara 
global. CIFOR telah menjadi pemimpin yang paling menonjol, 
pengemuka dan pencetus pertemuan mengenai tema-tema ini 
dan penelitiannya telah mendapat penghargaan tinggi karena 
keunggulan kualitas dan relevansinya dengan tantangan-
tantangan sektor kehutanan yang paling mendesak masa 
kini. CIFOR mampu luar biasa merespon isu masa kini yang 
berhubungan dengan hutan, penghidupan [dan] kemiskinan.... 

‘Kemampuan CIFOR untuk menerjemahkan penelitian yang 
berdampak,’ lanjut Castillo, ‘telah difasilitasi oleh penempatannya 
di arena kebijakan kehutanan yang utama dan kemampuannya 
berperan sebagai pemersatu berbagai sektor, geografi dan kelompok-
kelompok pemangku kepentingan. CIFOR juga memiliki rekam jejak 
komunikasi yang efektif dan inovatif didasarkan pada kapasitas dan 
kemitraan internal.’

Kelaparan dan kemiskinan merupakan kondisi yang sangat rumit 
yang memerlukan berbagai jenis dan tingkat intervensi. CRP6 akan 
melakukan pendekatan kolektif terhadap pekerjaan tersebut, bermitra 
dengan pusat (lembaga) sejenis: seperti Bioversity International, World 
Agroforestry Centre dan International Center for Tropical Agriculture 
(CIAT), dan juga dengan lembaga-lembaga yang sepaham dari tingkat 
internasional sampai lokal.

www.cifor.cgiar.org/crp6/
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Untuk para penggagas Hari Hutan, sebuah pencarian sejak lama—kesepakatan yang tegas untuk 
terus maju dengan program pembatasan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan—telah dicapai 
pada bulan Desember 2010 dalam Sixteenth Conference of the Parties (COP16) untuk United 
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Cancún, Meksiko. 

Tema dari Hari Hutan 4 adalah ‘Saatnya bertindak’. Lima hari setelah lebih dari 1500 orang dari 109 
negara (termasuk 276 negosiator UNFCCC) berkumpul untuk Hari Hutan terbesar, COP mencapai 
kesepakatan mengenai REDD+, suatu skema insentif internasional bagi negara-negara sedang 
berkembang untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan demi memastikan 
pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan stok karbon hutan. 

Sudah saatnya bagi kita semua untuk mendorong dan terus 
mendorong REDD+ dimasukkan secara penuh ke dalam kesepakatan 
internasional jangka panjang perubahan iklim,’ ujar Felipe Calderón 
Hinojosa, Presiden Meksiko, pada pembukaan Hari Hutan 4. ‘Kita 
harus mengubah cara kita melakukan berbagai hal atau perubahan 
iklim akan mengubah kita.

CIFOR menyelenggarakan acara ini atas nama Kemitraan Kolaboratif Hutan, dan pentingnya hal ini 
digaungkan oleh Direktur Jenderal, Frances Seymour. 

‘Apakah sasarannya adalah perlindungan iklim global, adaptasi lokal, konservasi keanekaragaman 
hayati ataupun pembangunan pedesaan, terjadi peningkatan pemahaman bahwa risiko tiadanya 
tindakan terhadap hutan jauh lebih besar daripada risiko untuk melangkah maju. Sudah saatnya 
untuk bertindak,’ demikian dikemukakan beliau dalam pembukaan sesi pleno.

Berbagai kesepakatan yang dicapai di Cancún menyalakan kembali minat dan memulihkan 
optimisme tentang kemungkinan implementasi REDD+ di tahun-tahun mendatang.

Meskipun Hari Hutan memiliki banyak sasaran, termasuk menginformasikan negosiasi-
negosiasi UNFCCC, sulit untuk menentukan pengaruh yang pasti dari acara tahunan ini. Namun, 
konferensi ini dinilai sebagai salah satu acara yang paling berpengaruh, paling banyak dihadiri 
dan paling banyak diliput di antara acara-acara kehutanan lainnya. Lebih dari seperempat dari 
seluruh pesertanya menanggapi survei online mengenai acara tersebut dan 94% menganggap 
bahwa Hari Hutan 4 sukses. Niels Elers Koch, Presiden International Union of Forest Research 
Organizations, mengatakan, ‘Hari Hutan merupakan satu-satunya agenda tatap muka antara ilmu 
pengetahuan-kebijakan yang paling penting di sektor kehutanan, dimana para peneliti dan pembuat 
kebijakan bertemu.’

