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Direktur Jenderal 

Pada 2018, CIFOR menapaki dua 
tonggak penting: kami mulai dengan 
meninjau kembali 25 tahun penelitian 
yang berdampak, dan mengakhirinya 
dengan melihat ke depan melalui 
penggabungan dengan Pusat 
Penelitian Wanatani Dunia (ICRAF). 

Selama seperempat abad, CIFOR 
telah mendorong profil hutan tropis 
dan masyarakat yang bergantung 
padanya di arena global. Para ilmuwan 
kami telah membantu mengungkap 
penyebab langsung dan tak langsung 
deforestasi, mengungkap peran 
penting hutan tropis bagi penghidupan 
pedesaan, dan menunjukkan peran 
hutan dan pohon dalam mitigasi 
perubahan iklim serta mendorong 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

CIFOR telah mempengaruhi kebijakan 
dan praktik di tingkat internasional, 
nasional, dan subnasional dalam  
berbagai topik, meliputi keragaman 
hayati dan kacang Brasil, lahan basah 
dan perubahan iklim, kebakaran 
gambut dan kelapa sawit, serta pangan 
hutan dan daging satwa liar. Tahun 
ini, Ethiopia mengeluarkan undang-
undang baru yang mengakui hak 

acara tahunan dialog tentang lahan 
gambut tropis dan, bermitra dengan 
Badan Litbang dan Inovasi Kementerian 
Kehutanan dan Lingkungan Hidup 
Indonesia (BLI), telah meluncurkan 
sekretariat sementara Pusat Lahan 
Gambut Tropis Internasional (ITPC).

Terlahir pada hari pertama Hari 
Hutan Dunia 2007, momentum 
yang diinspirasi oleh Forum Bentang 
Alam Global (GLF), kini bergerak 
dengan kecepatan penuh. Energi 
ini mentransformasi setiap aktivitas 
baru dalam semangat kreativitas. Para 
pengambil kebijakan, kelompok adat, 
perusahaan swasta dan bertumbuhnya 
gerakan muda saling berbagi solusi 
baru atas tantangan mendesak yang 
kini kita hadapi.

Tak satu pun prestasi CIFOR terwujud 
tanpa dedikasi staf administrasi, sumber 
daya manusia, keuangan dan operasi, 
di kantor pusat dan simpul-simpul kami 
di Kamerun, Kenya dan Peru. Kami 
berkesempatan untuk saling mengenal 
selama bertahun-tahun – sebagian 
bahkan sejak awal keberadaan CIFOR. 

Menghadapi 2019, CIFOR dan 
ICRAF menyatukan kekuatan untuk 
memperluas dampak dalam penelitian, 
kebijakan dan pembangunan 
kehutanan dan wanatani. Saya 
mengharapkan kehadiran berbagai 
peluang baru, kemitraan baru, dan 
terus mengukuhkan kolaborasi dengan 
para mitra yang telah terjalin selama ini.

Surat dari  
Direktur Jenderal

ar2018.cifor.org/directorgeneral

masyarakat lokal dalam manajemen 
dan restorasi hutan – antara lain 
berdasar keterlibatan jangka panjang 
kami. Selain itu, Dana Iklim Hijau 
maupun Konvensi Kerangka Kerja 
PBB mengenai Perubahan Iklim 
menukil rekomendasi CIFOR 
mengenai kesetaraan gender dan 
inklusi sosial dalam kebijakan iklim. 

Penelitian komparatif global selalu 
menjadi salah satu karya penting 
CIFOR. Mulai dari satu proyek awal 
menganalisis bagaimana masyarakat 
memanfaatkan hasil hutan 
bukan kayu, hingga metodologi 
inovatif Jaringan Kemiskinan dan 
Lingkungan Hidup, tim kami di 
Afrika, Asia dan Amerika Latin bekerja 
secara sistematis mengungkap 
beragam pola dalam bentang 
alam hutan tropis. Saat ini, Studi 
Komparatif Global – REDD+ dan 
Tenurial – terus menelurkan hasil. 
Sebuah buku baru, Transformasi 
REDD+: Pelajaran dan arah baru 
menelaah secara mendalam 10 
tahun penelitian mengenai reduksi 
emisi dari deforestasi dan degradasi 
hutan (REDD+). Kami juga meneliti 
dampak penelitian kami mengenai 
reformasi tenurial di Indonesia, Peru 
dan Uganda. 

Lahan basah dan mangrove menjadi 
fokus utama penelitian kami pada 
2018, sejalan dengan meningkatnya 
upaya melindungi ekosistem rentan 
ini. CIFOR menjadi tuan rumah 
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CIFOR 2018 … dalam angka
Tahun ini, CIFOR memperkukuh fondasi dan kemitraan untuk lebih jauh melakukan penelitian bagaimana hutan dapat 
mengentaskan kemiskinan, meningkatkan keamanan pangan dan nutrisi, serta meningkatkan kesehatan ekosistem. 
Kami juga terus mengukur langkah maju menuju penjangkauan, gender dan standar operasi.

CIFOR dan mitra berkontribusi pada proses, kerangka kerja, panel dan konvensi global berikut ini 

Pada November 2018, CIFOR dan 
Pusat Penelitian Wanatani Internasional 
(ICRAF), juga dikenal sebagai Wanatani 
Dunia (World Agroforestry), memutuskan 

untuk memulai proses penggabungan. Dua 
organisasi terkemuka dalam penelitian, kebijakan dan 
pembangunan  kehutanan dan wanatani ini akan 
bekerja sama – termasuk dengan pusat penelitian 
CGIAR lain – untuk mengakselerasi dampak.

Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) 
memiliki visi satu dunia yang lebih berkeadilan, tempat 
kehutanan dan bentang alam meningkatkan kualitas 
lingkungan hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, keadilan dan integritas 
lingkungan hidup melalui penelitian inovatif, pengembangan 
kapasitas para mitra dan secara aktif berdialog dengan seluruh 
pemangku kepentingan dalam menginformasikan kebijakan dan 
praktik yang mempengaruhi hutan dan masyarakat.

Tentang CIFOR

CIFOR merupakan satu dari 15 Pusat Penelitian CGIAR. CIFOR memimpin Program 
Penelitian CGIAR mengenai Hutan, Pohon dan Wanatani (FTA). Kami bekerja sama dengan 
erat dengan Program Penelitian CGIAR mengenai Perubahan Iklim, Pertanian dan Keamanan 
Pangan (CCAFS) dan mengenai Kebijakan, Kelembagaan dan Pasar (PIM), dan pada 2018 
melakukan penelitian dalam Program Penelitian CGIAR mengenai Gandum (WHEAT).

Ulang Tahun CIFOR ke-25
Selama lebih dari seperempat abad, CIFOR telah membangun reputasi untuk penelitian inovatif, peningkatan kapasitas 
lapangan, dan pelibatan bermakna bagi hutan dan masyarakat.

cifor.org/about-cifor cifor.org/cifor-icraf-merger-faqs/

ar2018.cifor.org/cifor-and-cgiar

Baca wawancara dengan alumni kami di  
cifor.org/cifor25

Sejarah mengenai dampak – Linimasa dalam laporan ini 
mengangkat beberapa capaian utama dan prestasi dalam 
ilmu pengetahuan, kebijakan dan pelibatan di berbagai topik, 
mulai dari gender, deforestasi, lahan basah, perubahan iklim, 
tenurial, serta keamanan pangan dan nutrisi. 

Perintis – Banyak ilmuwan perintis tetap terhubung 
dengan CIFOR sebagai Mitra Senior, karya mereka 
terus menginspirasi peneliti-peneliti kontemporer. 

José Joaquín 
Campos Arce 
Ketua Dewan 
Penyantun dan 
Ketua Komite 
Eksekutif

Selama 25 tahun, para peneliti 
CIFOR telah menempatkan 

ilmu pengetahuan pada inti 
diskusi global mengenai hutan 
dan masyarakat yang bergantung 
padanya. Melalui strategi sains 
yang kokoh, peningkatan kapasitas, 
pelibatan dan penjangkauan yang 
unik, CIFOR terus meningkatkan 
standar penelitian hutan tropis 
dunia. Pada 2018, CIFOR 
merayakan seperempat abad 
dampak dan pelibatan. Laporan 
ini mengangkat prestasi tersebut, 
dalam linimasa capaian dan 
dampak penting pada kebijakan 
dan praktik di arena internasional, 
nasional dan lokal.

CIFOR terus memperoleh 
pengakuan atas penelitian, analisis 
dan penjangkauan. Ilmuwan 
Utama Daniel Murdiyarso 
dianugerahi penghargaan tertinggi 

Surat dari  
Ketua Dewan Penyantun

ar2018.cifor.org/chairoftheboard

Di tengah makin meningkatnya 
tantangan pendanaan, CIFOR 
muncul sebagai pusat penelitian 
inovatif dengan jangkauan yang jauh 
melampaui organisasi serupa. Dalam 
beberapa tahun terakhir, CIFOR 
telah menjawab berbagai tantangan 
finansial, menunjukkan efisiensi 
dan resiliensi yang tak tergoyahkan 
dalam menjaga kualitas. CIFOR 
adalah satu-satunya pusat penelitian 
CGIAR yang telah terakreditasi 7 Pilar 
Asesmen Uni Eropa, dan terdepan 
dalam mendapatkan akreditasi Dana 
Iklim Global.

CIFOR tetap memimpin Program 
Penelitian CGIAR mengenai 
Hutan, Pohon dan Wanatani (FTA) 
– program penelitian kolaboratif 
terintegrasi mengenai hutan dan 
pohon terbesar di dunia – dan 
memperkuat kolaborasinya dengan 
Program Penelitian CGIAR mengenai 
Kebijakan, Kelembagaan dan 
Pasar (PIM), mengenai Perubahan 
Iklim, Pertanian dan Keamanan 
Pangan (CCAFS), dan dengan pusat 
penelitian CGIAR lain.

Sejalan dengan transisi lembaran 
baru bergabungnya CIFOR 
dengan Pusat Penelitian Wanatani 
Internasional (ICRAF), kami berharap 
langkah ini akan menciptakan 
lembaga penelitian hutan dan 
wanatani terkemuka di dunia. 

oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI) atas upaya tak 
kenal lelah terkait lahan basah. 
Penghargaan ini tepat waktu seiring 
dengan upaya CIFOR untuk terus 
mengangkat ekosistem yang 
terlupakan tersebut – dan potensi 
besar simpanan karbonnya – menjadi 
perhatian dunia.

