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Berubahnya Wajah
Kehutanan

Catatan dari
Direktur
Jenderal
Hutan berperan penting
dalam menyelesaikan
sejumlah tantangan
besar yang dihadapi
dunia seperti perubahan
iklim, ketahanan pangan, dan pembangunan
berkelanjutan. Inilah semangat kuat yang
melandasi setiap aktivitas kami di CIFOR, serta
ini pula yang menjadi semangat bagi masyarakat
yang tinggal di lingkungan hutan dan bergantung
pada lanskap berhutan.
Sepanjang tahun 2012, CIFOR terus bekerja
sama dengan para pengambil keputusan dan
pemangku kepentingan dari semua tingkatan
untuk memastikan kebijakan kehutanan dirancang
berdasarkan penelitian yang berkualitas.
Saya bergabung dengan CIFOR pada
bulan September 2012 dan merasa terhormat
bisa memimpin organisasi ini menuju tahapan
selanjutnya, seiring dengan harapan untuk
semakin memperluas pendekatan dan kolaborasi
penelitian. Dalam kesempatan ini, saya ingin
berterima kasih atas kontribusi luar biasa
dari pendahulu saya, Frances Seymour, yang
telah mengundurkan diri pada pertengahan
tahun 2012. Dedikasinya selama lebih dari
enam tahun telah berdampak penting terhadap
kebijakan kehutanan global. Selain itu,
kepemimpinannya turut mengangkat standar dan
visibilitas kerja CIFOR.
Seraya merayakan ulang tahun ke‑20 pada
tahun 2013, marilah kita merefleksikan
pencapaian‑pencapaian sebelumnya serta
merencanakan strategi menghadapi pelbagai
tantangan berikutnya. Pada bulan November, di
sela‑sela pertemuan iklim di Doha, Forest Day 6
mengisyaratkan datangnya era baru penelitian
kehutanan yang berfokus pada lanskap.
Penanganan perubahan iklim harus dilakukan
secara lintas sektoral dan ketahanan pangan
seharusnya tidak menjadi semacam imbal‑balik
antara sektor pertanian dan kehutanan. Dengan
pendekatan berbasis lanskap, kita akan mampu
menghadapi tantangan‑tantangan ini secara lebih
menyeluruh.

Foto oleh Mokhamad Edliadi/CIFOR

Kepemimpinan CIFOR dalam Program Hutan,
Pohon dan Wanatani: Penghidupan, Lanskap, dan
Tata Kelola; yang kini memasuki tahun ke dua,
menjadi contoh lain etos kolaboratif dan lintas
sektoral tersebut.
Semua hal di atas merupakan perkembangan
yang menggembirakan bagi kehutanan dan CIFOR
siap menyampaikan serta berkontribusi terhadap
sejumlah paradigma baru itu dalam penelitian
sekaligus membantu menyediakan landasan bukti
yang diperlukan untuk mencapai masa depan
yang lestari.
Peter Holmgren
Direktur Jenderal

Catatan
dari Dewan
Pembina
Pada tahun 2013, CIFOR
akan menandai periode
20 tahun pengabdian bagi
hutan dan masyarakat.
Sepanjang periode
tersebut, organisasi ini
telah berkontribusi penting melalui penelitian dan
praktik di lapangan. Contohnya, penelitian awal
CIFOR pada sejumlah sektor seperti penyebab
utama deforestasi, alternatif untuk peladangan
berpindah, pembalakan berdampak rendah, dan
pengelolaan hutan rakyat telah mengubah cara
kami melindungi, melestarikan, dan mengelola
sumber daya yang rentan tersebut secara lestari.
Fokus kerja CIFOR tidak melulu mengenai
lingkungan hidup, namun juga memperhatikan
kepentingan masyarakat yang bergantung pada
hutan sebagai penghidupan utama: Penelitian
CIFOR tentang hasil hutan bukan kayu (HHBK),
gender, hak asasi manusia, dan tenurial telah
membantu mereka yang berada di kawasan miskin.
Laporan tahunan ini menunjukkan peranan CIFOR
dalam memberdayakan para pengambil keputusan
bagi hutan di tengah masyarakat di seluruh
penjuru dunia dan kemampuan CIFOR untuk
berinovasi serta menanggapi pengetahuan dan
tantangan baru.
Terdapat sejumlah perubahan di tubuh CIFOR
sepanjang tahun 2012. Peter Holmgren
menggantikan posisi Direktur Jenderal dari
Frances Seymour yang telah mengundurkan diri.
Selain itu, CIFOR juga memiliki Deputi Direktur
Jenderal yang baru, Peter Kanowski.
Kami menyambut gembira kehadiran
Peter Holmgren dan Peter Kanowski di CIFOR
serta bersemangat untuk melangkah ke
tahapan pertumbuhan organisasi berikutnya,
dengan harapan untuk meningkatkan
hasil bagi kepentingan hutan di sepanjang
kepemimpinan mereka.

Peringatan ulang tahun ke‑20 ini
semestinya akan menjadi saat merefleksikan
pencapaian‑pencapaian yang ada serta
menyambut langkah‑langkah berikutnya yang
harus dilakukan. Kehutanan kini menjadi sangat
penting dan CIFOR tak mampu bekerja sendirian.
Terus bertumbuhnya hubungan kami dengan
para mitra dan penyandang dana tiap tahunnya
mampu menuntun CIFOR meningkatkan pengaruh
dan jangkauannya.
M. Hosny El Lakany
Ketua Dewan Pembina

Foto oleh Ollivier Girard/CIFOR

Dewan Pembina juga hendak berterima kasih
kepada Frances atas kepemimpinannya di
CIFOR serta semangatnya terhadap masalah
kehutanan, yang akan menjadi kontribusi yang
abadi bagi organisasi ini serta bidang kehutanan
pada umumnya.

Menyiapkan Agenda Baru
Penelitian Kehutanan
di Afrika Tengah
Pendidikan dan pelatihan bukan satu‑satunya
kegiatan CIFOR dalam mengarahkan perubahan
di komunitas penelitian kehutanan di wilayah
Afrika Tengah. CIFOR juga bekerja sama dengan
organisasi mitra dan lembaga penelitian nasional
guna membangun kapasitas dan membentuk jaringan
dengan lembaga‑lembaga pengambil keputusan
tingkat nasional maupun internasional.
CIFOR dan mitranya menyelenggarakan sebuah
lokakarya pada bulan Februari 2012 di Douala,
Kamerun, untuk merefleksikan sebuah agenda baru
penelitian kehutanan di Afrika Tengah.
“Berbagai diskusi menarik muncul dan kami
sampai pada sebuah kesimpulan untuk mendirikan
semacam platform bagi organisasi‑organisasi
penelitian untuk melakukan pertukaran, penelitian
serta pengembangan kapasitas bersama,” ujar
Eba’a Atyi, Koordinator Regional CIFOR untuk
kantor Afrika Tengah.
Dengan terlibat dalam inisiatif ini, akan mampu
meningkatkan proyek‑proyek pengembangan
kapasitas lain milik CIFOR semisal REFORCO,
lanjut Eba’a Atyi.
Platform baru bagi penelitian kehutanan ini akan
memungkinkan efisiensi melalui kolaborasi penelitian
maupun pemanfaatan dana dan sumber daya.
COMIFAC, forum regional Afrika Tengah untuk
konservasi dan pengelolaan ekosistem hutan secara
lestari, kini memasukkan strategi bersama yang
dihasilkan dari pertemuan itu dalam perencanaan
jangka panjang mereka.
“Lembaga‑lembaga penelitian nasional adalah mitra
penting, namun kapasitas mereka belum memadai.
Jadi, dengan cara ini, kami bisa meningkatkan
kemampuan para peneliti sekaligus meningkatkan
kualitas keilmuan terkini beserta kolaborasi yang
kami lakukan,” terang Eba’a Atyi. “CIFOR telah
berkembang di wilayah ini – pada awalnya, kami
bukanlah apa‑apa, namun kini menarik perhatian para
pembuat kebijakan utama. Membangun kemitraan
semacam ini memberi kami kesempatan untuk
memperlihatkan penelitian dengan lebih baik lagi
serta terus memengaruhi para pembuat kebijakan,
tidak hanya di Afrika Tengah, tapi juga di seluruh
dunia.”