Lebih dari 100 jurnalis menghadiri Hari Hutan 4 dan masih yang terbanyak. Ini dikarenakan 
kemerosotan besar-besaran dalam jumlah liputan media mengenai perubahan iklim dan lingkungan 
hidup di seluruh dunia pada tahun 2010. Untuk mendorong minat selama persiapan acara tersebut, 
CIFOR merilis beberapa siaran pers, serta menjadi penyelenggara tur media dan konferensi pers 
di Mexico City. Pada Hari Hutan itu sendiri, para blogger menulis dalam enam bahasa dan sebuah 
siaran langsung video di internet menyiarkan sesi-sesinya secara global. 

CIFOR membuka stan-stan baik pada acara Hari Hutan 4 maupun COP16. Stan-stan ini menjadi 
tujuan favorit orang-orang yang ingin mendapatkan buku-buku terbaru, informasi ringkas, dan 
publikasi penelitian lainnya oleh CIFOR mengenai REDD+ dan isu-isu lain terkait hutan.

www.forestsclimatechange.org/ForestDay-4.html

Hari Hutan 4: Saatnya Bertindak...  
Dan Mereka Bertindak!

Foto-foto © Neil Palmer/CIAT

http://www.forestsclimatechange.org/ForestDay-4.html
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Laporan Posisi Keuangan
Pada 31 Desember 2010 dan 2009  
(dalam ribuan dolar Amerika)

Aktiva 2010 2009
Aktiva lancar

Kas dan setara kas 17.033 17.474
Deposito jangka pendek 4.354 7.525
Piutang usaha:

- Pemberi dana, bersih 6.398 3.700
- Karyawan 346 469
- Lain-lain 976 1.287

Biaya dibayar di muka 443 427
Aktiva lancar total 29.550 30.882

Aktiva tidak lancar
Kekayaan, bangunan dan peralatan, 
bersih

2.082 1.945

Aktiva lain-lain 1.688 1.387
Aktiva tidak lancar total 3.770 3.332

Aktiva total 33.320 34.214

Hutang dan aktiva bersih
Hutang lancar

Hutang usaha:
- Pemberi dana 11.785 15.404
- Karyawan 202 164
- Lain-lain 261 126

Biaya yang masih harus dibayar 1.546 2.150
Hutang lancar total 13.794 17.844

Hutang tidak lancar
Kewajiban imbalan karyawan 4.414 3.515

Biaya yang harus dibayar- 
bagian tidak lancar

350 319

Hutang tidak lancar total 4.764  3.834

Aktiva bersih 
Tidak terbatas:

- Tidak ditetapkan 11.159 9.533
- Ditetapkan 3.603 3.003
Aktiva bersih total 14.762 12.536

Hutang dan aktiva bersih total 33.320 34.214

Laporan Kegiatan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009
(dalam ribuan dolar Amerika)

 2010 2009
Tak terbatas Terbatas Total Total

Pendapatan
- Pendapatan dari 

hibah
11.511 15.475 26.986 23.591

- Pendapatan lainnya 165 - 165 261
Pendapatan total 11.676 15.475 27.151 23.852

Biaya
- Biaya yang berkaitan 

dengan program
5.446 15.475 20.921 19.037

- Biaya pengelolaan 
dan umum

5.496 - 5.496 5.093

10.942 15.475 26.417 24.130
Pengembalian biaya 
tidak langsung

(1.492) - (1.492) (1.485)

Biaya total 9.450 15.475 24.925 22.645

Perubahan dalam 
aktiva bersih

2.226 - 2.226 1.207

Daftar tambahan biaya – dikelompokkan berdasarkan karakter biaya
Biaya personalia 5.748 4.662 10.410 9.429
Barang dan jasa 3.441 4.807 8.248 6.971
Kegiatan kemitraan 534 4.830 5.364 5.446
Perjalanan opera-
sional

772 1.083 1.855 1.698

Penyusutan kekayaan,  
bangunan dan  
peralatan

447 93 540 586

Pengembalian biaya 
tidak langsung

(1.492) - (1.492) (1.485)

Biaya total 9.450 15.475 24.925 22.645
 



Center for International Forestry Research 
CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian yang 
berorientasi pada kebijakan dan praktik 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). CIFOR berkantor pusat di Bogor, Indonesia dengan 
kantor wilayah di Asia, Afrika dan Amerika Selatan.

CIFOR mengimbangi emisi karbonnya melalui program mitra CarbonFree®. CarbonFree® mendukung pihak ketiga yang tervalidasi 
untuk proyek-proyek energi terbaharui, efisiensi energi dan reforestasi di seluruh dunia. Laporan ini dicetak dengan kertas daur ulang.
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