Sejauh ini, lebih dari 250 juta orang 
telah dijangkau oleh Forum Bentang 
Alam Global (GLF), yang terus 
berkembang. Di luar acara utama di 
Nairobi, Kenya; Katowice, Polandia; 
Washington, DC; dan tentu saja 
di Bonn, Jerman, GLF memupuk 
semangat melalui pertemuan tingkat 
tinggi digital, Akademi Belajar, 
publikasi dan multimedia dan Berita 
Bentang Alam.

Sepanjang tahun, para ilmuwan di 
kantor pusat CIFOR di Bogor atau 
di simpul-simpul di Lima, Peru; 
Nairobi, Kenya atau Yaounde, 
Kamerun mengasah beragam topik 
pengetahuan, mulai dari perubahan 
iklim dan gender hingga penebangan 
ilegal dan keamanan pangan. 
Publikasi CIFOR telah diunduh 
hampir 1,5 juta kali, dengan lebih dari 
10.000 sitasi dan 400.000 kunjungan 
buku Google. Saat ini, Kabar Hutan 
mendapatkan kunjungan rata-rata 
lebih dari 56.000 halaman per 
bulan, yang memperluas jangkauan 
pengetahuan pada audiens baru di 
seluruh dunia. 
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1993

Global
Landscapes
Forum

CIFOR diresmikan
dalam Perjanjian 
Indonesia sebagai 
Tuan Rumah 

Global
Landscapes
Forum

2001 2002 2003 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Strategi baru 
Membuat perbedaan 
pada hutan dan 
masyarakat 
menekankan pada 
dampak

Undang-Undang 
Hutan Ethiopia 
mengadopsi 
rekomendasi CIFOR 
tentang pengakuan 
hak masyarakat lokal 
dalam manajemen 
dan restorasi hutan

Karya CIFOR mengenai 
Kriteria dan Indikator (C&I) 
berkontribusi secara 
langsung pada berbagai 
skema sertifikasi, termasuk 
Forest Stewardship Council, 
Lembaga Ekolabel 
Indonesia, IBAMA (Brasil) 
dan African Timber 
Organisation Manajemen Kolaboratif 

Adaptif (Adaptive 
Collaborative 
Management/ACM) 
membantu masyarakat 
memperkuat organisasi 
mereka, memulai aktivitas 
baru kehutanan, 
memperbaiki hubungan 
dengan lembaga 
pemerintah dan 
perusahaan swasta di 
30 lokasi di 11 negara 
sejak 1999

Global
Landscapes
Forum

Global
Landscapes
Forum

Global
Landscapes
Forum

CIFOR berkontribusi 
pada rencana kerja 
Konvensi Kerangka 
Kerja PBB mengenai 
Perubahan Iklim 
(UNFCCC) dan 
menjelaskan beberapa 
aspek Mekanisme 
Pembangunan Bersih 
pada Protokol Kyoto 

19981997

Proyek penelitian 
komparatif global 
mengenai pola dan tren 
komersialisasi hasil hutan 
bukan kayu diluncurkan

CIFOR mulai 
secara aktif 
mempromosikan 
konsep ‘alur 
dampak’ strategis

Sekretariat 
Konvensi 
Keragaman Hayati 
(CBD) 
menggunakan 
makalah teknis 
dari ilmuwan 
CIFOR mengenai 
kebakaran hutan 
dan hasil hutan 
bukan kayu 
(HHBK). CIFOR 
membantu 
menyusun urgensi 
HHBK pada 
agenda CBD

Ulang tahun ke-10
Ilmuwan CIFOR 
melakukan penelitian 
kemitraan dengan 
300 peneliti dari sekitar 
50 organisasi 
internasional, regional 
dan nasional di 
30 negara tropis 

Peringatan Hari 
Hutan Dunia 
pada Konferensi 
Para Pihak 
UNFCCC di Bali

Ilmuwan CIFOR 
membantu merumuskan 
panduan keragaman 
hayati Organisasi Kayu 
Tropis Internasional 
(ITTO) dan berkontribusi 
pada standar evaluasi 
dampak aktivitas pada 
iklim, komunitas lokal dan 
keragaman hayati Aliansi 
Iklim, Komunitas, dan 
Keragaman Hayati 
(CCBA) 

Studi Komparatif 
Global mengenai 
REDD+ (GCS REDD+) 
diluncurkan

Penelitian CIFOR di 
provinsi Papua, Indonesia 
berkontribusi pada 
pertimbangan kembali 
luas dan laju lahan yang 
dialokasikan untuk kelapa 
sawit dan tanaman 
industri

Peluncuran FTA, 
program penelitian 
kolaboratif terbesar di 
dunia mengenai hutan 
dan pohon.

Temuan pentingnya 
adalah mengungkap 
bahwa mangrove 
menyimpan karbon 
3-5 kali lebih besar 
dibanding hutan tropis. 
Hal ini menarik besarnya 
minat dari komunitas 
ilmiah dan media; 
Program Adaptasi dan 
Mitigasi Lahan Basah 
Berkelanjutan (SWAMP) 
diresmikan. 

Forum Bentang Alam 
Global (GLF) perdana, 

Warsawa, Polandia

Forum Bentang 
Alam Global Paris, 
menciptakan rekor 

jumlah audiens

Forum Bentang 
Alam Jakarta,
 Masalah Lahan 

Gambut

Forum Bentang 
Alam Global 
Washington, 

Nairobi, Bonn dan 
Katowice 

Lima ilmuwan CIFOR 
menjadi anggota penulis 
utama Suplemen Lahan 
Basah bagi Panduan 
Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC) 
tentang Inventarisasi Gas 
Rumah Kaca Nasional

Pakar daging satwa liar 
merespons krisis Ebola, 
memaparkan bukti untuk 
menyanggah pendapat 
bahwa wabah penyakit 
bisa dihindari dengan 
mencegah konsumsi 
daging satwa liar

Badan Kehutanan 
Peru mengangkat 
penelitian CIFOR ke 
dalam norma legal 
yang mengatur 
ekstraksi kayu dalam 
konsesi kacang 
Brasil

Liputan CIFOR mengenai 
kebakaran dan asap 2015 
membantu menarik 
perhatian media global 
atas kebakaran lahan 
gambut Indonesia

Strategi 2016–2025: 
Melangkah menuju agenda 
iklim dan pembangunan 
baru menyelaraskan  
penelitian CIFOR dengan 
Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan dan 
Persetujuan Paris

Modul dan buku 
sumber Survey 
Penelitian Pengukuran 
Standar Hidup Bank 
Dunia memasukkan 
metodologi dari 
Jaringan Kemiskinan 
Lingkungan (Poverty 
Environment 
Network/PEN) CIFOR, 
yang menemukan 
bahwa rumah tangga 
desa mendapat 20% 
pemasukan dari hutan

Forum Bentang 
Alam Global, 
Bonn, Jerman

Forum Bentang 
Alam Global. 
Perpanjangan 
dukungan 5 tahun 
dari Pemerintah 
Jerman

Analisis dan pelibatan CIFOR 
dalam ekonomi politik 
kebakaran dan asap 
menginformasi ‘Rencana 
Nasional Pencegahan 
Kebakaran 2017–2010’ dan 
‘Standar Pencegahan 
Kebakaran’ Indonesia.

Peran penting hutan dalam 
keamanan pangan dan nutrisi 
global diakui oleh Komite 
Keamanan Pangan Dunia, 
berdasarkan rekomendasi dari 
panel tingkat tinggi yang 
dipimpin CIFOR

Rekomendasi untuk sektor 
daging satwa liar 
berkelanjutan diadopsi oleh 
Konferensi Para Pihak 
Konvensi Keragaman Hayati

Buku Ttransformasi 
REDD+ menganalisis 
10 tahun GCS REDD+ 
dan penelitian lain

Asesmen dampak GCS 
Tenurial

Kebijakan gender dan 
inklusi sosial Dana Iklim 
Hijau 2018–2020 
memuat pesan utama 
yang sejalan dengan 
rekomendasi CIFOR

Pengaruh kebijakan Acara besar CIFOR Sorotan & hasil penelitian Kemitraan & jangkauan

1995 1996 2000

Strategi Penelitian 
Kehutanan Kolaboratif 
menempatkan CIFOR 
pada ruang kosong  
penelitian internasional 
terkait hutan dan 
masyarakat 
bergantung hutan 

300.000 ha Hutan Penelitian 
Bulungan di Kalimantan 
Timur, Indonesia 
dialokasikan untuk CIFOR 
melalui Surat Keputusan 
Menteri 

Rekomendasi CIFOR 
pada Program 
Lingkungan PBB (UNEP) 
mengenai penyebab 
mendasar deforestasi 
diadopsi oleh seluruh 
pemerintahan 

Peresmian 
kantor pusat 

CIFOR 

Linimasa 25 tahun
CIFOR



1993

Global
Landscapes
Forum

CIFOR diresmikan
dalam Perjanjian 
Indonesia sebagai 
Tuan Rumah 

Global
Landscapes
Forum

2001 2002 2003 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Strategi baru 
Membuat perbedaan 
pada hutan dan 
masyarakat 
menekankan pada 
dampak

Undang-Undang 
Hutan Ethiopia 
mengadopsi 
rekomendasi CIFOR 
tentang pengakuan 
hak masyarakat lokal 
dalam manajemen 
dan restorasi hutan

Karya CIFOR mengenai 
Kriteria dan Indikator (C&I) 
berkontribusi secara 
langsung pada berbagai 
skema sertifikasi, termasuk 
Forest Stewardship Council, 
Lembaga Ekolabel 
Indonesia, IBAMA (Brasil) 
dan African Timber 
Organisation Manajemen Kolaboratif 

Adaptif (Adaptive 
Collaborative 
Management/ACM) 
membantu masyarakat 
memperkuat organisasi 
mereka, memulai aktivitas 
baru kehutanan, 
memperbaiki hubungan 
dengan lembaga 
pemerintah dan 
perusahaan swasta di 
30 lokasi di 11 negara 
sejak 1999

Global
Landscapes
Forum

Global
Landscapes
Forum

Global
Landscapes
Forum

CIFOR berkontribusi 
pada rencana kerja 
Konvensi Kerangka 
Kerja PBB mengenai 
Perubahan Iklim 
(UNFCCC) dan 
menjelaskan beberapa 
aspek Mekanisme 
Pembangunan Bersih 
pada Protokol Kyoto 