“

”

RIchard Eba'a Atyi
Koordinator Regional
Kantor CIFOR Afrika Tengah

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi
blog.cifor.org/congo

Foto oleh Ollivier Girard/CIFOR

Membangun kemitraan
seperti ini memberikan kami
kesempatan yang lebih baik untuk
menunjukkan penelitian kami dan
untuk terus memengaruhi para
pembuat kebijakan, tidak hanya
di Afrika Tengah namun juga di
seluruh dunia.

<

Suasana kebun raya di Universitas Kisangani, DRC

Presiden Indonesia
Menyampaikan Pidato
Kebijakan Penting di
Kantor Pusat CIFOR

“

Perubahan iklim terjadi akibat
ulah manusia dan solusinya
juga oleh manusia. Kita harus
menghambat meningkatnya
penurunan laju “jejak ekologis”
di seluruh dunia. Kita harus
menghindari berbahayanya
risiko jika tidak bertindak
apapun. Membangun konsensus
bersama – terutama di tingkat
global – akan membutuhkan
waktu. Kita tahu persoalannya. Kita
tahu penyelesaiannya. Kita harus
bertindak sekarang juga.

Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono
mengunjungi kantor CIFOR pada 13 Juni 2012,
hanya beberapa hari sebelum dimulainya KTT Rio+20,
untuk menyampaikan pidato penting mengenai
“pertumbuhan secara lestari dan berkesetaraan.”
Ekonomi Indonesia telah berubah arah dari masa
dikorbankannya hutan demi pertumbuhan ekonomi
menjadi tatanan yang menjaga kelestarian lingkungan
di mana hutan dihargai karena beragam jasa ekologis
yang disediakan untuk masyarakat, kata presiden.
Beliau mendeklarasikan bahwa pada tahun 2025
“takkan ada lagi eksploitasi sumber daya yang
melampaui kapasitas regeneratif biologisnya.”
Menurut beliau, “Kehilangan hutan tropis adalah
sebuah bencana nasional, global, dan bahkan bagi
bumi. Itulah sebabnya Indonesia telah berbalik arah
dengan tekad mewujudkan hutan yang lestari.”

Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia

Presiden menandai kunjungannya dengan
menanam pohon di lingkungan kantor CIFOR
dan menandatangani plakat yang berbunyi:
“Terima kasih CIFOR. Mari selamatkan hutan demi
masa depan kita.”
Indonesia, di mana kantor pusat CIFOR berada,
merupakan rumah bagi tutupan hutan hujan
tropis terbesar ke tiga di dunia. Hutan mangrove
yang terbentang di sepanjang garis pantainya
tercatat sebagai yang terpanjang ke dua di dunia,
di mana berfungsi sebagai penopang perikanan
pantai dan pelindung dari air pasang akibat badai.
Sekitar 50% lahan gambut tropis dunia terdapat di
Indonesia yang mampu menyimpan karbon dalam
volume sangat besar.
Pidato Presiden Yudhoyono menarik perhatian
masyarakat Indonesia sekaligus dunia lewat isinya
yang mengangkat pelbagai masalah kehutanan
dan penelitian CIFOR. Stasiun televisi berita
nasional ternama, Metro TV menayangkan acara
itu secara langsung yang ditonton oleh sekitar
675.000 pemirsa. Video pidato juga bisa diakses
langsung lewat internet dan Radio Republik Indonesia
(RRI), memperdengarkan pidato pada jam makan
siang. Lebih dari 35 media cetak dari dalam dan luar
negeri meliput acara tersebut. Sementara itu, entri
blog CIFOR yang memuat transkrip pidato telah
dibaca hampir 1.000 kali dan dibagikan lewat laman
Facebook lebih dari 3.000 kali.

Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono saat
berada di kantor CIFOR, Bogor, Indonesia

>

Foto oleh Dita Alangkara/CIFOR

Baca lebih lanjut dan simak videonya di
blog.cifor.org/president‑SBY

”

Kolaborasi Lintas Lanskap
dan Lembaga untuk
Meningkatkan Hasil
Penelitian Kehutanan

“

Inisiatif lintas batas seperti
lanskap sentinel menawarkan
kesempatan baru yang sebelumnya
belum pernah ada untuk bekerja
sama dengan beragam mitra di
seluruh dunia dalam pemantauan
hutan – masyarakat yang
bergantung pada hutan dan
ekosistem berbasis hutan.

”

CIFOR serta para mitra CGIAR telah lama mendorong
penelitian lintas sektor menuju tingkat lanskap
terintegrasi guna meningkatkan pengetahuan dan hasil
penelitian bagi hutan, masyarakat, dan penghidupan.
CIFOR, Biodiversity International, International Center
for Tropical Agriculture, dan World Forestry Center
sedang mengimplementasikan Program Penelitian
CGIAR tentang Hutan, Pohon, dan Wanatani.
Pelaksanaan program itu kini memasuki tahun ke dua
dan berjalan lancar untuk menghasilkan keluaran dan
mencapai targetnya.
Tahun ini, Agriculture Research for Development
(CIRAD) menjadi pusat non‑CGIAR pertama yang
bergabung dengan komite pengarah program tersebut
sekaligus mengikutsertakan banyak pakar mengenai
pembangunan dan penelitian pertanian.
“Posisi CIRAD dalam [program tersebut] memantapkan
kolaborasi yang telah berlangsung lama dengan CIFOR
dan menjadi saksi bahwa CRP ini merupakan instrumen
efektif reformasi CGIAR dalam menjalin hubungan
dengan para mitra,” ujar Pierre Fabre dari CIRAD.
“Poin utama reformasi CGIAR,” ujar Direktur Program,
Robert Nasi, “adalah terlihatnya berbagai penghalang
antar lembaga serta minimnya penelitian kolaboratif
lintas disiplin... Sekarang terdapat rencana kolaboratif
bersama baru yang melibatkan empat pusat utama...
dan anggaran kami dialokasikan untuk penelitian
mengenai topik‑topik yang sedang hangat dan
inovatif. Masuknya CIRAD akan semakin meningkatkan
produktivitas kemitraan ini.”
Bagian penting kolaborasi ini adalah pendekatan
lanskap sentinel. Dalam lanskap ini, para peneliti
mengukur perubahan dengan menerapkan metodologi
yang sama guna mendapatkan pemahaman lebih jauh
tentang bagaimana semua wilayah itu berinteraksi
dengan proses global. Penelitian lanskap menempatkan
hutan dalam kaitannya dengan tipe‑tipe lahan lain
dan berpotensi menghasilkan dampak di tingkat
multipel. Masyarakat setempat akan mendapat
manfaat dari meningkatnya pemahaman mengenai
pengelolaan sumber daya alam, sementara di
tingkat nasional dan internasional, para peneliti akan
menghasilkan penelitian kebijakan yang relevan bagi
pembuatan kebijakan.
Foto oleh Aulia Erlangga/CIFOR

Alain Billand
CIRAD

Lembaga kehutanan, keanekaragaman hayati, dan
pertanian selama ini berjalan secara terpisah ketimbang
beriringan untuk mengatasi tantangan‑tantangan
bersama, semisal: ketahanan pangan, perubahan iklim,
dan deforestasi.

Simak video kami “Papua: Merencanakan Masa Depan
yang Lebih Baik” melalui cifor.org/collaborating
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Sebuah desa di dekat Taman Nasional Gunung Halimun Salak,
Jawa Barat, Indonesia

Penantian untuk Lanskap
di Forest Day 6

“

Perubahan iklim harus ditangani
antar lintas sektor. Hutan dan
kehutanan harus dicermati lewat
lensa pertanian, ketahanan pangan,
dan pembangunan berkelanjutan
yang lebih luas. Sudah waktunya
sektor kehutanan keluar dari
wilayah hutan dan berkontribusi
lebih luas lagi.

