
Bentang Alam 
Baru untuk 
Kehutanan

LAPoRAN 
tAhUNAN



tentang CIFOR

CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi 
lingkungan dan keadilan melalui penelitian untuk 
membantu membangun kebijakan dan praktik yang 
berdampak pada bentang alam hutan di negara 
berkembang. CIFOR adalah anggota Konsorsium CGIAR. 
Kantor pusat kami di Bogor, Indonesia, dan kantor lain  
di Asia, Afrika dan Amerika Latin.

CIFOR berharap atas dunia 
yang lebih berkeadilan, di mana 
kehutanan dan bentang alam 
meningkatkan kondisi lingkungan 
dan kesejahteraan untuk semua 

Peter Holmgren
Direktur Jenderal

Ini tahun yang penting bagi hutan dan bentang alam, sejalan dengan 
bersatunya masyarakat global untuk dua capaian penting: Sasaran 
Pembangunan Berkelanjutan dan Kesepakatan Paris mengenai 
perubahan iklim. Sepanjang tahun, CIFOR senantiasa memantau secara 
dekat kemajuan atas capaian tujuan-tujuan ini untuk menyelaraskan kerja 
kami dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang lebih besar.

Pada 2015, CIFOR 
dan pemangku 
kepentingannya 
memetik manfaat dari:

Dinamika 
Bentang 
Alam

Proyek utama

Kemitraan dan proses

144
surat 

perjanjian

85
nota 

kesepahaman

35 
negara

29 
universitas

33 
lembaga 
penelitian

33 
organisasi 

pembangunan

CIFOR dan para mitranya berkontribusi antara lain pada proses, kerangka kerja, panel dan konvensi global di bawah ini:

Penghidupan 
Petani Kecil

Hutan dan 
Perubahan 
Iklim

Pengelolaan 
Hutan dan 
Pohon

Rantai Nilai 
dan Investasi

CIFOR juga anggota Program 
Penelitian Perubahan Iklim, 
Pertanian dan Ketahanan 
Pangan (CCAFS) CGIAR

ccafs.cgiar.org

Penelitian untuk dampak

CIFOR memimpin Program 
Penelitian Hutan, Pohon dan 

Wanatani CGIAR.

foreststreesagroforestry.org
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CapaIan pentIng pada 2015

John Hudson
Ketua, Dewan Wali Amanat

CIFOR dan para mitra terus bekerja bersama sepanjang 2015 
menuju pemanfaatan hutan dunia secara berkelanjutan dan 
berkeadilan, meningkatkan upaya memberi dampak melalui 
penelitian yang menginformasikan kebijakan dan praktik 
pemerintah. Saya menantikan di tahun 2016 ketika CIFOR 
memimpin penelitian kehutanan, dengan strategi 10 tahunannya 
dan pembaruan komitmen untuk menghasilkan dampak.

Baca seluruh 
kata sambutan:  
ar2015.cifor.org

Publikasi

Tweet terbanyak

900rb
pengunduhan

24
kutipan per hari

3
peringkat webometrik 
CIFOR.org di pusat CGIAR, 
naik empat peringkat 
dibanding 2014

326rb
kunjungan melalui 
Google books 
25% meningkat dari 2014

Permintaan dari pemangku 
kepentingan terhadap 
penelitian CIFOR bertumbuh 
pada laju tak terduga 
tahun ini. Pada 2015, 
kami menyebarluaskan 
lebih dari 62.000 produk 
pengetahuan pada  
berbagai acara, pertemuan 
dan berdasar permintaan.

Para peneliti CIFOR 
mengurai masalah seputar 
nol deforestasi, hutan 
kering, tenurial lahan, data 
satelit dan lain-lain.

Analisis Angka

Kolom DG membahas 
pengkajian kondisi hutan 
terbaru, Kongres Kehutanan 
Dunia dan lain-lain. 

Pada puncak kebakaran lahan 
gambut di Indonesia, ilmuwan 
CIFOR terjun ke lapangan 
untuk mencari jawaban yang 
jelas atas masalah asap ini.

Lihat publikasi terpilih: ar2015.cifor.org/publications

@cifor
TWEET 
18,2rb

PENGIKUT 
29.3rb4.284

artikel media mengenai CIFOR

883rb
artikel Forests News 
dibaca pada 2015
77% meningkat dibandingkan 
dengan 499.000 di 2014

15,7jt
orang dijangkau dengan 
tweet #GLFCOP21 
127% meningkat dibandingkan 
tweet #GLFCOP20 

28
acara besar digelar 
atau didukung

17%
peningkatan kumulatif 
pengunduhan PDF
Hampir 900.000 pengunduhan
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KESEJAHTERAAN MANUSIA

Hubungan antara 
hutan, pangan 
dan gender bagi 
masyarakat Sahel
Penelitian CIFOR 
menyoroti kaitan antara 
restorasi hutan dan 
peran perempuan dalam 
meningkatkan ketahanan 
pangan

Hutan dalam mosaik bentang alam 
tradisional Burkina Faso sejak lama 
menyediakan kayu bakar, pakan 
ternak, kacang-kacangan dan 
herbal untuk menjaga penghidupan 
masyarakat di sela panen. Tetapi 
ketika lahannya menyempit akibat 
tekanan manusia, beban makin 
berat ditanggung perempuan, yang 
secara tradisional memanfaatkan 
sumber daya hutan untuk mengisi 
kesenjangan pangan ketika lumbung 
kosong dan hujan tak terprediksi.