19981997

Proyek penelitian 
komparatif global 
mengenai pola dan tren 
komersialisasi hasil hutan 
bukan kayu diluncurkan

CIFOR mulai 
secara aktif 
mempromosikan 
konsep ‘alur 
dampak’ strategis

Sekretariat 
Konvensi 
Keragaman Hayati 
(CBD) 
menggunakan 
makalah teknis 
dari ilmuwan 
CIFOR mengenai 
kebakaran hutan 
dan hasil hutan 
bukan kayu 
(HHBK). CIFOR 
membantu 
menyusun urgensi 
HHBK pada 
agenda CBD

Ulang tahun ke-10
Ilmuwan CIFOR 
melakukan penelitian 
kemitraan dengan 
300 peneliti dari sekitar 
50 organisasi 
internasional, regional 
dan nasional di 
30 negara tropis 

Peringatan Hari 
Hutan Dunia 
pada Konferensi 
Para Pihak 
UNFCCC di Bali

Ilmuwan CIFOR 
membantu merumuskan 
panduan keragaman 
hayati Organisasi Kayu 
Tropis Internasional 
(ITTO) dan berkontribusi 
pada standar evaluasi 
dampak aktivitas pada 
iklim, komunitas lokal dan 
keragaman hayati Aliansi 
Iklim, Komunitas, dan 
Keragaman Hayati 
(CCBA) 

Studi Komparatif 
Global mengenai 
REDD+ (GCS REDD+) 
diluncurkan

Penelitian CIFOR di 
provinsi Papua, Indonesia 
berkontribusi pada 
pertimbangan kembali 
luas dan laju lahan yang 
dialokasikan untuk kelapa 
sawit dan tanaman 
industri

Peluncuran FTA, 
program penelitian 
kolaboratif terbesar di 
dunia mengenai hutan 
dan pohon.

Temuan pentingnya 
adalah mengungkap 
bahwa mangrove 
menyimpan karbon 
3-5 kali lebih besar 
dibanding hutan tropis. 
Hal ini menarik besarnya 
minat dari komunitas 
ilmiah dan media; 
Program Adaptasi dan 
Mitigasi Lahan Basah 
Berkelanjutan (SWAMP) 
diresmikan. 

Forum Bentang Alam 
Global (GLF) perdana, 

Warsawa, Polandia

Forum Bentang 
Alam Global Paris, 
menciptakan rekor 

jumlah audiens

Forum Bentang 
Alam Jakarta,
 Masalah Lahan 

Gambut

Forum Bentang 
Alam Global 
Washington, 

Nairobi, Bonn dan 
Katowice 

Lima ilmuwan CIFOR 
menjadi anggota penulis 
utama Suplemen Lahan 
Basah bagi Panduan 
Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC) 
tentang Inventarisasi Gas 
Rumah Kaca Nasional

Pakar daging satwa liar 
merespons krisis Ebola, 
memaparkan bukti untuk 
menyanggah pendapat 
bahwa wabah penyakit 
bisa dihindari dengan 
mencegah konsumsi 
daging satwa liar

Badan Kehutanan 
Peru mengangkat 
penelitian CIFOR ke 
dalam norma legal 
yang mengatur 
ekstraksi kayu dalam 
konsesi kacang 
Brasil

Liputan CIFOR mengenai 
kebakaran dan asap 2015 
membantu menarik 
perhatian media global 
atas kebakaran lahan 
gambut Indonesia

Strategi 2016–2025: 
Melangkah menuju agenda 
iklim dan pembangunan 
baru menyelaraskan  
penelitian CIFOR dengan 
Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan dan 
Persetujuan Paris

Modul dan buku 
sumber Survey 
Penelitian Pengukuran 
Standar Hidup Bank 
Dunia memasukkan 
metodologi dari 
Jaringan Kemiskinan 
Lingkungan (Poverty 
Environment 
Network/PEN) CIFOR, 
yang menemukan 
bahwa rumah tangga 
desa mendapat 20% 
pemasukan dari hutan

Forum Bentang 
Alam Global, 
Bonn, Jerman

Forum Bentang 
Alam Global. 
Perpanjangan 
dukungan 5 tahun 
dari Pemerintah 
Jerman

Analisis dan pelibatan CIFOR 
dalam ekonomi politik 
kebakaran dan asap 
menginformasi ‘Rencana 
Nasional Pencegahan 
Kebakaran 2017–2010’ dan 
‘Standar Pencegahan 
Kebakaran’ Indonesia.

Peran penting hutan dalam 
keamanan pangan dan nutrisi 
global diakui oleh Komite 
Keamanan Pangan Dunia, 
berdasarkan rekomendasi dari 
panel tingkat tinggi yang 
dipimpin CIFOR

Rekomendasi untuk sektor 
daging satwa liar 
berkelanjutan diadopsi oleh 
Konferensi Para Pihak 
Konvensi Keragaman Hayati

Buku Ttransformasi 
REDD+ menganalisis 
10 tahun GCS REDD+ 
dan penelitian lain

Asesmen dampak GCS 
Tenurial

Kebijakan gender dan 
inklusi sosial Dana Iklim 
Hijau 2018–2020 
memuat pesan utama 
yang sejalan dengan 
rekomendasi CIFOR

Pengaruh kebijakan Acara besar CIFOR Sorotan & hasil penelitian Kemitraan & jangkauan

1995 1996 2000

Strategi Penelitian 
Kehutanan Kolaboratif 
menempatkan CIFOR 
pada ruang kosong  
penelitian internasional 
terkait hutan dan 
masyarakat 
bergantung hutan 

300.000 ha Hutan Penelitian 
Bulungan di Kalimantan 
Timur, Indonesia 
dialokasikan untuk CIFOR 
melalui Surat Keputusan 
Menteri 

Rekomendasi CIFOR 
pada Program 
Lingkungan PBB (UNEP) 
mengenai penyebab 
mendasar deforestasi 
diadopsi oleh seluruh 
pemerintahan 

Peresmian 
kantor pusat 

CIFOR 



Penelitian CIFOR berkembang 
dari fokus awal pada 
manajemen hutan dan restorasi 
lahan terdegradasi menuju 
pendekatan bentang alam yang 
bertujuan mengatasi tantangan 
lingkungan hidup, sosial dan 
politik yang dihadapi hutan dan 
masyarakat. 

2000 

Bank Dunia 
berkonstultasi dengan 
para pakar CIFOR dalam 
menganalisis strategi 
hutan 1991, untuk 
menjaga agar kebijakan 
tidak mendorong 
deforestasi

2009

Proyek REFORCO 
diluncurkan dengan 
tujuan meningkatkan 
kapasitas manajemen 
hutan berkelanjutan di 
Universitas Kisangani, 
Republik Demokratik 
Kongo

2013

Peta jalan untuk 
memperkuat industri kayu 
Jepara, Jawa Tengah, 
Indonesia disetujui 
menjadi Peraturan Daerah; 
10 produsen furnitur skala 
kecil mendapat sertifikasi 
legalitas kayu dari 
pemerintah pusat

Pada 2018, Restorasi Bentang Alam mendapat sorotan, mulai dari 
fokus khusus restorasi di Afrika pada Forum Bentang Alam Global di 

Nairobi, Kenya, hingga asesmen spesifik rencana restorasi di Amerika 
Latin, ditambah penelitian mengenai peran tenurial, hak perempuan dan 
pemantauan partisipatif

CIFOR dan mitra menelaah 75 program restorasi yang meliputi lebih 
dari 1,5 juta hektare lahan di Meksiko, dengan tujuan memberi masukan 
terhadap rencana restorasi nasional. Selain itu, sebuah observatorium 
hutan dibangun agar memungkinkan Kenya, Mozambik, Tanzania dan 
Uganda berbagi data hutan melalui cara yang lebih efisien.

MANAJEMEN HUTAN, BENTANG ALAM DAN RESTORASI … TAHUN KE  TAHUN

Menjaga pohon  
berakar di tanah

Baca cerita lengkapnya: ar2018.cifor.org/restoration

Memanen kacang Brasil sekaligus kayu di Amazon
Evaluasi terbaru atas penelitian CIFOR mengenai kacang Brasil mencatatnya 
sebagai penelitian ilmiah pertama yang mempengaruhi kebijakan hutan di Peru. 
Panduan negara tersebut dalam mengelola konsesi kacang Brasil mengangkat 
hasil penelitian yang mengindikasikan seberapa banyak pohon bisa ditebang 
tanpa mempengaruhi panen kacang. Penelitian ini mempermudah komunitas 
menjaga hutan lokal – dan penghidupan mereka. 

Baca cerita lengkapnya: ar2018.cifor.org/Brazil-nut
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2013

‘Sepuluh prinsip 
pendekatan bentang alam 
dalam menyelaraskan 
pertanian, konservasi, dan 
kepentingan penggunaan 
lahan lainnya,’ oleh Jeffrey 
Sayer dkk. dipublikasikan

2016

Badan Kehutanan Peru 
memasukkan penelitian 
CIFOR ke dalam norma 
legal yang mengatur 
ekstraksi kayu dalam 
konsesi kacang Brasil

2018

Undang-undang Hutan 
Ethiopia menukil 
rekomendasi CIFOR 
dalam mengakui hak 
masyarakat lokal 
dalam manajemen dan 
restorasi hutan

– Ato Kebede Yimam, Menteri 
Negara Sektor Kehutanan, Ethiopia

Mitra donor:   
Strategic Climate Institutions 
Program (SCIP)

Baca cerita lengkapnya:  
ar2018.cifor.org/Ethiopia

dan Deklarasi Hutan New York. Pada 
2013, Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan yang baru lebih terbuka, 
didorong oleh CIFOR dan peneliti lain 
agar mempertimbangkan pertimbangan 
berbeda yang dapat membawa manfaat 
ekonomi dan membantu negara 
mewujudkan komitmen restorasi 
nasional dan internasional. 

Undang-undang tersebut kemudian 
direvisi berdasarkan masukan teknis 
dari para peneliti dalam tiga hal kunci: 
pengakuan bahwa manajemen hutan 
partisipatif dapat meningkatkan peran 
masyarakat dalam mengelola hutan; 
insentif bagi pengembang hutan 
swasta; dan sanksi berat bagi mereka 
yang memperluas lahan pertanian ke 
dalam hutan, melanggar batas hutan, 
atau menyalakan api, membahayakan 
spesies terancam, membangun 
pemukiman dalam hutan, berburu atau 
menggembalakan hewan di hutan. 
Masyarakat lokal kini dapat menebang 
pohon dalam jumlah yang disepakati.