Para pakar kehutanan menyerukan sebuah
pendekatan baru dalam pengelolaan lahan dan
penanganan perubahan iklim pada Forest Day 6 yang
digelar di Doha, di sela‑sela UNFCCC COP 2012.
Dengan kehadiran lebih dari 700 peserta tingkat
tinggi dari sektor pemerintahan, LSM, lembaga donor,
dan media internasional, termasuk 241 negosiator
UNFCCC, pembicaraan berpusat pada pentingnya
pendekatan lanskap untuk menyiasati pelbagai
tantangan perubahan iklim, ketahanan pangan, dan
konservasi hutan secara menyeluruh.

”

Peter Holmgren
Direktur Jenderal CIFOR

“Sudah waktunya sektor kehutanan keluar dari
wilayah hutan dan berkontribusi lebih luas lagi,”
Direktur Jenderal CIFOR, Peter Holmgren menyatakan
dalam pidato pembukaan.
Will Steffen, Eksekutif Direktur Climate Change
Institute di Australian National University
menyampaikan pidato utama mengenai perubahan
pendekatan ke arah pertumbuhan dan pembangunan
berkelanjutan dengan penekanan khusus terhadap
masalah iklim dan keanekaragaman hayati.
Pembicara lain mengemukakan sejumlah tema seperti
pendanaan, ketahanan pangan, dan pengentasan
kemiskinan.
“Jendela untuk bisa bertahan di dunia bersuhu
dua‑derajat kini menutup dengan sangat cepat,”
ujar Mary Barton‑Dock, Direktur Kebijakan Iklim dan
Keuangan Bank Dunia. “Pendekatan lanskap akan
menjadi hal penting untuk memenuhi pertumbuhan
kebutuhan akan pangan tanpa harus merambah
hutan.” Untuk pertama kalinya, konferensi ini
diadakan berbarengan dengan Agriculture,
Landscapes and Livelihoods Day; mengeksplorasi
potensi lanskap yang menawarkan solusi lestari bagi
adaptasi perubahan iklim, mitigasi, dan penghidupan.
Sekitar 700 orang lainnya menyaksikan Forest
Day secara langsung melalui Internet, serta sekitar
4.300 orang menonton video diskusi melalui
YouTube. Media internasional meliput acara tersebut
secara luas dan blog CIFOR yang mengangkat berita
COP dikunjungi sebanyak 93.000 kali pada Desember
dan Januari. Secara keseluruhan, kampanye media
sosial menjangkau nyaris 650.000 orang.
Sekitar 94% responden survei mengenai Forest Day 6
menyatakan acara itu “sukses” atau “sangat sukses”,
serta menambahkan manfaatnya untuk berjejaring,
menginformasikan kebijakan, dan bertukar
pengetahuan.

Dirjen CIFOR, Peter Holmgren
di acara Forest Day 6, Doha, Qatar

>

Foto oleh Neil Palmer/CIAT

Simak tayangan video Forest Day 6 melalui
cifor.org/forestday6

Meningkatkan Partisipasi
Kaum Perempuan dalam
Pengelolaan Hutan Rakyat
di Nikaragua

“

Kini, lebih banyak perempuan
terlibat dalam pertemuan
masyarakat dan mereka yang ingin
belajar banyak tentang hutan
semakin bertambah.
Xochilt Hernández
Peneliti

”

Pengendalian sumber daya alam di tingkat lokal
merupakan masalah utama pembangunan yang
sifatnya otonom dan inklusif terutama di wilayah adat.
Namun, belum banyak perhatian atas dinamika lokal
dan gender yang menentukan siapa yang menjaga,
menggunakan, dan membagi sumber daya hutannya.

(Tidak ditampilkan dalam foto)

Proyek tiga tahun ‘Gender, Tenurial, dan Hutan
Rakyat’ bertujuan untuk menanggapi masalah
ini dengan cara mendorong dilibatkannya kaum
perempuan dalam pembuatan kebijakan yang
berkaitan dengan hutan serta hak tenurial mereka.
Di Nikaragua, proyek ini sedang diterapkan di sebuah
wilayah otonom di mana sejumlah besar masyarakat
adat tengah menjalani proses untuk mendapatkan
hak formal atas wilayah bersejarahnya.
Working paper pertama dari proyek ini dirilis pada
bulan Oktober 2012 yang mengidentifikasi sejumlah
wilayah yang tingkat keterlibatan perempuannya
masih bisa ditingkatkan.
“Perempuan punya lebih sedikit waktu untuk datang
ke pertemuan dan berbicara di hadapan publik serta
jarang memegang kepemimpinan di masyarakat.
Bahkan, di lingkungan yang kaum perempuannya
yakin bahwa mereka memiliki pengaruh atas banyak
keputusan penting, mereka tak memiliki pengaruh
yang sama dalam pelbagai keputusan menyangkut
hutan,” ujar Peneliti Senior CIFOR, Anne Larson.
Pada tahun pertama, proyek ini berfokus pada
penelitian. Namun, dalam tahap ke dua, pelbagai
teknik pengelolaan kolaboratif secara adaptif
diterapkan untuk ikut membentuk norma‑norma
internal masyarakat yang jelas guna pemanfaatan
sumber daya hutan.
Sejumlah masyarakat telah memulai proyek‑proyek
reforestasi sebagai bagian dari rencana kerjanya,
sementara yang lain telah mengklarifikasi
aturan‑aturan tradisional sehingga para pemimpin
dapat mengelola sumber daya hutan dan
menyelesaikan konflik dengan lebih baik.
“Setahun lalu, kami sering hanya menyaksikan kaum
lelaki mengutarakan pendapat dan berpartisipasi.
Kaum perempuan juga menghadiri lokakarya, namun
tidak berbicara sebanyak kaum lelaki,” ujar peneliti
Xochilt Hernández. “Kini, lebih banyak perempuan
terlibat dalam pertemuan masyarakat dan mereka
yang ingin belajar banyak tentang hutan semakin
bertambah.”

Foto oleh Tomas Munita/CIFOR

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi cifor.org/gender
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Seorang warga Desa Kichwa di sekitar
Sungai Napo, Ekuador

Meningkatkan Penghidupan
dan Konservasi Melalui
Budidaya Okok di Kamerun
Bagi para penduduk desa di bagian tengah Kamerun,
tumbuhan merambat di hutan yang bernama okok
dianggap sebagai tumbuhan ajaib.
Gnetum spp., disebut okok atau eru di beberapa
bagian Kamerun, adalah hasil hutan bukan kayu
(HHBK) yang berperan penting secara kultural
maupun finansial. Okok tumbuh secara alami di
hutan hujan di Lembah Sungai Kongo. Tumbuhan ini
merambati batang dan meliliti cabang pohon. Namun,
naiknya popularitas tanaman ini di Kamerun telah
mengancam kelestariannya. Penelitian yang dilakukan
CIFOR memperkirakan perdagangan tanaman
okok di Kamerun sendiri mencapai nilai lebih dari
AS$12 juta per tahun.
“Okok sangat penting sebagai bahan pangan,obat,
dan penciptaan penghasilan,” ujar peneliti CIFOR,
Abdon Awono.
Saat meneliti HHBK di negaranya, Abdon Awono
menyaksikan para penduduk semakin jauh masuk
ke dalam hutan untuk mencari okok. Ia mendorong
CIFOR untuk bermitra dengan lembaga penelitian
Kamerun, IRAD, dan LSM lokal untuk menguji coba
program budidaya di sejumlah desa.
“Kami mulai meyakinkan mereka kemungkinan
membudidayakan tanaman okok seperti yang telah
mereka lakukan dengan kakao dan produk pertanian
lainnya. Kenyataannya, hal itu sangat sulit karena
mereka menukas, ‘Apa yang Anda bicarakan,
[tanaman] itu ada di hutan, kalian tidak bisa
menyuruh kami menanamnya,’ Tapi... mereka mulai
menyadari bahwa itu sangat berguna mengingat
jumlah yang memadai sudah sangat sulit didapatkan
dari hutan.”
Kemudian tempat pembibitan mulai didirikan pada
tahun 2003, para penduduk mulai dilatih dan
perkebunan disiapkan. Kini, kesuksesan uji coba
program budidaya tanaman okok oleh CIFOR berhasil
disebarluaskan ke seluruh negeri dan mendapat
komitmen pembiayaan dari pemerintah Kamerun
sebesar AS$500 ribu per tahun sejak 2009.