Merespons hal tersebut, organisasi 
nonpemerintah Tiipaalga mendorong 
keluarga agar hanya mengelola 3 
hektar lahan. Bidang-bidang kecil 
kecil tersebut kemudian mengalami 
transformasi menakjubkan, 
meregenerasi alam dan spesies 
tanaman secara cepat. 

Penelitian yang dipimpin ilmuwan 
CIFOR Houria Djoudi dan Nadia 
Djenontin, menemukan bahwa 
keluarga dengan petak tersebut 
mengalami jumlah hari kekurangan 
pangan yang lebih sedikit dalam 
setahun. Terungkap pula bahwa 
pangan hasil panen kaum perempuan 
dari bidang tersebut tidak hanya 
melengkapi makanan keluarga, tetapi 
juga menyediakan sejumlah nutrisi 
penting - jaring pengaman penting di 
musim tak menentu.

Para peneliti CIFOR bekerja dengan 
para petani untuk mengambil 
pelajaran dari Tiipaalga dan untuk 
membawa pengetahuan tersebut 
ke desa lain di Burkina Faso melalui 
pertukaran kunjungan petani. Ketika 
desa baru mulai mengelola petak 
dan menanami pohon, dinamika 
gender mulai bergeser. Keluar dari 
tradisi, perempuan berbicara untuk 
menjamin bahwa pohon seperti néré 
(kacang kulit Afrika), yang polongnya 
yang bernutrisi membantu menopang 
keluarga, agar dimasukkan dalam 
pilihan desa.

“Saya tidak 
punya uang 
untuk berbisnis 
besar, jadi 
kegiatan utama 
saya adalah 
menyiapkan 
soumbala dari 
kulit néré.” 

Sawadogo Sibidou,  
Desa Kalembouli, 
Burkina Faso

Lokasi 
penelitian 
Burkina Faso

Harta karun hijau 
Sahel

Video

Polong emas

 

Video
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Temuan penelitian CIFOR diadopsi dalam 
kebijakan dan desain proyek di Vietnam

Skema Pembayaran Jasa Lingkungan Hutan (PFES) Vietnam, 
diinisiasi pada 2011, mendukung pengelolaan dan perlindungan 
hutan dengan membayar pemilik hutan, termasuk kepala 
keluarga dan masyarakat, untuk menjaga hutan. Pendanaan 
PFES sebagian besar datang dari perusahaan tenaga hidro dan 
penyuplai air.

Sejak 2011, CIFOR meneliti banyak aspek sistem PFES 
Vietnam, bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan 
Pembangunan Desa (MARD) Vietnam serta otoritas provinsi 
di Son La, Nghe An dan Dien Bien. Temuan CIFOR dipakai 
pemerintah pusat, provinsi dan donor, selain penelitiannya 
secara aktif mendukung adaptasi dan perbaikan kebijakan 
kehutanan Vietnam.

Mendukung 
rancangan 
pembayaran jasa 
lingkungan hutan 
yang lebih baikLaporan penelitian 

Dry forests, livelihoods and poverty 
alleviation: Understanding current 
trends
International Forestry Review Vol. 17(S2) 2015

Forests News 
Food and a future: How restored 
forests help women in Burkina Faso

Ringkasan

Forest land restoration 
enhances food security in 
Sahelian landscapes

Mitra pendanaan: Fond Français pour l’Environnement 
Mondial (FFEM), United States Agency for International 
Development (USAID)

Baca artikel lengkapnya: ar2015.cifor.org/hwb2Tautan: ar2015.cifor.org/hwb1
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BENTANG ALAM DAN PANGAN

Mendorong 
perburuan  
yang lestari
CIFOR bekerja dengan 
para pemburu di 
Kolombia untuk 
mendukung perburuan 
dan perdagangan daging 
semak yang berkelanjutan 

Di Kolombia – seperti halnya 
di banyak negara lain – daging 
semak adalah sumber pangan 
penting bagi masyarakat adat dan 
desa. Tidak hanya penting dalam 
menu tradisional, tetapi juga bagi 
ketahanan pangan dan nutrisi. 
Walaupun perburuan untuk konsumsi 
keluarga pada tingkat subsistensi 
diizinkan, pemburu yang menjual 
dagingnya berarti melanggar hukum. 
Namun ini tidak menghentikan 
perdagangan – orang memerlukan 
penghasilan untuk biaya makan, 
sekolah dan kesehatan. Hal inilah 
yang menciptakan budaya perburuan 
gelap yang sulit dipantau dan 
dikelola, membuat populasi satwa liar 
tidak terlindungi.

Dengan bantuan ilmuwan CIFOR 
dan Fundación Sí, para pemburu 
di Kolombia mencoba mengangkat 
perdagangan daging semak agar 

terbuka. Langkah pertama mengelola 
populasi satwa liar berkelanjutan 
adalah dengan memantau tingkat 
pemanenan. Aplikasi telepon inovatif, 
dikembangkan oleh anggota tim 
CIFOR François Sandrin, adalah satu 
cara agar pemburu secara kolektif 
mencatat, menggabungkan dan 
menganalisa data perburuan – dan 
untuk memahami perubahan tingkat 
populasi satwa liar. 