Memaksimalkan manfaat sosial ekonomi 
akan membantu memenuhi target 
besar negara dengan cara yang saling 
menguntungkan, dan baik Kassa maupun 
Ato Kebede Yimam, Menteri Negara 
Sektor Kehutanan, berharap masyarakat 
desa dan hutan akan segera mendapat 
manfaat dari peluang yang dibuka 
regulasi. “Langkah berikutnya adalah 
mendukung pemerintah menempatkan 
struktur yang tepat, mendefinisikan 
kembali peran para pakar, dan 
meningkatkan kapasitas mereka untuk 
mengaktualisasikan hak masyarakat,” 
tambah Kassa.

Undang-undang baru hutan Ethiopia menghargai 
konservasi maupun masyarakat22

Degraded land Ethiopia aims to restore by 2030 
(the largest pledge of all African countries)

million 
hectares

20–3
Time required by smallholders to restore 
agricultural or forest land as part of Ethiopia’s Free 
Labour Contribution Period (FLCP)

days/year 

80%
of Ethiopians live in rural areas

masyarakat Ethiopia tinggal 
di kawasan pedesaan 

80%

Ethiopians live in rural areas
90% 22 million 

hectares
Degraded land Ethiopia aims to 

restore by 2030 (the largest 
pledge of all African countries)

22 juta 
hektar

Lahan terdegradasi Ethiopia yang ditargetkan 
direstorasi pada 2030 (ikrar terbesar 

dari seluruh negara Afrika)

20–30 
Waktu bagi petani untuk merestorasi lahan 
pertanian atau hutan sebagai bagian dari 

Periode Kontribusi Gratis Tenaga Kerja (Free 
Labour Contribution Period/FLCP) Ethiopia

hari/tahun

20–30 
Time required by smallholders 
to restore agricultural or forest 
land as part of Ethiopia’s Free 
Labour Contribution Period 

(FLCP)

days/year 

“

– Plinio Sist, mantan Ilmuwan Pratama  
CIFOR yang fokus pada Hutan Penelitian 
Bulungan 

Baca wawancara dengan alumni CIFOR:  
cifor.org/cifor25

Selama satu dekade, ilmuwan 
CIFOR di Ethiopia bekerja untuk 
memberikan informasi pemerintah, 
agar legislasi kehutanan dirancang 
dengan baik dalam rangka mencegah 
dan mengurangi deforestasi dan 
degradasi hutan. Kini mereka 
senang dengan keluarnya Undang-
undang Hutan baru, yang akhirnya 
mempertimbangkan realitas hutan 
– bagaimana hutan dimanfaatkan 
sebagai sumber daya bagi masyarakat, 
dan bagaimana masyarakat mendapat 
manfaat dari perlindungan hutan. 

Undang-undang Hutan Nasional 2018, 
yang mulai diterapkan Januari, secara 
tegas mengakui hak masyarakat dan 
peran mereka dalam mengelola hutan 
alam dan mengembangkan hutan 
tanaman, tanpa terlalu mengganggu 
jasa ekologis dan keragaman hayati.

“Ini perubahan besar dari legislasi 
sebelumnya,” kata Habtemariam 
Kassa, ilmuwan utama CIFOR, yang 
mendukung upaya Kementerian 
merevisi peraturan. Sebelumnya, 
masyarakat lokal sulit mendapat 
peluang untuk berpartisipasi dalam 
manajemen hutan, dan program 
restorasi yang lebih mengandalkan 
pada pembayaran uang tunai untuk 
memperoleh dukungan masyarakat, 
dari pada insentif sosial ekonomi. 
Upaya ilmuwan CIFOR agar hal ini 
dipertimbangkan dalam Undang-
undang Hutan 2007 tidak berhasil.

Perubahan mulai terjadi ketika Ethiopia 
berkomitmen untuk merestorasi 22 juta 
hektare lahan dan hutan terdegradasi 
pada 2030, di bawah Tantangan Bonn 

  Hutan sangat penting bagi masa 
depan kemanusiaan, dan CIFOR 
merupakan salah satu aktor kunci 
yang memberi rekomendasi praktis 
dalam menjaga hutan tropis bagi 
kemanfaatan masyarakat.”

   Undang-undang Hutan 
Nasional Ethiopia 2018 
merupakan undang-undang 
yang benar-benar progresif, 
dan jika diimplementasikan 
dengan benar, akan membuat 
perbedaan besar.”

“
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PENDEKATAN PENELITIAN KOMPARATIF GLOBAL CIFOR

Dasar-dasar penelitian CIFOR 
adalah ilmu pengetahuan yang 
solid, berbasis rancangan 
penelitian jangka panjang untuk 
mengungkap pola lingkungan 
hidup, sosial dan politik yang 
berubah di berbagai wilayah dan 
bentang alam.

1998

Proyek penelitian 
komparatif global 
mengenai pola dan tren 
komersialisasi hasil hutan 
bukan kayu diluncurkan

2009

Studi Komparatif Global 
mengenai REDD+ (GCS 
REDD+) diluncurkan

2014

Studi Komparatif Global 
mengenai Reformasi 
Tenurial (GCS Tenurial) 
diluncurkan

Bauran 
keuangan, 
gender … dan 
lainnya

Harapan besar: Buku baru menganalisis realitas REDD+
Sebuah buku baru 
meringkas 10 tahun 
penelitian Studi 
Komparatif Global 
REDD+ dan berbagai 
penelitian lain oleh 
CIFOR. Buku tersebut 
membahas beragam 
isu pendanaan, politik 

nasional, penilaian dampak dan inisiatif 
terbaru, serta menawarkan pembelajaran 
sebagai jalan melakukan transformasi.

REDD+ (reduksi emisi dari deforestasi dan 
degradasi hutan serta meningkatkan stok 
karbon) merupakan cara yang sempat 
dipandang cepat, mudah dan murah 

Baca cerita lengkapnya: ar2018.cifor.org/REDD+

Ilmuwan perubahan iklim CIFOR menggali beragam topik tahun ini. Salah satu penelitian 
menunjukkan perlunya mempertimbangkan dinamika gender sejak dini untuk keberhasilan 
REDD+. Penelitian mengenai pendanaan REDD+, bermitra dengan grup konsultasi 
internasional COWI dan Öko-Institut, menyatakan bahwa bauran pendanaan perlu dilakukan. 
Sebuah penelitian terbaru mengenai komitmen pembangunan emisi rendah dari 39 negara 
bagian dan provinsi di 12 negara menemukan bahwa pendekatan yurisdiksional menunjukkan 
potensi untuk menemukan solusi jangka panjang bagi masalah deforestasi tropis yang rumit.

Baca seluruh sorotan perubahan iklim: ar2018.cifor.org/climate-change

Mendahului 
perubahan iklim

– Arild Angelsen, editor utama 
Transforming REDD+, profesor 
Universitas Ilmu Hayati Norwegia, 
dan mitra senior CIFOR 

   Kita tidak boleh lengah 
dari kebutuhan mendesak 
mengurangi emisi berbasis 
hutan untuk mencegah 
bencana perubahan iklim. 
Buku ini memberi analisis 
kritis, berbasis bukti 
mengenai bagaimana REDD+ 
diimplementasikan sejauh 
ini, dan memetakan apa yang 
diperlukan agar benar-benar 
transformasional.”

“dalam mitigasi perubahan iklim dengan 
menyediakan insentif untuk menjaga 
hutan tropis. Namun, sejauh ini ternyata 
menunjukkan hasil yang kurang sesuai 
harapan bagi hutan maupun penghidupan. 

Mengapa? Para peneliti merinci beberapa 
faktor – antara lain minimnya pendanaan 
internasional, kurangnya koordinasi di 
tingkat nasional, dan tak terselesaikannya 
isu tenurial – meski juga mencatat evolusi 
komitmen keberlanjutan sektor swasta, 
pertanian cerdas-iklim, restorasi hutan 
dan bentang alam, dan pendekatan 
yurisdiksional lebih holistik, yang 
kesemuanya dapat mendukung tujuan 
lebih luas REDD+. 
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Mengapa reformasi 
hutan dan tenurial 
lahan sangat sulit 
diimplementasikan? 
Sejauh mana 
ia menjamin 
hak masyarakat 
lokal? Konflik apa 

yang bisa terjadi, dan manfaat apa yang bisa 
diberikan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut 
menjadi inti dari penelitian multi-donor Studi 
Komparatif Global mengenai Reformasi 
Tenurial (GCS-Tenure) – dan evaluasi 
empat tahun pertama menunjukkan bahwa 
pendekatan partisipatoris membuat perbedaan. 

2014

Laporan Overseas 
Development Institute 
menyimpulkan bahwa 
rekomendasi CIFOR 
menginformasi negosiasi 
iklim internasional menuju 
REDD+ global, dan 
kebijakan nasional REDD+ 
di beberapa negara

2016

Modul dan buku sumber 
kehutanan untuk Survei 
Studi Pengukuran Standar 
Hidup Bank Dunia 
memasukkan metodologi 
dari PEN, yang menemukan 
bahwa rumah tangga desa 
mendapat 20% penghasilan 
dari hutan

2018

Evaluasi dampak GCS 
Tenurial menemukan, 
pendekatan partisipatoris 
yang dilakukan, sangat 
membantu kolaborasi 
pemangku kepentingan 
dalam mengidentifikasi 
dan menyelesaikan 
masalah

Hak dan sumber daya 
untuk semua

Melalui dukungan Program Penelitian CGIAR mengenai Kebijakan, Kelembagaan, 
dan Pasar (PIM), CIFOR dan mitra melakukan telaah sistematis atas kawasan lindung 
laut dan melihat bagaimana penguatan hak kolektif dapat mengatasi kendala 
investasi bisnis berkelanjutan di Nepal, Guatemala, Meksiko dan Namibia. Di Nepal, 
para peneliti menemukan bahwa perempuan menempati peran penting dalam 
kelompok masyarakat pemanfaat hutan dan perusahaannya – memberi manfaat 
bagi dirinya dan upaya konservasi. 

Setelah reformasi 
tenurial, 
apa langkah 
berikutnya?

Baca seluruh sorotan tenurial: ar2018.cifor.org/tenure

Baca cerita lengkapnya: ar2018.cifor.org/GCS-Tenure

Studi Komparatif Global mengenai Reformasi Tenurial  
memberikan hasil

Baca wawancara dengan alumni CIFOR:  
cifor.org/cifor25

“

– Sven Wunder, Mitra Senior CIFOR

  CIFOR selalu melakukan pendekatan 
trans-disiplin, yang seringkali 
merupakan kebutuhan kita dalam 
menyelesaikan kompleksitas masalah 
sosio-lingkungan.”