Simak video kami “Membiakkan okok” melalui
cifor.org/okok

>

Foto oleh Ollivier Girard/CIFOR

Bertanam okok di sebuah desa di Minwoho Tengah, Kamerun

Photo by John Appleseed/CIFOR

“

Saya gembira karena bisa
melihat dampak langsungnya bagi
masyarakat. Ini sesuatu yang nyata,
bukan hanya sekedar pembicaraan
di konferensi‑konferensi – ketika
kita ada di lapangan, kita bisa
melihat langsung apa yang terjadi
sekaligus mengevaluasi perubahan
yang sedang berlangsung.
Abdon Awono
Peneliti CIFOR
(Tidak ditampilkan dalam foto)

”

CIFOR Menginformasikan
Pedoman Baru Cara
Melindungi Hutan dan
Keanekaragaman Hayati

“

Memahami perbedaan fungsi
lanskap sangat penting untuk
memastikan bahwa berbagai
negara bisa lebih luwes dan lebih
mampu mengadaptasi perubahan
iklim, semisal mengantisipasi
masalah pangan.
Terry Sunderland
Peneliti Utama

”

CIFOR telah membuat serangkaian ‘pedoman praktis
terbaik’ baru untuk menginformasikan para pembuat
kebijakan mengenai cara menyeimbangkan tingginya
tekanan atas lahan sembari melindungi hutan dan
keanekaragaman hayati. ‘Pedoman’ baru itu menjadi
pertimbangan penelitian badan PBB.
‘Lanskap’ merupakan cara baru terkait pengelolaan
lahan yang berdasar pada jasa sosial, ekonomi, dan
lingkungan. Para penganjurnya berharap untuk
mengakhiri adanya perdebatan bahwa hutan harus
dikorbankan demi kelangsungan pembangunan
dengan meninggalkan perbedaan pemikiran
mengenai terminologi lahan. Hal ini juga bisa
membantu para pemangku kepentingan memutuskan
bagaimana memaksimalkan potensi lahannya untuk
menjamin kelangsungan suplai pangan dan energi
sembari terus memelihara jasa ekosistem yang
disediakan pepohonan dan hutan. Pendekatan ini
lebih berfokus pada pengentasan kemiskinan dan
penghidupan ketimbang aspek konservasi maupun
pertimbangan biologis.
Pendekatan di tingkat lanskap merupakan serangkaian
dari 10 prinsip‑prinsip panduan yang menguraikan
pelbagai cara untuk mengintegrasikan penelitian
ke dalam sektor pertanian, kehutanan, energi, dan
perikanan. Pedoman ini diserahkan untuk menjadi
pertimbangan pada Konvensi Keanekaragaman
Hayati (CBD) di bulan Oktober 2012. Konvensi itu
secara resmi “mengakui” pedoman tersebut – sebuah
bukti atas pentingnya pedoman ini bagi pengelolaan
lanskap multifungsi.
“Pedoman ini bisa menjadi standar bagi para pembuat
kebijakan, LSM, dan praktisi yang bekerja dalam
bidang konservasi dan pembangunan di lebih dari
100 negara di seluruh dunia; tentang bagaimana
mengembangkan dan memperbaiki kebijakan
perencanaan tata guna lahan,” ujar Terry Sunderland,
Peneliti Utama CIFOR dan kepala peneliti dari
prinsip‑prinsip tersebut.

Photo by John Appleseed/CIFOR

Foto oleh Ollivier Girard/CIFOR

Pendekatan lanskap ini menyajikan cara alternatif
dalam melihat pelbagai faktor yang memengaruhi
lanskap termasuk restorasi, pembayaran skema
jasa lingkungan, intervensi yang ditujukan untuk
mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi
(REDD+), pengelolaan air di daerah aliran sungai
(DAS), serta mitigasi dan adaptasi yang memadai
menghadapi perubahan iklim.
“Berbagai negara harus memperkuat hubungan
dengan pemangku kepentingan nasional dan
internasional, meningkatkan komunikasi antarsektor,
dan berinvestasi lebih pada pendekatan terintegrasi
terhadap pengelolaan lanskap multifungsi supaya
bermanfaat sebesar mungkin,” ujar Sunderland.

<

Burung Pekakak Pigmi Afrika (Ceyx pictus)
di Hutan Suaka Alam Yoko, Kisangani, DRC

Para Peneliti Muda Memimpin
Penelitian Kehutanan di Kongo
Jauh di dalam Hutan Suaka Alam Yoko yang berlokasi di seberang Sungai
Kongo dari Kisangani, Republik Demokrasi Kongo (DRC), Consolate
Kaswera Kyamakya tengah memeriksa perangkap yang ia pasang.
Perempuan ini beruntung – sejenis pengerat bermoncong panjang
(Elephant Shrews) terbaring di tumpukan daun. Binatang itu biasa
dikonsumsi oleh warga setempat.
Namun, Kyamakya bukan seorang pemburu. Ia adalah seorang peneliti
yang tengah menyelesaikan program doktoral di Universitas Kisangani.
Penelitiannya bertujuan mencari tahu ancaman terhadap dua spesies lokal
elephant shrews dan dampak aktivitas manusia terhadap sebarannya,
dengan membandingkan populasi hewan yang terdapat di dalam dan luar
kawasan suaka alam.

“

Sebagian besar hutan tropis
Afrika berada di DRC. Jika kami
tidak melatih para pemuda, siapa
yang akan mengelola hutan ini di
kemudian hari?

”

“Terjadi peningkatan jumlah petani, pemburu, dan penebar jebakan.
Seiring dengan berkurangnya hewan buruan berukuran lebih besar,
penduduk setempat bergantung kepada keberadaan hewan mungil
seperti ini untuk dikonsumsi,” ujarnya. “Pekerjaan kami adalah bagaimana
meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar tentang bagaimana aktivitas
mereka menekan kawanan pengerat itu... Jika kami tak melakukan apa
pun, hewan itu terancam punah.”

Profesor Leopold Ndjele
Koordinator Program REFORCO
(Tidak ditampilkan dalam foto)

Kyamakya adalah satu di antara 25 mahasiswa program doktoral dari
Kongo yang tergabung dalam program khusus pengembangan kapasitas
penelitian kehutanan di Universitas Kisangani.
Proyek penelitian kehutanan Kongo (REFORCO) yang didanai oleh Uni Eropa
dan dilaksanakan oleh CIFOR yang bermitra dengan beberapa lembaga
bertujuan untuk melatih peneliti generasi baru seperti Kyamakya.
“Sebagian besar hutan tropis Afrika berada di DRC. Jika kami tidak melatih
para generasi muda, siapa yang akan mengelola hutan ini di kemudian
hari?” ujar Profesor Leopold Ndjele, Koordinator Program REFORCO
di Kisangani.
REFORCO tidak hanya mensponsori mahasiswa doktoral: program itu juga
membiayai program Magister Kehutanan di Universitas Kisangani. Sebanyak
35 mahasiswa telah berhasil lulus, sementara 18 mahasiswa lainnya tengah
menempuh pendidikannya.
“Setelah menyelesaikan pelatihan, para [peneliti] muda itu akan bekerja
di universitas dan menggantikan para pengajar yang ada sekarang.
Kami... mendidik calon konservasionis lingkungan, yakni mereka yang
akan membantu penduduk memerangi gizi buruk, kemiskinan, dan yang
terpenting, memungkinkan pengelolaan hutan secara lestari,” ujar Ndjele.
Mahasiswa program doktoral lain bernama Prosper Sabongo, yang tengah
menelaah susunan jenis ekosistem hutan tertentu di dekat Kisangani.
“Hutan semacam ini mendominasi Lembah Kongo Tengah sehingga
mengetahui dinamikanya menjadi hal penting,” ujar Sabongo. Ia
menjelaskan bagaimana pepohonan raksasa di hutan itu menyimpan
karbon, menahannya tidak terlepas ke atmosfer sehingga memperlambat
laju pemanasan global – artinya, Lembah Kongo tidak hanya penting untuk
DRC tapi juga untuk semua umat manusia.