Membujuk pemerintah untuk 
mempercayai para pemburu dan 
mengubah hukum perdagangan 
daging semak memerlukan 
pendekatan berbeda. Pada Oktober 
2015, para pemburu, organisasi 
konservasi dan pejabat pemerintah 
berkumpul pada sebuah lokakarya 
di kota Leticia, dekat perbatasan 
Kolombia, Brasil dan Peru, berdiskusi 
bagaimana peraturan memungkinkan 
para pemburu mengelola, berburu 
dan menjual daging semak. Para 
pemburu mengusulkan panduan 
pelaksanaan kajian dampak 
lingkungan perburuan, selain metode 
pemantauan dan estimasi tingkat 
populasi hewan liar.

“Kami tertarik 
untuk mengetahui 
berapa banyak 
hewan di dalam 
wilayah kami. 
Orang bilang 
pemburu itu 
membunuh 
semua binatang, 
itu tidak benar.”
Milton Pinto, seorang 
pemburu di Cagar Ticoya, 
Kolombia

150rb
ton/tahun

estimasi konsumsi 
desa untuk daging 
semak di Amazon

473
ton

estimasi 
tahunan 

perdagangan 
daging semak 
di lima kota 

tapal batas tiga 
negara Amazon

27
spesies 

diperdagangkan 
dan diburu di 

Kolombia

Lokasi 
penelitian 
Kolombia

6  •  Laporan Tahunan CIFOR 2015 – Bentang Alam Baru untuk Kehutanan



Penelitian CIFOR memastikan bahwa hutan 
dan pohon diakui sebagai komponen kunci 
pada bentang alam ketahanan pangan

Populasi dunia tampaknya akan melampaui 9 miliar orang 
pada 2050, memicu kekhawatiran bahwa kita tidak akan 
mampu memproduksi cukup pangan untuk memenuhi 
kebutuhan. Selain itu, kualitas sama pentingnya dengan 
kuantitas dalam hal ketahanan pangan. 

Penelitian ilmuwan CIFOR mengenai kualitas nutrisi 
makanan anak di 21 negara Afrika menunjukkan adanya 
hubungan positif antara kerapatan tutupan pohon dan 
keragaman pangan. Penelitian yang tengah berjalan di 
lima negara Afrika menginvestigasi hubungan tersebut 
secara lebih dekat, dan penelitian CIFOR memainkan 
peran penting dalam debat mengenai pendekatan 
terintegrasi pengelolaan bentang alam bagi keragaman 
bahan pangan. 

Memengaruhi 
agenda 
ketahanan 
pangan

Forests News 
On the trail of Colombia’s  
bushmeat trade

The trade in wild meat in Amazonian 
Colombia has stayed largely out of sight, 
and so has not been studied – until now

Forests News 
Game hunting in the Amazon?  
There’s an app for that

Indigenous hunters in Colombia are 
keeping track of their prey and harvest 
on their mobile phones

Artikel 
The uncovered volumes of bushmeat 
commercialized in the Amazonian trifrontier 
between Colombia, Peru & Brazil

Baca artikel lengkapnya: ar2015.cifor.org/slf2
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Mitra pendanaan: USAID, UK aid

Tautan: ar2015.cifor.org/slf1
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Perubahan iklim dan energi

Penelitian efektif 
mengenai hutan dan 
mitigasi perubahan iklim

Menyediakan bukti, 
perangkat dan analisis 
untuk mendukung 
pembuatan kebijakan 
REDD+

Menyumbang 10% emisi gas rumah 
kaca secara global, deforestasi menjadi 
kontributor utama perubahan iklim. 
Dalam upaya mengatasi masalah ini, 
banyak negara berencana mengadopsi 
kebijakan yang bertujuan mengurangi 
emisi dari deforestasi dan degradasi 
hutan (dikenal sebagai REDD+).

PBB, Bank Dunia dan banyak donor 
mendukung inisiatif percontohan 
REDD+ di negara-negara berkembang. 
Dengan lebih dari 330 inisiatif REDD+ 
yang tengah berjalan, terdapat beragam 
pendekatan untuk masalah ini.

Sejak 2008, Studi Komparatif Global 
CIFOR mengenai REDD+ meneliti 
pengalaman di 15 negara hutan tropis. 
Para peneliti mengkaji bagaimana 
kebijakan REDD+ dibuat; menganalisa 
debat media terkait; menyelidiki 
dampak proyek percontohan REDD+ 
terhadap penghidupan masyarakat 
dan karbon hutan; meneliti bagaimana 

batas dasar, sistem pemantauan 
dan penghitungan ditetapkan; dan 
mengeksaminasi bagaimana REDD+ 
diintegrasikan dengan sasaran 
pembangunan yang lebih luas.

Pada 2014 dan 2015, tim dari Overseas 
Development Institute, Universitas 
Royal Roads dan CIFOR melakukan 
evaluasi bersama terhadap Studi 
Komparatif Global REDD+. Berdasar 
laporan ini, yang dipublikasikan 
Oktober 2015, penelitian CIFOR 
memberikan rekomendasi kunci yang 
menginformasikan perundingan iklim 
internasional menuju kesepakatan 
global REDD+; digunakan dalam 
rancangan dan implementasi aktivitas-
aktivitas REDD+ tingkat nasional, dan 
membantu meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas kebijakan REDD+ tingkat 
nasional di beberapa negara.

CIFOR kini diakui sebagai sumber 
teratas untuk bukti kuat, analisis 
terintegrasi dan alat bantu bagi para 
pembuat keputusan dan praktisi 
untuk merancang mekanisme REDD+ 
yang efektif, efisien dan berkeadilan, 
serta terintegrasi dengan sasaran 
pembangunan lain.