Sejak 2014, tim lintas-disiplin 
CIFOR di Indonesia, Peru dan 
Uganda telah meneliti bagaimana 
reformasi tenurial hutan dirancang 
dan diimplementasikan, apa yang 
mempengaruhi proses reformasi, 
dan bagaimana hasil reformasi 
berpengaruh pada penghidupan 
maupun kondisi hutan. Tujuan 
utamanya adalah menginformasi 
kebijakan tenurial lahan, seraya 
belajar dari masyarakat, organisasi, 
pemerintah dan akademisi dalam 
rangka memperlengkapi masyarakat 
dengan apa yang mereka perlukan 
untuk mendapat hak atas hutan.

Melalui kerja sama erat dengan mitra dan 
pejabat pemerintah di berbagai tingkat, 
serta dengan masyarakat dan pemimpin 
adat, GCS Tenurial memunculkan 
pengetahuan lokal dan teknis untuk 
membantu masyarakat mempelajari 
berbagai skenario masa depan. Temuan 
dari tiga negara menunjukkan, banyak 
praktisi dan perwakilan masyarakat 
bekerja sama untuk mengidentifikasi 
dan menyelesaikan masalah, serta untuk 
mengetahui kemampuan mereka untuk 
memperbaiki masa depan. Pertemuan 
rutin komite proyek membantu 
membenahi proses sambil berjalan, 
memperkuat tautan penting dengan 
mitra lokal dan menyokong koalisi kuat 
seputar topik tenurial lahan. 
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LAHAN GAMBUT, RANTAI NILAI SERTA KEBAKARAN DAN ASAP … DARI TAHUN KE TAHUN

Penghargaan Sarwono dari LIPI 
merupakan penghargaan tertinggi dari 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 
Pada 2018 penghargaan ini diberikan pada 
Daniel Murdiyarso, yang selama 15 tahun 
telah menjadi ilmuwan utama CIFOR. 
Penghargaan diberikan atas upaya tak kenal 
lelah pada lahan basah, termasuk lahan 

gambut dan mangrove. Ia melakukan banyak hal untuk mengangkat 
lahan – yang selama ini dirasakannya - ‘kurang dihargai atau marjinal’ 
ini ke dalam agenda perubahan iklim global.

Perhatian besar pada lahan basah – dan upaya menautkan 
ilmu pengetahuan pada kebijakan 

Menyadari bahwa penyebab 
degradasi hutan dan penebangan 
ilegal bersifat kompleks dan 
berkelindan, sejak awal CIFOR 
memilih fokus pada bagaimana 
pasar dan rantai nilai mendorong 
deforestasi – dan bagaimana 
keduanya dapat mendorong 
opsi lebih berkelanjutan bagi 
masyarakat dan hutan.

1998

Merespons kebakaran 
besar dan asap di 
Indonesia pada 1997, 
CIFOR meluncurkan proyek 
penelitian ekonomi politik 
bersama Kementerian 
Luar Negeri AS dan Badan 
Antariksa Eropa

2011

Temuan penting menunjukkan 
bahwa mangrove menyimpan 
3–5 kali karbon lebih besar 
dibanding hutan tropis. Temuan 
ini memicu minat kalangan 
ilmu pengetahuan dan media 
dunia: Program Adaptasi dan 
Mitigasi Lahan Basah (SWAMP) 
diluncurkan.

2013

Lima ilmuwan CIFOR 
menjadi penulis utama 
Suplemen Lahan 
Basah pada Panduan 
Intergovernmental 
Panel on Climate 
Change (IPCC) tentang 
Inventarisasi Gas Rumah 
Kaca Nasional

Lahan basah untuk  
masa depan

Baca cerita lengkapnya: ar2018.cifor.org/wetlands

– Daniel Murdiyarso, Ilmuwan Utama CIFOR

   Jika kita bersungguh-sungguh menangani 
mangrove dan rumput laut, kita bisa mewujudkan 
target Paris dengan lebih mudah.”
“

Murdiyarso memimpin Program Adaptasi dan Mitigasi Lahan Basah Berkelanjutan (SWAMP) CIFOR. Program ini didanai oleh Badan 
Pembangunan Internasional AS, dan menjadi unggulan konsep ‘karbon biru’ – karbon yang disimpan dalam mangrove dan rumput laut. 
Konferensi Tingkat Tinggi Karbon Biru, digelar di Jakarta, Juli 2018, menyatukan banyak tokoh, menteri hingga peneliti internasional 
untuk mendiskusikan nilai ekosistem pesisir ini.

60%
dunia tinggal di kawasan pesisir 

masyarakat 

>200
untuk mengukur karbon lahan basah 
melalui proyek SWAMP

orang 
dilatih

hampir separuh mangrove dunia telah hilang 
dalam tiga dekade terakhir (3 miliar ton)
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Lahan gambut seringkali diabaikan. 
Menutupi sekitar 3% hingga 

5% permukaan bumi, lahan ini 
menyimpan lebih dari 30% karbon 
tanah dunia. Angka ini menempatkan 
lahan ini menjadi sangat penting 
bagi mitigasi dan adaptasi perubahan 
iklim. Lahan gambut menyediakan 
pangan, obat, kayu dan habitat 
bagi spesies terancam seperti 

Pusat penelitian lahan gambut tropis baru mengangkat 
nilai ‘rawa’  

orangutan. Namun, lahan gambut tropis 
merupakan ekosistem yang kurang 
dipahami dan dipantau.

Pusat Lahan Gambut Tropis Internasional 
(International Tropical Peatlands Center/
ITPC) bertujuan mengangkat lahan 
penting ini dalam sorotan global. 
Pemerintah Indonesia, bersama Republik 
Demokratik Kongo dan Republik Kongo, 
meresmikan sekretariat sementara di 
kantor pusat CIFOR di Bogor, Indonesia, 
pada 30 Oktober 2018.

Dibangun dengan semangat kerjasama 
internasional Selatan-Selatan, multi-
pemangku kepentingan dan multi donor, 
ITPC bertujuan menarik pemikir-pemikir 

80%

C

of Earth’s surface is covered 
by peatlands

of world’s soil carbon is 
stored in peatlands 

of known peatlands have 
already been destroyed or 

degraded

of countries are home to 
tropical peatlands

30%

karbon tanah disimpan 
di lahan gambut

30%

15%

lahan gambut yang sudah 
diidentifikasi telah rusak atau 
terdegradasi 

15%

lahan gambut yang sudah diidentifikasi 
telah rusak atau terdegradasi 

15%

economic loss of Indonesia’s peatland fires 
in 2015

15%U
SD

3-5%

permukaan bumi 
ditutupi lahan gambut 

3-5%

permukaan bumi ditutupi lahan gambut 
3-5%

C

economic loss of Indonesia’s 
peatland fires in 2015 premature deaths around the 

region after the 2015 fires

16.1U
SD

billion >100,00

80%
negara memiliki lahan 
gambut tropis 

80%
negara memiliki lahan gambut tropis 

billion

premature deaths around the region after 
the 2015 fires

>100,00

C
karbon tanah disimpan di lahan gambut
30%

terbaik yang bekerja di lahan gambut, 
antara lain peneliti, pengambil kebijakan, 
masyarakat lokal, dan pemangku 
kepentingan dengan tujuan yang sama 
menjaga ekosistem unik dan penting ini.

Selama lebih dari 20 tahun, CIFOR 
telah menjadi kontributor utama bagi 
pengetahuan mengenai lahan gambut 
tropis. Pada Agustus, dengan didukung 
oleh Pemerintah Indonesia, CIFOR 
menjadi tuan rumah Dialog Lahan 
Gambut Tropis perdana di kantor 
pusatnya. Kegiatan satu hari ini menjadi 
wahana bagi perwakilan dari sektor 
swasta, pemerintah dan peneliti untuk 
berbagi informasi terbaru mengenai 
perlindungan lahan gambut tropis. 

20172017

CIFOR berkontribusi 
secara signifikan 
pada dua proses 
nasional peningkatan 
kebijakan kelapa 
sawit di Indonesia

Analisis dan pelibatan 
CIFOR dalam ekonomi 
politik kebakaran dan 
asap menginformasi 
‘Rencana Nasional 
Pencegahan Kebakaran 
2017-2019’ dan ‘Standar 
Pencegahan Kebakaran’ 

2018

Sekretariat interim 
Pusat Penelitian 
Lahan Gambut 
Tropis Internasional 
didirikan di kantor 
pusat CIFOR di 
Bogor, Indonesia 

Baca wawancara dengan alumni CIFOR:   
cifor.org/cifor25

“

– David Kaimowitz, mantan Ilmuwan dan 
Direktur Jenderal CIFOR 

  Upaya yang tengah dilakukan untuk 
melindungi dan mengelola hutan umumnya 
gagal menjadi keberlanjutan sumber daya 
hutan dan keadilan akses atas manfaatnya. 
CIFOR dan lembaga serupa menjadi kunci 
dalam mendorong dialog dan pemahaman lebih 
terinformasi dan kritis atas isu-isu tersebut.”

Baca cerita lengkapnya:  
ar2018.cifor.org/deforestation

CIFOR mempengaruhi pengembangan kebijakan dan praktik 
dalam memerangi masalah rutin kebakaran hutan di wilayah ini 
melalui telaah di bidang ekonomi politik kebakaran dan asap. 
Saat ini CIFOR tengah mengangkat penghidupan berkelanjutan 

bebas-asap, pencegahan kebakaran berbasis masyarakat dan restorasi lahan 
gambut, bermitra dengan perguruan tinggi, pemerintah lokal, masyarakat dan 
sektor swasta.

Kelapa sawit merupakan penyebab utama kebakaran lahan gambut. Penelitian 
masif CIFOR dan pelibatan dengan pengambil kebijakan, sektor swasta dan 
masyarakat terus mendorong strategi kelapa sawit berkelanjutan dan penghidupan 
alternatif di Indonesia, Kamerun dan Kolumbia. 