Foto oleh Ollivier Girard/CIFOR

“Kini kita berbicara mengenai perubahan iklim,” ujar Sabongo. “Selama
hutan masih terjaga, keberadaannya akan menyeimbangkan efek buruk
kegiatan manusia terhadap lingkungan... Karenanya, kita tidak boleh
melupakan atau mengabaikan hutan mengingat kondisi nyata yang tengah
dihadapi manusia saat ini.”

Simak video kami “Pemimpin Muda” melalui cifor.org/youngleaders

<

Seorang peneliti, Prosper Sabongo tengah mempelajari pohon Funtumia Africana
di dekat desa Masako, Kisangani, DRC

Meningkatnya Perdagangan,
Meningkatnya Tren: Mengkaji
Keterikatan Cina dengan Afrika
Meningkatnya hubungan antara Cina dan Afrika dalam hal bisnis, investasi,
pemberian bantuan, dan perdagangan telah menarik perhatian dunia.
Kini, penelitian CIFOR berusaha melihat implikasi hubungan itu terhadap
pengelolaan sumber daya alam di kawasan hutan Benua Afrika.
‘Perdagangan dan investasi Cina di Afrika: Pengkajian dan imbal‑balik tata
kelola terhadap perekonomian nasional, penghidupan lokal, dan ekosistem
hutan’ diimplementasikan oleh CIFOR dengan dukungan dari Kementerian
Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman.
“Proyek ini bertujuan untuk memahami bagaimana model‑model investasi
internasional dan bantuan pembangunan Cina berbeda dari negara lain,
terutama mengenai bagaimana pengaruhnya terhadap akses terhadap
lahan dan sumber daya dari areal hutan,” ujar Louis Putzel, Peneliti Senior
CIFOR yang memimpin proyek.
Salah satu keluaran awal dari proyek itu adalah ditemukannya kesenjangan
angka ekspor kayu resmi dari data impor milik Mozambik dan Cina.
Taksiran Mozambik atas ekspor kayunya ke Cina pada tahun 2010
mencapai AS$49 juta, sementara Cina mencatatkan nilai lebih dari
AS$134 juta. Kesenjangan yang dibukukan sebesar AS$85,4 juta.
Volume kayu yang tidak tercatat oleh bea cukai bisa jadi tidak dikenai
pajak, mengakibatkan kerugian bagi pemerintah Mozambik. Namun, ini
baru satu masalah.
“Menelusuri asal kayu merupakan persyaratan minimum jika para pengelola
kehutanan hendak memantau pembalakan dan efeknya di tingkat
nasional,” ujar Putzel. “Tentu saja hal itu tidak menjamin kelestarian
pengelolaan hutan, namun jika tidak dilakukan, peran pemerintah
menjadi terbatas.”
Pihak Cina telah berhasil menyelesaikan sejumlah pekerjaan, contohnya,
memasukkan draft pedoman pembalakan di luar negeri yang dikerjakan
oleh Administrasi Kehutanan Negara dan Kementerian Perdagangan.
Namun, di luar upaya untuk mengkampanyekannya, pedoman ini masih
sulit ditegakkan.
Perdagangan kayu bukan satu‑satunya wilayah yang menunjukkan dampak
investasi Cina terhadap hutan. Sejumlah kajian menemukan bahwa
keterlibatan perusahaan Cina dalam aktivitas pertambangan yang dilakukan
dalam skala kecil di Republik Demokrasi Kongo berpotensi besar menjadi
penyebab deforestasi dan degradasi hutan, terutama di areal yang menarik
banyak penambang imigran.
Proyek Cina‑Afrika merupakan pekerjaan pertama CIFOR yang
mempertimbangkan pergeseran ekonomi global seiring dengan
keikutsertaan negara berkembang dalam pelbagai pasar baru perdagangan.
“Masih banyak tugas yang harus diselesaikan,” ujar Peneliti Senior CIFOR,
Pablo Pacheco. “Dalam waktu dekat, CIFOR akan mengembangkan
aktivitasnya di luar Cina dan Afrika untuk melihat dampak peningkatan
perekonomian lainnya di negara‑negara yang memiliki hutan tropis.”

Pasar Montée Parc Wood, Yaoundé, Kamerun

>

Foto oleh Ollivier Girard/CIFOR

“

Meningkatnya peranan Cina di
Afrika telah mendapat perhatian
sangat besar, terutama oleh media
internasional. Namun, masih sedikit
penelitian ilmiah yang dilakukan
untuk mengetahui dampak sosial dan
ekologis yang sebenarnya.
Louis Putzel
Peneliti Senior CIFOR

”

Mencari Solusi Perdagangan
Arang di Zambia
Perdagangan arang di Zambia berkaitan erat dengan
deforestasi, tetapi arang juga menjadi sumber energi
dan pendapatan utama bagi keluarga miskin. Bagi
para pembuat kebijakan, menjaga kelangsungan
perdagangan arang sembari menyeimbangkan
kebutuhan masyarakat miskin telah lama menjadi
sebuah tantangan berat.
Namun, studi terbaru yang disampaikan oleh para
peneliti CIFOR disambut baik oleh para pembuat
kebijakan utama di Zambia, baik di tingkat nasional
maupun lokal, serta bisa membawa perubahan
penting dalam konteks kebijakan dan penegakan.
Studi yang dibiayai oleh Kedutaan Besar Finlandia
di Lusaka ini dipresentasikan dalam pertemuan
tingkat tinggi yang dihadiri oleh Mike Hammah,
Menteri Pertanahan, Sumber Daya Alam dan
Perlindungan Lingkungan Hidup Ghana, serta para
duta besar dan pejabat lain pada bulan Agustus 2012.
Terjadi diskusi yang sengit dalam pertemuan tersebut
sehingga Menteri Hammah meminta serangkaian
poin aksi dari para peneliti CIFOR.
“Hingga kini, pemerintah masih belum bisa
sepenuhnya berfokus pada masalah arang. Siapa saja
bisa terjun ke dalam produksi arang selama kerangka
aturan serta kebijakan legal belum bisa ditegakkan,”
ujar peneliti CIFOR, Davison Gumbo. “Idenya adalah
menggunakan studi ini untuk memberitahukan
kepada pemerintah mengenai situasi yang tengah
terjadi. Setelah selesai, kami bersama mitra kerja
kemudian menghadap menteri. Jawaban yang
kami dapat: ‘Baiklah, kita harus melakukan sesuatu.
Apa yang diperlukan untuk mengubah situasi ini?’”
CIFOR dan mitranya juga menemui Asosiasi
Pembangunan Pemerintah Lokal dan mendapat
respons positif serupa dari para walikota dan
pengelola kota. Media nasional juga ikut
memberitakan hasil‑hasil penelitian tersebut.
Kini, CIFOR dan Kementerian sedang bekerja sama
menanganinya.
Studi ini memastikan adanya sejumlah kecemasan
terhadap volume dan skala perdagangan arang,
termasuk pengangkutan arang produksi Zambia
ke pelbagai negara tetangga. Studi ini menyoroti
perlunya perbaikan pada sejumlah aspek, seperti
penegakan aturan yang lebih tegas, pelibatan dan
penguatan lembaga setempat, pengembangan
skema pengelolaan berkelanjutan, serta pelaksanaan
lebih banyak penelitian tentang pasokan alternatif
pengganti arang.