“[Pendekatan secara 
bertahap CIFOR] 
menjadi metode utama 
yang digunakan untuk 
memandu negara-negara 
meningkatkan kapasitas 
dalam menjalankan 
program REDD+.”
Laporan penilaian GCS

>330
Inisiatif REDD+ 

global

>350 
Laporan yang diproduksi 
Studi Komparatif Global

 Laporan pengkajian

Informing REDD+ policy: An 
assessment of CIFOR’s Global 
Comparative Study
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Perangkat baru untuk mendukung 
pengambilan keputusan di lahan basah

Mangrove, lahan gambut, rawa – lahan basah tropis 
merupakan salah satu ekosistem paling produktif di dunia. 
Walaupun banyak cara supaya lahan basah berkontribusi 
pada ketahanan pangan, adaptasi dan mitigasi 
iklim, banyak negara tidak punya cukup data untuk 
mengelolanya atau  memasukkannya ke dalam pelaporan 
iklim nasional ke PBB.

Program Adaptasi dan Mitigasi Lahan Basah Berkelanjutan 
(SWAMP) dan Jejaring Lahan Gambut Indonesia bertujuan 
mengisi celah informasi ini.

Pada 2015, CIFOR mengeluarkan dua perangkat untuk 
para pengambil kebijakan dan publik agar sumber 
daya lahan basah semakin tersedia luas, dan mendanai 
mahasiswa Indonesia mempelajari dan mempublikasikan 
lahan basah.

Membangun 
kapasitas di 
sekeliling 
lahan basah

Baca artikel lengkapnya: ar2015.cifor.org/cce2
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Mitra pendanaan: Australian Aid, Uni Eropa, FFEM, 
Kementerian Luar Negeri Finlandia, Norwegian Agency for 
Development Cooperation (Norad), David & Lucile Packard 
Foundation, Kementerian Federal untuk Lingkungan Hidup, 
Konservasi Alam, Pembangunan dan Keamanan Nuklir 
(BMUB), UKAID dan USAID.

Lokasi proyek GCS di dunia

Forests News

REDD+ offers powerful lessons for 
green growth

Ten years of experience from REDD+ 
can give low-emission development 
strategies a head start

Tautan: ar2015.cifor.org/cce1
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Gender, KeAdILAn dAn TenUrIAL

Kebijakan yang 
bermanfaat bagi 
perempuan dan 
lelaki
CIFOR memberikan 
pertimbangan pakar dalam 
mendukung kebijakan REDD+ 
berkesetaraan gender di 
Indonesia 

Ketika Indonesia memasuki tahap 
implementasi REDD+ (reduksi emisi 
gas rumah kaca dari deforestasi dan 
degradasi hutan), negara ini akan 
mulai mengukur stok karbon hutan 
dan mendistribusikan pembayaran 
sebagai insentif bagi masyarakat untuk 
menjaga lahan hutan tidak rusak. Tetapi 
jika tidak dilakukan sesuai dengan 
sensitivitas sosial, hal ini mungkin 
malah mengukuhkan norma yang telah 
memarjinalkan perempuan.

Di Indonesia, Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak memiliki mandat 
untuk mengarusutamakan gender 
di seluruh kementerian. Dalam 
mendukung upaya ini di sektor 
kehutanan, Kementerian meminta 
CIFOR menyediakan latar belakang 
masalah seputar gender dan REDD+.

Tim CIFOR – termasuk para peneliti 
dari Studi Komparatif Global REDD+ 

CIFOR, tim Pembagian Manfaat 
REDD+ dan Tim Integrasi Gender – 
mengidentifikasi area kunci di mana 
proses REDD+ seharusnya menangani 
masalah gender. Sangat penting 
untuk memasukkan analisis gender 
di sepanjang proses, dari desain 
kebijakan hingga implementasi; data 
gender terinci harus dikumpulkan 
di tingkat nasional dan lokal; tujuan 
kesetaraan gender seharusnya 
menjadi inti di seluruh aktivitas 
REDD+; dan pemangku kepentingan 
di tingkat subnasional perlu dilibatkan 
untuk memastikan kebijakan yang 
berkeadilan diterapkan secara lokal.

Bekerjasama dengan Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Indonesia dan 
Satuan Tugas Gender Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK), CIFOR menyusun lembar 
data untuk menginformasikan 
Direktorat Jenderal Perubahan Iklim 
KLHK, yang memimpin negosiasi 
pada COP21. Lembar data tersebut 
juga disebarluaskan pada acara 

pendamping.

“Kami menggunakan 
penelitian CIFOR mengenai 
masalah gender dalam sektor 
kehutanan untuk menjangkau 
lebih banyak pemangku 
kepentingan, dan menantikan 
pengujian temuan-temuannya 
di tingkat lapangan.”

Ciput Purwianti, Kepala Divisi Advokasi 
dan Spesialis Gender, Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak

Lokasi 
Penelitian 
Indonesia

11
Jumlah provinsi 

percontohan REDD+ di 
Indonesia pada 2015
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CIFOR memfasilitasi proses para pihak untuk 
mendukung pengakuan hak adat di Indonesia

Keputusan Mahkamah Konstitusi pada 2012 membuka 
ruang bagi kelompok adat untuk menuntut pengakuan 
hak mengelola lahan hutan adat mereka. Keputusan ini 
mempertegas bahwa hutan adat harus diakui, meskipun 
mekanisme praktik penerapannya belum jelas.