Sonokeling dari Afrika, yang sangat bernilai sebagai bahan 
furnitur mewah di Tiongkok, merupakan salah satu sumber 
alam liar yang paling banyak diperjualbelikan. CIFOR telah 
mendokumentasikan efek merusak perdagangan antara 

Zambia dan Tiongkok pada stok sonokeling yang dikenal sebagai pohon 
‘mukula’ di hutan Zambia. Pada 2018, para ilmuwan menerbitkan ringkasan 
yang mendesak pemerintah Zambia melindungi penghidupan jangka 
panjang hutan dan masyarakatnya, sebagai bagian dari uji dan implementasi 
pendekatan yang digariskan dalam Pakta Hutan 2015 bagi tata kelola hutan 
masyarakat, dan bersama dan swasta. Salah satu solusi jangka pendeknya 
adalah menempatkan spesies tersebut dalam daftar spesies terancam 
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora (CITES).

Debat seru 
seputar kelapa 
sawit, kebakaran 
dan asap 

Strategi baru 
mengatasi 
penyebab 
penebangan 
ilegal

Baca cerita lengkapnya:  
ar2018.cifor.org/peatlands
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FOKUS GENDER  … DARI TAHUN KE TAHUN

Sejak awal, CIFOR 
merancang proyek 
penelitian untuk 
menginformasi 
kebijakan kesetaraan 
gender, dan 
berupaya menjamin 
ruang bagi seluruh 
perspektif dalam 
organisasi

1998

Program Gender 
dan Keberagaman 
diinisiasi untuk 
membantu menjamin 
agar inisiatif 
penelitian CIFOR 
melibatkan beragam 
perspektif dan bisa 
diakses semua pihak

2015

Rangkaian Infobrief 
penelitian gender yang 
dilakukan CIFOR dan mitra 
diluncurkan pada konferensi 
iklim Paris (sebagian 
dimasukkan dalam 
Laporan Pembangunan 
Berkelanjutan Global 
PBB 2016)

2016

Setelah enam tahun 
pendekatan Manajemen 
Adaptif Kolaboratif (ACM) 
di Uganda, perempuan 
pada posisi pemimpin 
meningkat dari 11% 
menjadi 54%, dan 9 kali 
lebih banyak perempuan 
mengikuti pemilihan umum

Lensa aksi iklim yang lebih lebar 
memasukkan perempuan dan 
pihak-pihak lain dalam fokus

Dimensi gender
Dari ‘empat 
kekuatan’ hingga 
lima lensa
Konferensi tingkat tinggi digital yang 
diselenggarakan Forum Bentang 
Alam Global mengeksplorasi 
struktur kekuasaan yang bermain 
pada bentang alam global. Pada 
saat webinar Wahana Kolaboratif 
CGIAR mengenai Gender, ilmuwan 
CIFOR mempresentasikan temuan 
mengenai penguatan tenurial dan 
hak perempuan atas hutan dan 
pohon menggunakan manajemen 
adaptif kolaboratif.

Publikasi teratas mencakup sebuah 
buku panduan yang memaparkan 
garis besar pendekatan lima lensa 
untuk memahami ‘saling kelindan’, 
sebuah artikel dalam World 
Development mengenai persepsi 
kesejahteraan perempuan di lokasi 
REDD+, dan penelitian mengenai 
dinamika gender penebangan 
informal.  

Baca lebih lanjut:  
ar2018.cifor.org/gender

Baca lebih lanjut: ar2018.cifor.org/gender-climate

Pada 2018, Dana Iklim Hijau (GCF) 
memasukkan rancangan baru 
kebijakan gender dan inklusi sosial 
2018-2020 pada Dewan GCF, 
dan beberapa pesan pentingnya 
sejalan dengan rekomendasi CIFOR. 
Sebelumnya, CIFOR merespons 
permintaan masukan bagi revisi 
kebijakan GCF mengenai Kesetaraan 
Gender dan Inklusi Sosial, sebagai 
masukan resmi pada GCF sebelum 
mempublikasikan rekomendasi 
mereka dalam Infobrief. Beberapa 
masukan penting adalah menghindari 
penulisan ‘perempuan sebagai pihak 
rentan’, bergeser dari ‘sensitivitas 
gender’ menjadi ‘responsif gender’, 
menggunakan pendekatan berbasis 

hak dan tinjauan lebih bernuansa 
mengenai bagaimana gender berkelindan 
dengan kemiskinan, ras dan status sosial.

CIFOR juga berkontribusi pada masukan 
oleh tim gender pada Program Penelitian 
CGIAR mengenai Hutan, Pohon 
dan Wanatani (FTA) untuk Konvensi 
Kerangka Kerja PBB pada Perubahan 
Iklim (UNFCCC), yang mengarah pada 
undangan untuk mempresentasikan 
temuannya pada konferensi tingkat 
tinggi Iklim 2018 di Bonn, Jerman pada 
Mei 2018. Laporan lokakarya secara 
resmi diterima sebagai teks naskah 
kesimpulan oleh Badan Implementasi 
pada konferensi iklim UNFCCC di 
Katowice Polandia.

– Markus Ihalainen, Staf Penelitian dan Pelibatan CIFOR

   Berpikir dengan benar pada tahap penyusunan 
agenda sangat penting, jika kita ingin mempengaruhi 
praktik terkait keadilan dan inklusi melalui kerangka 
besar.”

“

“

– Carol Colfer, Mitra 
Senior CIFOR 

  Terdapat lautan 
perubahan 
mengenai gender 
dalam kehutanan, 
dan CIFOR 
memainkan peran 
kecilnya dalam 
perubahan ini.”

13

http://ar2018.cifor.org/gender
http://ar2018.cifor.org/gender-climate


PENGHIDUPAN, KEAMANAN PANGAN DAN NUTRISI ... DARI TAHUN KE TAHUN

Ilmuwan 
CIFOR telah 
menginvestigasi 
kaitan antara hutan 
dan diet, termasuk 
dampak perubahan 
bentang alam 
terhadap keamanan 
pangan dan nutrisi

2008

‘Sindrom hutan 
kosong’ dipaparkan 
dalam  Conservation 
and Use of Wildlife-
Based Resources: 
The Bushmeat Crisis, 
laporan bersama 
CBD-CIFOR 

2013

Penelitian yang 
mengolah data 
skala besar di Afrika 
menemukan bahwa 
anak-anak yang tinggal 
di dalam masyarakat 
dengan tutupan pohon 
lebih baik memiliki diet 
lebih beragam

2017

Peran penting hutan 
dalam keamanan 
pangan dan nutrisi 
global diakui oleh 
Komite Keamanan 
Pangan Dunia, berbasis 
pada rekomendasi 
panel tingkat tinggi 
yang dipimpin CIFOR

Penghidupan dari 
hutan dan pohon

Banyak masyarakat di Kalimantan 
Barat mendapat nutrisi penting 
dari pangan hutan, termasuk 
buah-buahan, sayuran, ikan dan 
daging. Perempuan, sebagian 
besar dari kalangan petani padi, 
akan memasuki hutan beberapa 
kali seminggu mencari pangan 

hutan untuk keluarganya. Namun, di Indonesia, pesatnya 
ekspansi kelapa sawit, menggantikan hutan dan apa yang 
kemudian ditanam, dan membuat resep tradisional jadi 
kenangan. Saat ini, CIFOR dan mitra mendokumentasikan 
dampaknya, dan membuat video penduduk lokal yang 
dulu sehari-hari terbiasa memasak pakis, bambu muda 
dan sayuran lain, kini sulit didapat.

Ilmuwan CIFOR bersama dengan para pakar di bidang 
nutrisi dan obat-obatan mengurai bagaimana hutan, 
pangan dan penyakit berinteraksi di Kamerun dan 
Republik Demokratik Kongo. Pendekatan holistik seperti 
ini bukan hal biasa, karena membutuhkan perencanaan 
dan koordinasi yang berhati-hati untuk menghasilkan 
informasi lintas disiplin yang bermakna. Ahli nutrisi dan 
parasitologi di universitas nasional bekerja sama dengan 
CIFOR menginvestigasi kaitan antara diet lokal, infeksi 
dan terhambatnya pertumbuhan anak. Mereka ingin 
dapat menelurkan pengetahuan untuk mendukung 
pembangunan program nutrisi dan sanitasi terintegrasi 
di wilayah tersebut.

Baca lebih lanjut: ar2018.cifor.org/food

– Amy Ickowitz, Ilmuwan CIFOR 

   Sangat sedikit penelitian yang 
telah dilakukan secara global dalam 
menginvestigasi ragam kontributor 
malnutrisi pada saat yang sama; 
sepanjang pengetahuan kami, tidak 
ada penelitian seperti itu pernah 
dilakukan di Basin Kongo.”

“

Apa artinya nutrisi 
tanpa kesehatan? 

Ekspansi kelapa 
sawit mengubah 
resep masakan – dan 
keamanan pangan – 
di Indonesia

“

– Terry Sunderland, 
Mitra Senior CIFOR

  Penelitian CIFOR 
mengenai hutan dan 
keamanan pangan 
menjadi agenda 
penelitian yang telah 
diakui komunitas 
pembangunan dan 
donor.”
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Sorotan Proyek 

Proyek Pelatihan, Penelitian, Lingkungan Hidup yang dibiayai Uni Eropa di 
(Provinsi) Tshopo, dikenal sebagai FORETS, melatih mahasiswa pasca-sarjana dan 
doktoral dalam hal manajemen hutan berkelanjutan, dalam kemitraan dengan 
Universitas Kisangani (UNIKIS). Memasuki tahap kedua, saat ini proyek bekerja 
sama dengan investor potensial, perusahaan swasta, lembaga pemerintah dan 
praktisi pembangunan dalam mengidentifikasi dan memulai aktivitas yang mampu 
memberikan pemasukan, memproduksi energi melalui pemanfaatan sumber 
daya terbarukan (matahari dan biomassa), dan mencari potensi investasi bagi 
perlindungan dan pembangunan bentang alam Yagambi dan masyarakat sekitarnya.

Di Indonesia, bioenergi dipandang sebagai jalan potensial untuk membangun 
keamanan pangan, penghidupan desa yang lebih baik dan restorasi lahan 
terdegradasi. Melalui dukungan Institut Ilmu Kehutanan Nasional Korea Selatan 
(NIFoS) dan FTA, CIFOR dan mitra membangun basis data spesies biofuel 
utama – tanaman penghasil biji minyak atau biomasa kayu yang dapat dikonversi 
menjadi energi – yang tumbuh baik di lahan terdegradasi di Indonesia, untuk 
mentransformasi lahan tersebut menjadi bentang alam menguntungkan. Dengan 
tanaman yang tepat di tempat yang tepat dan model bisnis yang sesuai, bioenergi 
dapat menjadi solusi tiga masalah.