“

Davison Gumbo

Peneliti CIFOR

”

Simak video kami “Emas Hitam” di
cifor.org/charcoal
Foto oleh Ollivier Girard/CIFOR

Kami tak menyangka sama
sekali bahwa pemaparan sederhana
kepada kementerian mampu
mengarahkan sebuah kebijakan
besar yang menjadi panggilan
untuk bertindak.

<

Penjual arang di pasar Mokolo, Yaoundé, Kamerun

Agenda Penelitian Baru
untuk Hutan Afrika Barat
CIFOR telah memperkuat fokusnya di Afrika
Barat dengan adanya sembilan proyek baru serta
penambahan staf di kantor cabang regional.
Sebagai wilayah strategis bagi penelitian mengenai
hutan tropis, adaptasi perubahan iklim, dan hutan
lahan kering, CIFOR mendirikan kantor regional
Afrika Barat di Burkina Faso pada tahun 2005.
Pada awalnya, tiga proyek utama dilaksanakan tanpa
kantor dan telah selesai pada tahun 2009.
Aktivitas pengumpulan dana CIFOR yang dimulai
pada tahun 2010 telah memunculkan peluang baru
diluncurkannya proyek‑proyek inovatif.
Salah satu proyeknya adalah “Hutan dan Adaptasi
Perubahan Iklim di Afrika Barat’ yang berlangsung
tiga tahun, dilaksanakan di Burkina Faso dan Mali.
Proyek ini merupakan kelanjutan dari proyek CIFOR
sebelumnya dan bertujuan mengarusutamakan
adaptasi berbasis ekosistem ke dalam kebijakan dan
proyek. CIFOR juga akan menguji alat bantu berbasis
komunitas untuk mengkaji tingkat kerentanan
dan merencanakan adaptasi dalam pengelolaan
sumber daya hutan pada proyek‑proyek yang
tengah berlangsung dan menunjukkan kepada para
pembuat kebijakan serta petani bagaimana hutan bisa
diintegrasikan ke dalam perencanaan adaptasi.
Studi 20 bulan mengenai peranan hutan untuk
meningkatkan kegigihan para pemangku kepentingan
dalam mengatasi perubahan iklim akan menelaah
bagaimana hutan berkontribusi untuk meningkatkan
ketahanan sektor energi perkayuan di Burkina Faso.
Proyek tiga tahun untuk mengkaji ancaman terhadap
spesies pohon penghasil bahan pangan prioritas di
Burkina Faso juga dimulai pada 2012.
Program empat tahun tentang pengembangan
biokarbon bernilai tinggi (BIODEV) merupakan
proyek baru terbesar. CIFOR memimpin sebuah paket
pekerjaan mengenai intervensi hutan.
CIFOR juga berusaha membuat platform dialog
kebijakan‑sains tentang perubahan iklim dan adaptasi.
Selain itu juga telah memimpin pembentukan jejaring
lintas peneliti, pembuat kebijakan, dan pekerja
pembangunan untuk memantau proses perubahan
dan dampak interaksi antara manusia dan hutan di
wilayah Sahel, Afrika Barat.
“Pekerjaan di Afrika Barat menawarkan kesempatan
unik untuk memahami bagaimana masyarakat
tertentu sanggup beradaptasi dengan lingkungan
yang sangat menantang,” ujar Michael Balinga,
Peneliti Regional CIFOR untuk Afrika Barat. “Afrika
Barat adalah salah satu wilayah di dunia yang paling
terpengaruh oleh kemiskinan dan perubahan iklim
sehingga masyarakat setempat bergantung pada
hutan dan pepohonan untuk memenuhi kebutuhan
pangan, obat‑obatan, dan energi.”

>

Foto oleh Ollivier Girard/CIFOR

Seorang perempuan mengangkut kayu bakar, Burkina Faso

“

Hanya sedikit lembaga yang
lebih siap ketimbang CIFOR
sebagai pemimpin dalam
menciptakan keilmuan yang
berkualitas, membangun jejaring
kemitraan, dan menyuguhkan
sudut pandang luas mengenai
masalah‑masalah yang
berhubungan dengan hutan.

”

Michael Balinga
Peneliti Regional CIFOR Afrika Barat

Permainan Peran dan
Pemetaan Trimatra
Membantu Masyarakat
Merencanakan Lanskap

“

Dalam pertemuan perencanaan
tata guna lahan sebelumnya,
warga setempat biasanya hanya
duduk‑duduk di belakang dan
menunggu selesainya acara.
Jean‑Christophe Castella
Peneliti

”

Rencana yang dipersiapkan secara matang seringkali
ditinggalkan dan dilupakan jika penduduk desa tidak
dilibatkan dalam proses perencanaan tata guna lahan.

(Tidak ditampilkan dalam foto)

Sebaliknya, dengan menggelar peta trimatra atau 3D
(yang dilengkapi dengan sejumlah penanda lokasi
yang sudah dikenal di tengah‑tengah meja) dan
menanyakan kepada para penduduk tentang langkah
yang akan mereka ambil sebagai pengembang,
konservasionis, atau pemimpin desa; sontak menjadi
lebih mudah bagi mereka untuk turut ambil bagian
dalam proses.
Perangkat alat bantu ini yang dibuat oleh para
peneliti dan mitra CIFOR, membantu penduduk desa
melihat manfaat jangka panjang pengelolaan lanskap
dengan hati‑hati. Metode ini awalnya diujicobakan
pada tahun 2011, di 28 desa di perbatasan
Nam Et ‑ Kawasan Lindung Nasional Phou Loey,
Laos, salah satu suaka harimau terakhir di negeri itu.
Setelah itu, pemetaan trimatra dipakai di 10 distrik
berlainan dan dilaksanakan pada sekitar 300 desa.
Sejauh ini, hasilnya sangat menjanjikan, ujar
Jean‑Christophe Castella, salah satu peneliti.
Dulu, penduduk desa kerap menemui jalan buntu
dalam pelaksanaan rencana yang tidak mereka
pahami sehingga berujung pada kegagalan.
“Dulu, dalam pertemuan‑pertemuan mengenai tata
guna lahan, penduduk setempat hanya duduk‑duduk
di belakang dan menunggunya berakhir,”
ujar Castella.
Ketika para pemimpin dari desa‑desa setempat
ada di ruangan yang sama dan menentukan batas
daerah mereka di peta trimatra, mereka sanggup
menyelesaikan sengketa wilayah serta mencapai
kesepakatan kelompok, ujarnya.
Alat bantu pembelajaran ini mengatasi sejumlah
batasan seperti kesenjangan bahasa antara para
perencana dan penduduk, rendahnya tingkat
kecakapan membaca peta dan tulisan, serta
terbatasnya pemahaman penduduk akan dampak
rencana tata guna lahan.
Pertemuan‑pertemuan tersebut juga melatih
penduduk setempat meningkatkan kecakapan
bernegosiasi sehingga lebih siap mendiskusikan tata
guna lahan serta rencana pengelolaan sumber daya
di lingkungan mereka di masa mendatang.

Foto oleh Jean‑Christophe Castella

Monsay Laomouasong, Gubernur Distrik Viengkham
di Provinsi Luang Prabang, lokasi uji coba awal
metode tersebut, sejauh ini merasa senang dengan
hasil yang ditunjukkan.
“Pendekatan ini memberi kesempatan kepada
masyarakat setempat untuk menjadi kunci
pembangunan serta menghindari ketergantungan
terus‑menerus kepada program‑program bantuan
yang ada,” ujarnya.