Bagi masyarakat Kajang di Bulukumba, Sulawesi 
Selatan, mendapatkan hak adat ini merupakan sebuah 
proses panjang. Melalui Proyek AgFor Sulawesi, CIFOR 
memfasilitasi proses multi pemangku kepentingan dalam 
mengembangkan regulasi kabupaten atau PERDA yang 
akan memformalkan hak adat Kajang.

Kolaborasi 
untuk 
pengakuan 
hak

Baca artikel lengkapnya: ar2015.cifor.org/egt2
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Mitra pendanaan:  CGIAR, Australian Aid, Uni Eropa, 
Norad dan UKAID

Tautan: ar2015.cifor.org/egt1

Lembar data 
Gender in Forestry and REDD+ 
in Indonesia

Buku 
The landscape of Gender 
research at CIFOR: 
2013-current

Ringkasan 
Publikasi Jaring Pengaman 
REDD+ 



RANTAI NILAI DAN KEUANGAN

Menguak 
kabut asap
CIFOR terlibat dengan 
para politikus dan 
media untuk mengatasi 
kebakaran hutan dan asap 
di Indonesia

Kebakaran merupakan kejadian 
tahunan di lahan gambut dan hutan 
Indonesia. Tetapi deforestasi dan 
kebakaran sebelumnya membuat 
bentang alam lebih rentan terbakar. 
Sebanyak 2,6 juta hektar hutan 
dilaporkan telah terbakar di 
Kalimantan dan Sumatera pada 2015, 
dan 43 juta orang terimbas asap 
beracun. Singapura dan Malaysia 
terimbas polusi udara yang parah. 

CIFOR telah terlibat jauh meneliti 
penyebab dan dampak kebakaran 
selama lebih dari dua dekade. 
Pada 2015, secara signifikan kami 
meningkatkan keterlibatan langsung 
dengan para pembuat kebijakan 
dan media, selain juga para peneliti 
dan praktisi, di tingkat subnasional, 
nasional dan internasional.

Ilmuwan CIFOR, Herry Purnomo 
tampil dalam wawancara utama 
televisi dan siaran langsung dialog 
di saluran televisi Indonesia: Metro 
TV, Kompas TV, Net TV dan TV One; 

untuk menyajikan bukti ilmiah kuat 
dalam perbincangan terkait penyebab 
dan penanggung jawab kebakaran. 
CIFOR dan para ilmuwannya dikutip 
1.890 kali di media nasional dan 
internasional antara Agustus dan 
Desember 2015, sementara Direktur 
Jenderal CIFOR Peter Holmgren 
diwawancara oleh News Day BBC 
World Service dan Trending Business 
Bloomberg TV.

Keterlibatan langsung dengan para 
menteri dan pengambil kebijakan 
pemerintah menjadi fokus kerja 
CIFOR 2015. Tiga hari lokakarya 
dengan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan untuk 
mempresentasikan penelitian CIFOR 
dan beberapa presentasi lain pada 
Komisi DPR selama Oktober 2015 
menjadi awal kolaborasi lebih erat 
antara CIFOR dan pemerintah 
Indonesia untuk membahas 
kebakaran. Pada Desember 
2015, CIFOR dan Universitas Riau 
memfasilitasi pengembangan 
Forum Negeri Bersih Jerebu yang 
secara kolektif bertindak mencegah 
kebakaran dan asap di masa datang.

“Yang nyata adalah dampak 
negatif kebakaran... akan 
jauh lebih besar daripada 
manfaat perluasan lahan 
pertanian.”
Louis Verchot, Direktur Penelitian Hutan 
dan Lingkungan Hidup, CIFOR

2,6
jt ha

area hutan 
terdampak 

kebakaran 2015 
di Indonesia 

1.930
halaman dilihat

tinjauan situs blog 
kebakaran dan asap 

Januari–Desember 2015

43
jt

jumlah orang 
terimbas asap 

beracun di Sumatera 
dan Kalimantan

10
jt pemirsa

audiens potensial, 
wawancara CIFOR 
pada berita utama 

Metro TV
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Penelitian CIFOR mengeksaminasi implikasi 
komitmen nol deforestasi sektor swasta dalam 
konteks pengaturan kelembagaan pemerintah 
dan swasta yang lebih luas

Baru-baru ini beberapa perusahaan barang konsumsi 
terbesar dunia berkomitmen menghapus deforestasi dari 
rantai pasok mereka. Langkah berani ini memberi tekanan 
pada produsen dan pengolah komoditas kunci, misalnya 
kedelai, daging sapi dan sawit, untuk juga merengkuh 
komitmen nol deforestasi.

Ikrar nol deforestasi menawarkan jalan untuk menghentikan 
deforestasi jika diimplementasikan secara efektif. Meski 
demikian, ini juga beresiko bagi petani kecil, yang 
dikeluarkan dari rantai nilai global akibat tingginya biaya dan 
tantangan operasional untuk menunjukkan bahwa produksi 
mereka bebas deforestasi. Pada 2015, CIFOR menggelar 
panel dan diskusi untuk mengeksaminasi cakupan dan 
implikasi komitmen nol deforestasi korporasi.