<10 peneliti kehutanan 
jenjang pascasarjana 220 mahasiswa pascasarjana 

disokong oleh CIFOR dan 
mitranya sejak 2005

ar2018.cifor.org/FORETS

ar2018.cifor.org/Bioenergy

FORETS: Generasi baru peneliti hutan di Kongo

Penelitian bioenergi menargetkan  
‘trilema pangan-energi-lingkungan’

6% 31%persentase energi 
terbarukan Indonesia 
pada 2005

target persentase 
energi terbarukan 
pada 2030
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‘Antarmuka hutan-pertanian’ merupakan sebuah praktik manajemen dan produksi dalam 
mosaik bentang alam terintegrasi yang menggabungkan pemanfaatan lahan pertanian, 
hutan dan peternakan di berbagai bentang alam yang biasanya dimanfaatkan petani. 
Bekerja sama dengan Wanatani Dunia dan Tree Aid, dan didukung oleh Dana Internasional 
untuk Pembangunan Pertanian, CIFOR memimpin Proyek Antarmuka Hutan-Pertanian 
Afrika Barat (WAFFI). Tujuannya? Mendokumentasikan bagaimana petani di Burkina Faso 
dan Ghana memanfaatkan bentang alam, dalam rangka membantu pengambil kebijakan 
mengadaptasi program untuk mewujudkan sistem manajemen hutan/pohon terintegrasi, 
seraya mendukung penghidupan dan keamanan pangan petani agar lebih baik.

ar2018.cifor.org/WAFFI

Mengapa integrasi menjadi kunci dalam mosaik 
bentang alam Afrika Barat: WAFFI

Melalui dukungan dari Pusat Penelitian Pertanian Australia (ACIAR), CIFOR, Wanatani 
Dunia dan mitra lokal bekerja sama untuk meningkatkan penghidupan petani pada 
antarmuka pertanian-hutan di Indonesia melalui proyek Kanoppi. Tahap kedua 
terfokus pada upaya memperkuat manajemen hutan skala-bentang alam untuk 
kemanfaatan petani, agar mereka mendapat keuntungan lebih baik dari wanatani 
dan hasil hutan bukan kayu, seraya mendorong manajemen hutan berkelanjutan.

ar2018.cifor.org/Kanoppi

Madu, kacang, jati dan indigo: Proyek Kanoppi 
di Indonesia

Rahasia Pemburu Madu Mutis

Buku anak yang dipublikasikan dalam bahasa 
Inggris dan Indonesia mengenai nilai hasil 
hutan bukan kayu 

Lebih dari enam juta orang di Lembah Rift Kenya bergantung pada hutan pegunungan – 
dikenal dengan ‘menara air’ – sebagai pemasok air bersih, selain penyedia pangan, pakan 
ternak dan bahan bakar. Namun cepatnya kehilangan hutan menyebabkan menyusutnya 
kuantitas dan kualitas air. Melalui dukungan dari Kementerian Kerjasama Ekonomi dan 
Pembangunan Pemerintah Federal Jerman (BMZ), CIFOR bekerja dengan masyarakat 
untuk mengeksplorasi bagaimana asosiasi pengguna hutan dan air setempat dapat 
bekerja sama mengelola sumber daya mereka secara efektif dan berkelanjutan.

ar2018.cifor.org/Water-towers

Menyadap sumber daya menara air Afrika Timur 

75%
pohon

15 ribuSumber daya air 
disediakan oleh lima 
‘menara air’ utama Kenya

Ditanam oleh 
masyarakat 
(spesies lokal)

Dalam kurang dari satu dekade, skema pembayaran jasa lingkungan hutan (PFES) Vietnam 
melangkah dari program pertama di Asia hingga mampu memasok 22% anggaran 
kehutanan negara. Untuk mengetahui seberapa baik skema ini memberikan insentif pada 
masyarakat untuk melindungi hutan, pemerintah meminta CIFOR, bersama dengan 
Winrock International dan mitra provinsi, untuk melakukan penilaian efektivitas program. 
CIFOR menelaah Strategi Pembangunan Kehutanan 2006-2020, dan memimpin 
pelatihan masif mengenai metode penelitian dan pemantauan serta evaluasi PFES.

ar2018.cifor.org/PFES

Jalan pemulihan hutan Vietnam

22% Persentase anggaran 
sektor kehutanan 
disumbangkan oleh PFES

Kawasan hutan lindung 
di bawah PFES (lebih dari 
44% total area di Vietnam)

5,8 juta 
ha
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Momentum: terinspirasi
Forum Bentang Alam Global (GLF) mengalami pertumbuhan tak terduga 
pada tahun ini – bergerak makin mendekati tujuan memicu gerakan 
satu miliar orang di seputar pendekatan bentang alam. Hanya enam tahun 
setelah diresmikan, GLF telah menjangkau lebih dari 500 juta orang 
melalui pesannya, membangun wahana berbasis pengetahuan terbesar di 
dunia mengenai pemanfaatan lahan terintegrasi dan berkelanjutan.

GLF Bonn 2018 – 
Menghubungkan demi 
dampak: Dari komitmen 
menuju aksi 
Dari sekretariat barunya di Bonn, 
dengan cepat GLF menjadi episentrum 
diskusi keberlanjutan dan restorasi 
lintas sektor dan benua. Konferensi 
tahunan kedua GLF digelar di World 
Conference Center di Bonn, Jerman, 
pada 1–2 Desember, dihadiri lebih dari 
1.000 peserta langsung dan 16.000 
melalui daring dalam sebuah upaya 
bersama untuk bergerak dari komitmen 
menuju aksi untuk mewujudkan 
bentang alam berkelanjutan.

Forum Bentang Alam Global 
Landscapes pada COP24 di 
Katowice, Polandia
Pada 9 Desember, GLF menghadirkan 
pemikir dan praktisi perubahan iklim 
terkemuka dunia di Katowice, Polandia, 
berbarengan dengan COP24 untuk 
saling terkait, saling belajar dan berbagi 
karya dan gagasan dalam mendorong 
aksi iklim dalam bentang alam. Dengan 
hanya 12 tahun tersisa untuk bertindak, 

Global
Landscapes
Forum

KOMUNIKASI  PENJANGKAUAN DAN PELIBATAN ... DARI TAHUN KE TAHUN

CIFOR mentransformasikan 
strategi komunikasinya 
seiring waktu. Melangkah 
dari sekadar berbagi 
pengetahuan satu arah 
pada penguatan diskusi 
dan analisis penelitian pada 
kegiatan global, menciptakan 
jalur terukur untuk 
menciptakan dampak

1996

Daftar surat elektronik 
Pakar Kebijakan 
Hutan (POLEX) CIFOR 
diresmikan

2006 

Daftar layanan POLEX 
didistribusikan dalam 
bahasa Inggris, Spanyol, 
Prancis dan Jepang pada 
lebih dari 17.000 orang

2007

Hari Hutan Pertama 
pada UNFCCC COP 
di Bali, Indonesia

diskusi yang disiarkan langsung 
tersebut terfokus pada akselerasi 
aksi untuk menahan pemanasan 
global di bawah 2°C. 

Forum Bentang Alam Global 
2018: Prospek dan peluang 
untuk restorasi di Afrika  
Bertepatan dengan momentum 
untuk menautkan kemauan politik 
untuk merestorasi hutan dan 
bentang alam di Afrika – sebagai 
mana ditunjukkan oleh Inisiatif 
Restorasi Bentang Alam Hutan 
Afrika (AFR100), di mana 27 negara 
Afrika berkomitmen merestorasi 
100 juta hektare bentang alam 
hutan terdegradasi pada 2030 – 
GLF Nairobi membantu membuka 
jalan diluncurkannya Dekade 
Restorasi Ekosistem dan GLF 
ingin memainkan peran sebagai 
pendukung utama. Sebanyak 
1.000 orang menghadiri GLF 
Nairobi secara langsung, dan 
14.000 secara daring, dengan 
gabungan 48 juta melalui jangkauan 
media sosial, dan 8 juta melalui 
jangkauan media.

Simposium Investasi Forum 
Bentang Alam Global Ke-3 – 
Washington, DC 
Lebih dari 200 pakar hadir pada 
pertemuan Investasi GLF 2018 di 
Washington DC untuk menelaah 
bagaimana investasi dalam restorasi 
dan menjaga bentang alam 
berkelanjutan bisa menghasilkan 
keuntungan finansial. Hampir 
9.000 orang mengikuti Simposium 
melalui siaran langsung via daring, 
dan sekitar 3,6 juta lainnya bergabung 
dalam dialog via media sosial.

– Karin Kemper, Direktur Senior 
Environment and Natural Resources 
Global Practice, Bank Dunia

   Bahkan jika skala 
tantangannya sangat besar, 
dan kebutuhan finansial 
dalam angka triliunan, 
GLF menunjukkan bahwa 
banyak yang telah dan 
sedang terjadi, dan saya 
ingin melihat bagaimana 
dunia finansial menilai itu.”

“

Baca lebih lanjut: ar2018.cifor.org/GLF
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dengan 1,5 juta unduhan pada 2018 
Sumber: Awstats; parameter pengukuran berubah dari 
berbasis sesi menjadi pembaca

4,2% peningkatan unduhan PDF 
dibanding tahun sebelumnya  

8
diorganisasikan atau didukung pada 2018.

acara besar

dalam setahun dengan 62.610 pada Desember 2018.

dibanding 2017 dengan 198 ribu penonton 
kumulatif hingga Desember 2018. menurun 5%* dibanding 2017. 

*Penurunan produksi foto pada 2018

selama setahun dengan total tinjauan mencapai 
1,3 juta hingga Desember 2018.

selama setahun dengan 13 ribu pengikut hingga 
Desember 2018

13% 

5% 

10,4%

2,8 juta

53% 

dengan 57 ribu pengikut di semua bahasa.
18% 

peningkatan fans 
Facebook peningkatan 

pengikut Twitter

peningkatan pemirsa 
video YouTube kunjungan Flickr 

setahun lalu 

peningkatan dalam 
tinjauan SlideShare peningkatan 

pengikut di LinkedIn

1.517 artikel media 
mengenai CIFOR

dengan 1,1 juta dan 3,5% peningkatan pembaca halaman 
perpustakaan dengan total 300 ribu tinjauan.

5,6% peningkatan pembaca 
CIFOR.org  

dengan 723 ribu pembaca pada 2018.