<

Pertemuan perencanaan tata guna lahan, Laos

Mengembalikan Hasil
Penelitian kepada
Masyarakat untuk
Mendongkrak Kemitraan
Para peneliti acap kali bekerja berdampingan dengan
masyarakat hutan ketika mengerjakan penelitian
mengenai penghidupan, pengelolaan sumber
daya alam, dan konservasi. Sayangnya, banyak
peneliti tidak membawa hasil penelitian kembali
ke sumbernya.
Namun, para peneliti CIFOR yang melaksanakan Studi
Komparatif Global (GCS) mengenai Pengurangan
Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, atau
REDD+ berusaha mengubah kecenderungan ini.
GCS‑REDD adalah salah satu studi komparatif pertama
terhadap pelbagai proyek percontohan di seluruh
dunia dalam skema REDD+ yang didukung PBB. Studi
ini ditujukan untuk mengidentifikasi apa yang bisa
dijalankan dalam inisiatif REDD+ pada tingkat nasional
dan subnasional di 11 negara.
Di Amerika Latin, hasil survei mengenai inisiatif
percontohan subnasional REDD+ sejauh ini telah
dikembalikan ke lima lokasi di Brasil dan Peru.
Para penduduk desa menganggap informasi nyata
mengenai keuangan rumah tangga serta nafkah
utama mereka sebagai hal menarik.
Mengembalikan hasil survei akan bermanfaat bagi
masyarakat dan peneliti, ujar Amy Duchelle.
“Orang‑orang jadi tahu... dari mana dan aktivitas
apa saja yang memberikan mereka pemasukan
lebih besar,” ujar Duchelle. “Para pemuka desa
mengumpulkan informasi itu dengan hati‑hati dan
[menyatakan] ingin mendapat [hasil survei] itu untuk
perencanaan serta pengetahuan pribadi.”
Mengembalikan hasil penelitian kepada para
pendukung proyek REDD+ juga sangat bermanfaat:
“Para pelaksana proyek akan bisa mengerti harapan
serta kekhawatiran masyarakat setempat terkait
REDD+. Hal ini sangat berguna agar mereka bisa
mengadaptasi proyek‑proyeknya untuk menangani
kekhawatiran setempat demi hasil penelitian yang
lebih baik.
Warga desa juga sangat gembira menyambut
kembalinya para peneliti, dengan begitu akan
membangun kepercayaan dan mendorong kerjasama
untuk pemantauan dan penelitian selanjutnya.
Duchelle melanjutkan, “Tak terhitung banyaknya
ucapan mereka kepada kami, ‘para peneliti tak pernah
kembali, kalian kelompok pertama yang kembali ke
sini, terima kasih banyak’.”

“

Peneliti Kaline Rossi do Nascimento memimpin sebuah diskusi
warga tentang REDD, di Sao Felix, Amazon, Brasil

>

Foto oleh Neil Palmer/CIAT

Simak video kami “Melindungi Hutan, Melawan
Perubahan Iklim” di cifor.org/amazon

Umpan balik dari warga
setempat mengenai hasil penelitian
membantu tim kami memperbaiki
interpretasi data. Selain itu
juga membuat keberadaan
kami lebih diterima yang akan
meningkatkan kualitas tanggapan
di masa mendatang.
Amy Duchelle
Peneliti CIFOR
(Tidak ditampilkan dalam foto)

”
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Foto oleh Achmad Ibrahim/CIFOR

Keuangan dan
Sumber Daya Manusia:
Dukungan Terhadap
Pertumbuhan Sains dan
Perkembangan CIFOR
Sepanjang enam tahun belakangan, keuangan CIFOR
telah bertumbuh hingga dobel digit dan secara
organisasi juga berkembang dua kali lipat.
Untuk tahun 2013, perkiraan anggaran sebesar
AS$44 juta, meningkat dari AS$33.8 juta di
tahun 2012. Pertumbuhan tahunan untuk
2012 adalah sebesar 20% dan diharapkan akan
meningkat hingga 30% di tahun 2013.
Tim Keuangan dan Administrasi adalah salah
satu bagian dari kisah pertumbuhan ini. Mereka
menempatkan kebijakan dan prosedur untuk
memperkuat akuntabilitas, membantu pembuatan
proposal dan anggaran, serta mendukung ekspansi
penelitian CIFOR ke wilayah‑wilayah baru.
Kumar Tumuluru, Direktur Keuangan dan Administrasi
menyatakan “Kami telah secara konsisten memeriksa
anggaran untuk memastikan bahwa semuanya
merefleksikan apa yang dilakukan para peneliti di
lapangan. Kami harus memastikan para donor puas
dengan anggarannya, pencatatan dengan rapi semua

pengeluaran dari pelbagai tempat, dan hasil audit yang
wajar atas laporan‑laporan tersebut.”
Volume dana terbatas juga meningkat dalam beberapa
tahun belakangan. Karenanya, staf keuangan bekerja
berdampingan dengan para peneliti untuk membuat
proposal anggaran, demikian Tumuluru.
Bergerak ke wilayah Program Riset CGIAR, di mana
CIFOR memimpin program Hutan, Pohon, dan
Wanatani; ini berarti bahwa tim keuangan harus
bertanggung jawab pula atas dana dari pusat penelitian
lainnya. Terdapat pula peran penting tim kami dalam
penyusunan proposal program yang diterima dengan
baik oleh para penyandang dana.
Tim keuangan juga telah mendukung beberapa audit
dan studi, semisal dalam pengkajian empat pilar
(four‑pillar assessment) oleh Komisi Eropa, penyandang
dana terbesar CIFOR. Hasil audit menunjukkan bahwa
CIFOR digolongkan sebagai organisasi internasional.
Menurut Tumuluru, “Ini artinya kita bisa menjalankan
kebijakan dan prosedur kita sendiri, bukan milik
mereka sehingga dapat menghemat biaya administrasi
secara signifikan.”

Bekerja berdampingan dengan bagian keuangan, tim
administrasi menjamin kantor dan infrastruktur CIFOR
dirawat dengan menerapkan standar internasional,
demi menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi
semua pihak.
Staf keuangan dan administrasi di sejumlah kantor
cabang regional juga menjamin semua kebijakan dan
proses diterapkan secara efektif dan mendukung
tim‑tim di kantor pusat CIFOR.
Tim sumber daya manusia (SDM) juga memiliki peran
penting dalam pertumbuhan CIFOR. Jumlah staf
meningkat seiring dengan pertumbuhan organisasi, dari
183 orang di tahun 2010 menjadi 206 orang di akhir
tahun 2012.
“Dalam lingkungan yang dinamis ini, tim SDM
juga harus mengkaji paket kebijakan kompensasi
dan manfaat agar lebih menarik bagi para staf.
Paket baru yang dijalankan pada tahun 2010,
telah dikaji, dirampingkan, dan kini telah
diformalisasi,” ujar Liza Moore, Direktur bagian SDM.

CIFOR saat Pertemuan Tahunan 2012

“Paket pemberian manfaat yang lebih baik berjalan
seiring dengan upaya lain untuk merekrut peneliti,
seperti informasi mengenai bagaimana hidup dan
bekerja di kantor pusat CIFOR di Indonesia.”
Tahun ini, CIFOR juga meningkatkan keberadaannya
di Afrika Selatan dan Timur dengan mendirikan kantor
regional di Nairobi, Kenya, dengan dukungan tim SDM.
Tim SDM juga mengkaji buku panduan staf, yang telah
disetujui dewan pada bulan Mei, untuk merampingkan
dokumentasi dan kebijakan.
Prestasi lainnya yang berhasil dicapai berkaitan dengan
sumber daya manusia dan keberagaman adalah rasio
antara staf laki‑laki dan perempuan di CIFOR yang
hampir mencapai rasio 50‑50.
“Kami tidak memiliki kendala dalam menarik peneliti
perempuan,” ujar Moore. “Berikutnya, fokus kami pada
kesetaraan gender akan beralih kepada pencapaian
porsi seimbang pada tingkat managerial.”