Mengurai 
dampak nol 
deforestasi

Lembaran CIFOR 
Indonesian peatland fires: Perceptions 
of solutions

cifor.org/fire-and-haze

CIFOR – Proyek Kebakaran dan Asap

Bermain api: perekonomian dan jejaring 
kebakaran dan asap

CIFOR Forests News  
In focus: Fire and haze
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Tautan: ar2015.cifor.org/vcf1

Mitra pendanaan: UKAID, Norad

Baca artikel lengkapnya: ar2015.cifor.org/vcf2
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PENGELOLAAN DAN RESTORASI HUTAN 

Menyeimbangkan 
kayu dan kacang

Penelitian CIFOR 
menunjukkan jalan untuk 
menggabungkan panen 
berkelanjutan kayu dan 
produk hutan nonkayu di 
kawasan Amazon di Peru

Bagi banyak petani kecil di Peru, 
Bolivia dan Brasil, pemanenan kayu, 
pertanian dan pengumpulan produk 
hutan nonkayu (NTFP) menjadi 
bagian tak terpisahkan dalam 
penghidupan mereka. Tiap tahun, 
negara-negara tersebut mengekspor 
puluhan juta dolar AS kacang Brasil 
ke pasar internasional. Namun visi 
pengelolaan hutan berkelanjutan 
yang ada terfokus pada kayu. Tidak 
ada penelitian ilmiah yang berupaya 
memisah imbal-balik antara produksi 
kayu dan nonkayu di Peru, dan 
para regulator telah terfokus pada 
salah satu atau produk lain, dengan 
minimnya integrasi.

Di Peru, Undang-Undang Hutan 
2011 mengijinkan pemanenan kayu 
dalam konsesi NTFP, seperti alokasi 

produksi kacang Brasil, sepanjang 
sumber daya NTFP tidak terpengaruh. 
Tetapi penelitian diperlukan untuk 
menjelaskan pada tingkat apa panen 
kayu dapat berkelanjutan tanpa 
memengaruhi produksi kacang Brasil 
sebagai pohon terdekatnya.

Penelitian CIFOR, dipublikasikan 
Agustus 2015, menyatakan bahwa 
bisa saja memanen 1-2 pohon per 
hektar tanpa memengaruhi produksi 
kacang Brasil; pada 3-4 pohon per 
hektar produksi kacang Brasil mulai 
menurun. Penelitian ini memberi 
implikasi besar bagi pengelolaan 
hutan Brasil yang kaya spesies 
kacang dan kayu di sepanjang 
wilayah Amazon.

Badan Pelayanan Hutan Peru 
memasukkan penelitian CIFOR ke 
dalam aturan legal yang mengatur 
ekstraksi kayu dalam konsesi kacang 
Brasil. Untuk pertama kalinya sejak 
konsesi kacang Brasil diberikan 
pada 2000, panen serentak kacang 
Brasil dan kayu disokong oleh hasil 
penelitian CIFOR.

“Temuan ini akan 
membantu untuk 
memandu desain 
rencana pengelolaan 
berkelanjutan dan 
terintegrasi dalam 
konsesi kacang 
Brasil, memberi 
manfaat bagi ribuan 
keluarga pedesaan 
yang bergantung 
pada ekstraksi produk 
hutan.” 

Manuel Guariguata, Ilmuwan 
Utama CIFOR

area hutan kaya 
kacang Brasil di 
Madre de Dios

2,6
jt ha estimasi tingkat 

pengambilan 
kayu ilegal di 

wilayah ini

80%
jumlah 
konsesi 

kacang Brasil 
di Peru

1rb

Lokasi 
penelitian 
5 konsesi 
kacang Brasil 
di Madre de 
Dios, Peru, 
terbentang di  
4.000 ha 
hutan.
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CIFOR bekerja dengan para mitra untuk 
membangun kapasitas dan mengelola bentang 
alam berhutan di Republik Demokratik Kongo 

Republik Demokratik Kongo adalah rumah bagi 125 juta 
hektar hutan yang menempati 60% kawasan negara tersebut, 
menyediakan penghidupan bagi dua pertiga populasi negara, 
dan bertindak sebagai penyimpan karbon besar bagi dunia.

Hutan tersebut menghadapi beragam ancaman: ladang 
berpindah yang terus meluas untuk menyokong bertambahnya 
populasi; masyarakat yang terusir akibat konflik menempati 
areal berhutan; dan konflik bersenjata turun-temurun 
mendorong perburuan dan eksploitasi kayu ilegal.

Berbagai masalah ini membutuhkan respons dari beragam lini. 
Hutan dan Perubahan Iklim dalam proyek di Kongo merespons 
dengan beberapa cara, membangun kapasitas dan mendorong 
aplikasi penelitian untuk mengembangkan solusi inovatif 
terhadap masalah praktik pengelolaan hutan.
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Menanggulangi 
kehilangan 
hutan di 
multipel lini

Video 
Kayu vs. kacang Brasil: Dilema panen 
Amazon

Saksikan panen kacang Brasil di 
Peru, sekaligus penjelasan ilmuwan 
mengenai dampak penebangan 
selektif bagi produksi kacang

Blog 
A little logging may go a long way

Amazonian forests could be used for 
harvesting both timber and Brazil 
nuts – if certain rules are followed

Makalah tunggal PLOS  
Nut production in Bertholletia 
excelsa across a logged forest mosaic: 
Implications for multiple forest use

Baca artikel lengkapnya: ar2015.cifor.org/fmr2

Mitra pendanaan: USAID

Tautan: ar2015.cifor.org/fmr1



Menciptakan 
sebuah budaya 
dampak

Menelusuri jejak GLF 
di media sosial 

Perubahan 
jejaring sosial GLF

Penelitian CIFOR dirancang 
untuk memiliki jangkauan 
yang jauh, bertujuan 
untuk menginformasikan 
kebijakan dan 
memengaruhi perubahan 
nyata di lapangan. Kami 
mendorong “budaya 
dampak” yang kuat melalui:

Fokus pada gender
Gender menempati prioritas 
kelembagaan tinggi bagi CIFOR. Kami 
mengintegrasikannya dalam pekerjaan 
kami dengan dua cara: melalui proyek 
penelitian yang secara spesifik 
dirancang untuk menginformasikan 
kebijakan setara-gender dan melalui 
tim integrasi gender kami, yang 
bekerja dengan para ilmuwan untuk 
memastikan gender berakar kuat 
dalam seluruh penelitian dan aktivitas 

terkait CIFOR.