6% peningkatan pembaca 
Kabar Hutan

dalam setahun hingga Desember 2018, meningkat 
12% dibanding 2017.
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2013

Forum Bentang Alam 
Global Pertama digelar di 
Warsawa, Polandia

2015

GLF Paris menjadi 
kegiatan utama dengan 
rekor catatan peserta: 
Investasi GLF Perdana

2015

Liputan CIFOR mengenai 
peristiwa kebakaran 
dan asap membantu 
meningkatkan perhatian 
media global atas 
kebakaran lahan gambut 
di Indonesia

2017

Bonn, Jerman menjadi 
tuan rumah Forum 
Bentang Alam Global 
perdana

ar2018.cifor.org/communications

Komunikasi, penjangkauan dan pelibatan 
Jurnalisme ilmu pengetahuan dengan peluncuran event penting menjadi jantung strategi komunikasi CIFOR, dengan 
memanfaatkan kekuatan dialog untuk menerjemahkan ilmu pengetahuan menjadi aksi
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José Joaquín Campos Arce
Ketua Dewan 
Kosta Rika

Phyllis Caldwell
Ketua, Komite Keuangan dan 
Audit (FAC)
Amerika Serikat

Bisrat Aklilu
Ketua, Komite Program
Ethiopia

Elizabeth Adu
Ketua, Komite Nominasi dan 
Sumber Daya Manusia (NHRC)
Ghana

Marja-Liisa Tapio Biström
Anggota
Finlandia

Kaoru Kitajima 
Anggota 
Jepang

Maria Teresa Cervera Goy
Anggota  
Spanyol 

Marie Claire O’Connor
Ex-officio, Ketua Dewan ICRAF 
Irlandia

Agus Justianto
Ex-officio, Perwakilan 
Pemerintah
Indonesia

Robert Nasi
Ex-officio  
(tidak memiliki hak suara), 
Direktur Jenderal, CIFOR
Prancis

Pengeluaran, 
2018
(dolar AS, ribu)

Pengeluaran pada 2017 
total 34.142 (Dinyatakan kembali) 
(dolar AS, ribu)

25%

Pemasukan dan 
pengeluaran 
2014-2018

Hibah, 2018

(dolar AS, ribu)

(dolar AS, ribu)

Catatan: Hanya angka CIFOR, di luar mitra FTA
Sumber: Laporan Keuangan Teraudit CIFOR 2014–2018* dinyatakan kembali

Catatan: Hanya angka CIFOR, di luar mitra FTA
Sumber: Laporan Keuangan Teraudit CIFOR 2014–2018

$35.047

Dana 
CGIAR 

7.193

EEC
9.910

AS
3.712

Kerajaan Inggris 
283

Jerman
4.884

IFAD
1.006

Norwegia
2.440

Austria
345

FAO
1.462

Korea
399

Mitra donor 
lain 
1.371

45.823

35.582

Hibah

2014
2015
2016
2017
2018

31.801

29.816

33.005

2018 Pendapatan 
Hibah Total 

33.005 dolar AS

PENGELUARAN

PEMASUKAN  46.210

 48.432

36.033

40.665 37.048* 34.142

32.119* 30.604

2014 2015 2016 2017 2018

35.047

34.552

12.245

10.495

SDM

1.022
767

Depresiasi/
Amortisasi

11.820

13.012

Suplai dan 
Jasa

7.475

9.229

Kerja sama

1.5801.544

Perjalanan

KEUANGAN DEWAN PENYANTUN 

ar2018.cifor.org/finance

ar2018.cifor.org/BoT
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 » Pusat Penelitian Pertanian Australia (ACIAR)
 » Badan Pembangunan Austria (ADA)
 » Yayasan Bill & Melinda Gates 
 » Bioversity International
 » Blue Carbon Initiative 
 » Institut Pertanian Bogor (IPB)
 » Organisasi Penelitian Pertanian dan 

Kerjasama Internasional Prancis (CIRAD)
 » Akademi Ilmu Pertanian Tiongkok (CAAS) 
 » Akademi Kehutanan Tiongkok (CAF)
 » CGIAR Trust Fund
 » Energi Bersih Indonesia (CPI)
 » Commission des Forêts d’Afrique Centrale 

(COMIFAC)
 » Konvensi Keragaman Hayati (Convention 

on Biodiversity/CBD)
 » Departemen Pembangunan Internasional 

(DFID) – Kerajaan Inggris 
 » Departemen Lingkungan Hidup Australia
 » Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit GmbH (GIZ)
 » ETH Zurich
 » Komisi Eropa (EC)
 » Fairtrade Germany
 » Kementerian Kerjasama Ekonomi dan 

Pembangunan – Jerman Germany (BMZ)
 » Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi 

Alam dan Keamanan Nuklir – Jerman (BMU) 
 » Kementerian Pendidikan dan Penelitian – 

Jerman (BMBF)
 » Institut Penelitian Hutan Finlandia (Metla)
 » Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO)
 » Fasilitasi Hutan dan Pertanian (FFF)
 » Dewan Wali Hutan (FSC)
 » Forest Trends
 » Badan Penelitian dan Pengembangan dan 

Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Indonesia (BLI) 

 » Fasilitasi Lingkungan Hidup Global Prancis 
(FFEM)

 » Institut Penelitian Pembangunan Nasional 
Prancis (IRD)

 » Fasilitasi Lingkungan Hidup Global (GEF)
 » Satuan Tugas Iklim dan Hutan Gubernur 

(GCF)
 » Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund/GCF)
 » Inisiatif Perdagangan Berkelanjutan IDH 
 » PT. Indah Kiat Pulp and Paper
 » Kelompok Masyarakat Adat untuk 

Pembangunan Berkelanjutan (IPMG)
 » Indorama Corporation
 » Institut Ekosistem Terestrial (ITES)
 » Pusat Penelitian Pertanian Tropis 

Internasional (CIAT)
 » Dana Iklim Internasional (International 

Climate Fund/ICF) 

 » Pusat Penelitian Pembangunan 
Internasional (IDRC)

 » Institut Penelitian Kebijakan Pangan (IFPRI)
 » Dana Internasional untuk Pembangunan 

Pertanian (IFAD)
 » Institut Lingkungan Hidup dan 

Pembangunan Internasional (IIED)
 » Institut Pertanian Tropis Internasional (IITA)
 » Koalisi Lahan Internasional (ILC)
 » Institut Penelitian Peternakan Internasional 

(ILRI)
 » Jaringan Bambu dan Rotan Internasional 

(INBAR)
 » Kemitraan Karbon Biru Internasional 
 » Pusat Kentang Internasional (CIP)
 » Organisasi Kayu Tropis Internasional 

(ITTO)
 » Persatuan Konservasi dan Alam 

Internasional (IUCN)
 » Institut Manajemen Air Internasional 

(IWMI)
 » Institut Johann Heinrich von Thünen 
 » Pusat Penelitian Bersama, Komisi Eroma
 » Universitas Kyoto 
 » Universitas Lancaster 
 » Millennium Challenge Account (MCA) – 

Indonesia
 » Kementerian Pertanian dan Infrastruktur 

Hidraulik (MAAH) – Burkina Faso
 » Kementerian Pertanian dan Pembangunan 

Desa (MARD) – Vietnam
 » Kementerian Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan (MAFF) – Jepang 
 » Kementerian Lingkungan Hidup (MINAM) 

– Peru 
 » Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan – Indonesia
 » Kementerian Lingkungan Hidup, Hutan 

dan Perubahan Iklim (MEFCC) – Ethiopia 
 » Kementerian Lingkungan Hidup, Air dan 

Sumber Daya Alam – Kenya
 » Kementerian Luar Negeri – Belanda
 » Kementerian Pariwisata, Lingkungan 

Hidup dan Sumber Daya Alam (MTENR) 
– Zambia

 » Mongabay
 » Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional 

(NAS) – AS
 » Institut Ilmu Kehutanan Nasional (NIFoS) – 

Republik Korea 
 » Yayasan Ilmu Alam Nasional Tiongkok 

(NSFC)
 » Universitas Nasional Laos 
 » Badan Kerjasama Pembangunan 

Norwegia (Norad)
 » Universitas Ilmu Hayati Norwegia 

 » Institut Penelitian Kemanusiaan dan 
Alam (RIHN)

 » Resource Equity
 » Resources and Synergies Development 

(R&SD)
 » Riak Bumi
 » Inisiatif Hak dan Sumber Daya (RRI)
 » SCE-Singapore Cooperation Enterprise
 » Organisasi Pembangunan Belanda SNV 
 » Badan Kerjasama Pembangunan 

Internasional Swedia (SIDA)
 » Badan Pembangunan dan Kerjasama 

Swiss (SDC)
 » Yayasan Ilmu Pengetahuan Nasional 

Swiss (SNF)
 » Temasek Foundation International (TSI)
 » Pusat Penelitian Manusia dan Hutan 

(RECOFTC)
 » Thomson Reuters Foundation
 » Tropenbos International
 » Program Pembangunan PBB (UNDP)
 » Lingkungan Hidup PBB (UN 

Environment)
 » Konvensi Kerangka Kerja Perubahan 

Iklim PBB (UNFCCC)
 » Kantor PBB untuk Jasa Proyek (UNOPS)
 » Badan Pembangunan Internasional AS 

(USAID)
 » Badan Perikanan dan Satwa Liar AS 

(USFWS)
 » Badan Pelayanan Hutan AS (USFS)
 » Universitas Gadjah Mada (UGM)
 » Universitas Indonesia
 » Universitas Muhammadiyah 

Palangkaraya
 » Universitas Riau
 » Universitas Kisangani
 » Universitas Melbourne
 » Universitas South Carolina (SC)
 » Akademi Ilmu Kehutanan Vietnam 

(VAFS)
 » Universitas & Pusat Penelitian 

Wageningen (WUR)
 » Winrock International
 » Wanatani Dunia (ICRAF)
 » Bank Dunia
 » WorldFish
 » Dana Dunia untuk Alam (WWF)
 » Perhimpunan Konservasi Satwa Liar 

(WCS)
 » Pusat Sistem Pangan Dunia (WFSC)
 » Institut Sumber Daya Dunia (WRI)
 » Program Pakar Muda (YEP) 

MITRA DONOR DAN MITRA STRATEGIS

ar2018.cifor.org/partners
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Sitasi: CIFOR. 2019. Laporan Tahunan CIFOR 2018: Utamakan Hutan. Bogor, Indonesia: Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR). 20 hal. 

Baca laporan lengkap via daring, 
dengan video, foto, publikasi 
dan cerita lengkap di:

ar2018.cifor.org
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