Laporan Posisi Keuangan*

Para Donor

Sampai dengan 31 Desember 2012 dan 2011 (dalam dolar AS)

Aktiva
Aktiva lancar
Kas dan setara kas
Deposit jangka pendek
Piutang usaha:
‑ Penyandang dana
‑ Karyawan
‑ Pusat CGIAR lainnya
‑ Lainnya
Biaya dibayar di muka
Total aktiva lancar
Aktiva tidak lancar
Kekayaan, bangunan dan peralatan
Aktiva lain
Total aktiva tidak lancar
Total aktiva

2012

21,128
600

3,342
655
98
4,593
436
47,071

2,803
470
94
941
420
26,456

52,373

Hutang dan aktiva bersih

2011

37,447
500

2,479
2,823
5,302

Kerja keras CIFOR di tahun 2012 tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari organisasi berikut (urutan berdasar abjad)
Hutang lancar
Hutang usaha:
‑ Penyandang dana
‑ Karyawan
‑ Pusat CGIAR lainnya
- Lainnya
Biaya yang masih harus dibayar
Total hutang lancar
Hutang tidak lancar
Kewajiban imbalan karyawan
Biaya yang harus dibayar – bagian
tidak lancar
Total hutang tidak lancar

2,483
1,797
4,280

Aktiva bersih
Tidak terbatas:
‑ Tidak ditetapkan
‑ Ditetapkan
Total aktiva bersih

30,736

Total hutang dan aktiva bersih

2012

2011

15,729
566
2,802
1,651
2,361
23,109

5,402
381
708
134
2,252
8,877

5,290

4,783

-

350

5,290

5,133

20,371
3,603
23,974

13,123
3,603
16,726

52,373

30,736

African Development Bank (ADB)
Amerika Serikat (AS)
Australian Agency for International
Development (AusAID)
Australian Centre for International
Agricultural Research (ACIAR)
Australian National University
Austrian Development Agency
Bank Dunia
Belanda
Bioversity International
Catholic Organisation for Relief and
Development Aid (CORDAID)
Centro International de Agricultura
Tropical (CIAT)
CGIAR
Cina
Conservation International
Foundation
Ecofys ‑ Belanda
Federal Office for the Environment
(Swiss ‑ FOEN)

Finlandia
Forest Stewardship Council
France (Kedutaan Besar Perancis di
Kamerun)
French Agricultural Research Centre
for International Development
(CIRAD)
French Global Environment Facility
(FFEM)
German Agency for International
Cooperation and German
Federal Ministry for Economic
Cooperation and Development
(GIZ/BMZ)
Inggris Raya
Inggris Raya – Department
for International
Development (DFID)
Instituto de Pesquisa Ambiantal
da Amazonia (IPAM)
International Union for Conservation
of Nature (IUCN)
Japan International Research Center

for Agricultural Sciences
Jepang
Jerman
Kementerian Kehutanan dan Satwa
Liar Kamerun
Komisi Eropa
Korea
Meridian Institute
Met Office Hadley
Centre – Pemerintah Inggris
Raya
Norwegia
Rockefeller Foundation
Swiss
U.S. Fish and Wildlife Services
United Nations Institute for Training
and Research (UNITAR)
University of Dar Es Salaam
USAID
Wageningen International
World Agroforestry Centre (ICRAF)

Prof. M. Hosny El Lakany, PhD, DSc
Ketua Dewan Pembina
Adjunct Professor
Forest Resources Management
Department University of British
Columbia, Vancouver BC
KANADA

Prof. Linxiu Zhang
Professor and Deputy Director
Center for Chinese Agricultural Policy
Institute of Geographical Sciences and
Natural Resources Research, Chinese
Academy of Sciences, Beijing
CINA

Frances Seymour
Direktur Jenderal (hingga 9 September 2012)
CIFOR
Jl. CIFOR, Situ Gede, Bogor Barat
Bogor 16115
INDONESIA

John Murray Hudson OBE, Bsc, DBA
Wakil Ketua Dewan Pembina
Chair, Program Committee
Chinnor, Oxfordshire, OX39 4QD
INGGRIS RAYA

Antonio G. M. La Viña
Dean Ateneo School of Government
Pacifico Ortiz Hall, Social Development
Complex Ateneo de Manila University
Katipunan Avenue, Loyola Heights,
Quezon City 1108, Metro Manila
FILIPINA

Laporan Kegiatan*
Hingga akhir 31 December 2012 dan 2011 (dalam dolar AS)

2012
Tak terbatas

Pendapatan dan perolehan
- Pendapatan dari hibah
- Pendapatan dan perolehan lain
Total pendapatan dan perolehan

2011

Terbatas - CRPs
Dana CGIAR Dana CGIAR Bilateral
windows
window 3
1&2

Total

Dewan Pembina

Total

Total
terbatas

6,796
340
7,136

29,952
29,952

1,140
1,140

18,131
18,131

49,223
49,223

56,019
340
56,359

36,394
276
36,670

Biaya dan pengeluaran
- Biaya yang berkaitan dengan
penelitian
- Biaya pengelolaan dan umum
Subtotal
- Pengembalian biaya tak langsung
Total biaya dan pengeluaran

200

25,317

996

16,116

42,429

42,629

31,594

(350)
(150)
38
(112)

6,832
32,149
(2,197)
29,952

996
144
1,140

16,116
2,015
18,131

6,832
49,261
(38)
49,223

6,482
49,111
49,111

4,742
36,336
(1,630)
34,706

Surplus

7,248

-

-

-

-

7,248

1,964

90
(276)
2
33
1

8,655
5,769
15,224
348
1,516
637

483
417
16
80
-

4,508
5,496
117
4,936
941
86

13,646
11,682
15,341
5,300
2,537
723

13,736
11,406
15,341
5,302
2,570
724

12,132
9,083
6,525
5,810
2,062
724

Kelompok biaya berdasar karakter
- Biaya personalia
- Barang dan jasa
- Kolaborator - pusat CGIAR
- Kolaborator - mitra
- Biaya perjalanan
- Depresiasi
- Biaya yang berkaitan dengan
sistem (CSP)
Subtotal
- Pengembalian biaya tak langsung

-

-

-

32

32

32

-

(150)
38

32,149
(2,197)

996
144

16,116
2,015

49,261
(38)

49,111
-

36,336
(1,630)

Total

(112)

29,952

1,140

18,131

49,223

49,111

34,706

*Laporan ini diambil dari laporan keuangan yang sudah diaudit dalam periode tahun dan yang berakhir pada 31 December 2012 dan 2011.
Audit dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers-Indonesia dengan keputusan opini wajar tanpa pengecualian.

Ms. Nancy Andrews
Wakil Ketua Dewan Pembina
Chair, Finance and Audit Committee
President and CEO
Low Income Investment Fund
100 Pine Street, Suite 1800
San Francisco, CA 94111
AMERIKA SERIKAT
Ms. Claudia Martínez Zuleta
Director
Ecologia, Economia y Etica Bogota
KOLOMBIA

Prof. Eric Tollens
Chair, World Agroforestry Centre Board
Professor, Faculty of Agricultural
and Applied Biological Sciences
Catholic University of Leuven
BELGIA
Dr. Idah Pswarayi‑Riddihough
Sector Manager
Environment & NRM (AFTEN)
Bank Dunia, Washington DC
AMERIKA SERIKAT

Dr. Peter Holmgren
Direktur Jenderal (mulai 10 September 2012)
CIFOR
Jl. CIFOR, Situ Gede, Bogor Barat
Bogor 16115
INDONESIA
Dr. Ir. Iman Santoso, MSc
Host Country Representative
Direktur Jenderal
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Kehutanan, Jakarta
INDONESIA
Prof. Peter Kanowski
Sekretaris Dewan Pembina
Wakil Direktur Jenderal
CIFOR
Jl. CIFOR, Situ Gede, Bogor Barat
Bogor 16115
INDONESIA

Dicetak di kertas bersertifikat FSC

cifor.org | blog.cifor.org
Bergabung dengan CIFOR

Bergabunglah untuk merayakan ulang tahun kami
yang ke-20, kunjungi cifor.org/20years
Foto sampul oleh Ollivier Girard/CIFOR

Center for International Forestry Research
CIFOR adalah anggota Konsorsium CGIAR dan memimpin Program Penelitian CGIAR tentang Hutan,
Pohon dan Wanatani. CIFOR berkontribusi terhadap keempat tujuan CIFOR: pengurangan kemiskinan
masyarakat perdesaan, peningkatan ketahanan pangan, perbaikan kesehatan dan nutrisi masyarakat
serta kepastian pengelolaan sumber daya alam yang lebih lestari.
cifor.org/forests‑trees‑agroforestry