Pada 2015 kami mempublikasikan, 

antara lain: 
•	 Ringkasan: Gender dan perubahan 

iklim, ditulis bersama dan 
disebarluaskan oleh mitra di GLF

•	 Poster: 8 reasons why gender 

matters to people and forests

•	 Review: The landscape of Gender 
research at CIFOR: 2013-current

Pembangunan Kapasitas
Pembangunan kapasitas menjadi 
salah satu bagian integral program 
dan proyek penelitian CIFOR 
– keduanya melalui dukungan 
pelatihan dan institusi akademik, 
serta melalui pembangunan kapasitas 
teknis untuk melakukan penelitian 
dan memanfaatkan temuannya. Para 
peneliti kami mengajari, membimbing 
dan mengawasi lebih dari seratus 
mahasiswa Doktoral, Magister dan 
Sarjana di Asia Tenggara, Afrika dan 

Amerika Latin selama pelatihan 2015.

total menyukai 
Facebook CIFOR, 
meningkat 24% 

35.200

pengunjung foto 
Flickr CIFOR, 

meningkat 56% 

7,5jt

pengikut Twitter, 
meningkat 41%  

37.733

pengikut LinkedIn, 
meningkat 39% 

5.227

pengunjung kumulatif 
CIFOR di YouTube, 

meningkat 36%  

564rb

paling banyak dilihat pada 
SlideShare, dengan lebih 

dari 237rb kunjungan, 
meningkat 42% 

5%
Tertinggi

Memantau dampak

Masa dimana lembaga penelitian 
berfokus pada publikasi telah 
berlalu,  meninggalkan implementasi 
– dan dampak – bagi para mitranya 
di hilir. CIFOR secara eksplisit 
menjauh dari model ini, dan secara 
aktif mencari cara agar penelitian 
kami dapat menginformasikan dan 
memengaruhi kebijakan dan praktik.

Pembangunan 
kapasitas untuk 
mengelola hutan  
di Etiopia

CIFOR telah membangun 
relasi kuat dengan Wondo 
Genet College of Forestry di 
Etiopia melalui dukungan untuk 
penelitian, pengajaran, analisis 
dan publikasi. 

Kampanye 2015

Kampanye 2014

Temukan lebih jauh: 
ar2015.cifor.org/communications

Baca artikel lengkapnya: ar2015.cifor.org/creating-impact
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GLF: Suatu Investasi
Pada Juni 2015, kemitraan di balik Forum menggelar simposium 
tematik pakar GLF pertama di London, Inggris. Acara ini 
mengumpulkan sedikitnya 150 pemikir utama dari dunia finansial 
untuk mendorong solusi mengaitkan pendanaan global dengan 
petani kecil, dan menghasilkan peta jalan menuju pendanaan 
bentang alam berkelanjutan pada 2050.

Hasil utama
•	 3.200 peserta dari	135 negara, termasuk:

	» 19 menteri dan kepala negara
	» 148 organisasi memfasilitasi diskusi 

Pada Forum, peserta berkomitmen untuk: 

•	 merestorasi 128 juta ha bentang alam 
terdegradasi dan terdeforestasi;

•	 melindungi daerah aliran Sungai Andes, dipimpin 
oleh 125 pemerintah kota dan provinsi;

•	 pertama dan satu-satunya inisiatif pembayaran 
jasa lingkungan di Kepulauan Pasifik;

•	 Kemitraan Internasional Karbon Biru, dipimpin oleh 
Pemerintah Australia, Kosta Rika dan Indonesia.

97% peserta ambil bagian atau berencana 
mengambil tindakan segera sebagai hasil Forum.

Komunikasi dan 
penjangkauan 

Untuk tahun ke tiga berturut-turut, Forum Bentang Alam Global 
(GLF) menjadi acara terbesar yang digelar berdampingan 
dengan Konferensi Para Pihak UNFCCC ke-21, di Paris pada 
5–6 Desember. 

Sementara para perunding membahas Perjanjian Iklim Paris, 
Forum 2015 berfokus mengubah komitmen menjadi aksi. 
Di lebih dari 40 sesi dan aktivitas berbagi pengetahuan, 
para pakar mempresentasikan temuan penelitian terbaru, 
pendekatan teknis dan contoh praktik terbaik yang berfokus 
pada restorasi, tenurial, finansial dan perdagangan, serta 
bagaimana mencapai sasaran iklim dan SDG.

Setahun program penjangkauan dan pengembangan kapasitas 
membangun momentum acara melalui saluran media sosial, 
kompetisi foto dan Inisiatif Bentang Alam Generasi Muda.

“Satu langkah besar yang telah diambil 
forum ini beberapa tahun lalu adalah 
untuk bergerak melampaui sektor dan 
mulai memikirkannya saat itu juga.”

Achim Steiner, Direktur Eksekutif,  
Program Lingkungan PBB

Jalur jejaring berbagi pengetahuan CIFOR berkembang semakin besar pada 2015, memperluas jangkauan 
penelitian ilmiah kami melalui pembaruan Forests News dan berita bulanan terkini, perpustakaan cifor.org, saluran 
media sosial dan listserv dengan lebih dari 4.400 jurnalis dunia.

Global
Landscapes
Forum
Paris
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Mitra pendanaan teratas CIFOR

Mitra pendanaan

 » African Development Bank (AfDB)

 » Australian Centre for International 
Agricultural Research (ACIAR)

 » Bank Dunia

 » Konsorsium CGIAR 

 » Chinese Academy of Agricultural 
Sciences (CAAS)

 » Climate and Land Use Alliance (CLUA) 

 » Common Market for Eastern and 
Southern Africa (COMESA) David & 
Lucile Packard Foundation

 » Departemen Hubungan Luar Negeri 
dan Perdagangan (Irish Aid), Irlandia

 » Departemen Lingkungan Pemerintah 
Australia

 » Global Affairs Canada (Pemerintah 
Kanada)

 » Global Environment Facility (GEF)

 » Kementerian Luar Negeri Belanda

 » Pemerintah Jepang

 » Republik Korea

 » Rockefeller Foundation

Mitra strategis

 » Association Technique Internationale 
des Bois Tropicaux (ATIBT)

 » Bioversity International

 » Centre de Coopération Internationale 
en Recherche Agronomique pour le 
Développement (CIRAD)

 » Centre de Recherche et d’Action 
pour le Développement Durable en 
Afrique centrale (CERAD)

 » Badan Pangan dan Pertanian PBB 
(FAO)

 » Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

 » Forest Stewardship Council (FSC)

 » International Center for Tropical  
Agriculture (CIAT)

 » International Crops Research Institute  
for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT)

 » International Institute for Environment 
and Development (IIED)

 » International Topical Timber 
Organization (ITTO)

 » Korea Forest Research Institute (KFRI)

 » National Academy of Sciences (NAS)

 » ÖKo – Institut e.V.

 » OXFAM NOVIB

 » Program Lingkungan Hidup PBB 
(UNEP)

 » Swiss National Science Foundation 
(SNF)

 » Technische Universität Darmstadt 
(Darmstadt University)

 » Tetra Tech ARD 

 » The International Food Policy 
Research Institute (IFPRI)

 » The Sustainable Trade Initiative (IDH)

 » Universitas Göttingen 

 » United States Forest Service (USFS)

 » Wageningen UR 

 » World Agroforestry Centre (ICRAF)

 » WorldFish

Kerja CIFOR 
dimungkinkan berkat 
dukungan finansial 
para mitra pendanaan 
dan kolaborasi dengan 
mitra strategis kami 
baik dalam penelitian 
maupun pengembangan 
sumber daya. 

“Salah satu tantangan terbesar 
lembaga penelitian adalah 
mendapatkan pengetahuan yang 
tepat dan diberikan kepada orang 
yang tepat serta di waktu yang tepat. 
Investasi CIFOR dalam meningkatkan 
cara penelitian yang dirancang sejak 
awal, dengan audiens terarah dan 
hasil terencana, terbayar sudah.”

Gaia Allison 
United Kingdom Department for 
International Development (DfID)

Mitra

Fund

“Badan Kerjasama Pembangunan 
Norwegia, Norad, adalah pengguna 
aktif hasil Studi Komparatif 
Global REDD+. Kami gembira 
dapat menjadi sponsor studi 
ini. Hasilnya digunakan dalam 
pekerjaan kami untuk mengelola 
elemen kunci inisiatif Iklim dan 
Hutan Internasional Pemerintah 
Norwegia.”

Jon Lomøy 

Direktur Jenderal, Norad

“Kerja sama perubahan iklim yang 
didanai USAID bersama CIFOR 
sangat berharga dalam memberi 
pemahaman ilmiah potensi mitigasi 
lahan basah tropis, selain juga 
berkontribusi pada pemahaman 
kami mengenai pengelolaan karbon 
di bentang alam.”

Juliann Aukema 
Kantor Perubahan Iklim Global USAID 



Pengeluaran 
pada 2015
(Dolar AS, ribu)

Pengeluaran pada 2014 (Dolar AS, ribu)

Pemasukan & 
pengeluaran, 
2011 hingga 2015
(Dolar AS, ribu)

Catatan: Angka-angka hanya untuk CIFOR, di luar mitra FTA 
Sumber: Laporan Keuangan Teraudit CIFOR 2011–2015
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John Hudson
Ketua Dewan
Ketua Komite Eksekutif 
Inggris 

Linxiu Zhang
Wakil Ketua Dewan
Ketua Komite Nominasi
China

José Joaquín Campos Arce
Ketua Komite Program
Kosta Rika

Phyllis Caldwell
Ketua Komite Keuangan dan Audit
Amerika Serikat

San Afri Awang (Januari–Mei 2015)
Henry Bastaman (Juni–Desember 2015)
Perwakilan Negara Tuan Rumah 
Indonesia

DEWAN WALI AMANAT

Antonio G.M. La Viña
Filipina

Bisrat Aklilu
Etiopia

Elizabeth Adu
Ghana

Mary Hobley
Inggris

Thelma Krug
Brasil

John Lynam
Amerika Serikat

Peter Holmgren
Direktur Jenderal CIFOR
Swedia

 cifor.org/board-of-trustees

KEUaNGaN

Informasi lebih lengkap: ar2015.cifor.org/finances
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Simak laporan lengkap daring dengan 
video, foto, publikasi 
dan lebih banyak artikel lain:
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