
KEHUTANAN 
DALAM LANSKAP 
GLOBAL

2013 
LAPORAN TAHUNAN

Merayakan 20 Tahun
Penelitian
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Tahun 2013, 
CIFOR menapaki 
tahun ke‑20, yang 
kami refleksikan 

lewat beragam pencapaian. 
Kami bangga telah 
menunjukkan betapa 
berharganya hutan ke dalam 
perhatian dunia, membantu 
memperkuat kebijakan hutan 
global, membangun 
kemitraan dengan mitra 
internasional dan lokal, serta 
membangun badan penelitian 
terbesar terkait 
kehutanan global.

Dengan dasar ini, kami memandang 
masa depan dan bagimana kami bisa 
terus melanjutkannya untuk mencapai 
dampak yang riil dan positif. Untuk 
menghadapi tantangan‑tantangan 
inter‑relasi dari pertumbuhan populasi, 
perubahan iklim dan persaingan yang 
intensif terkait lahan, CIFOR telah 
merancang sebuah visi yang merangkul 
sebuah pendekatan terintegrasi terhadap 
manajemen lahan dan menggali kembali 
kehutanan untuk pembangunan 
yang lestari.

Untuk mewujudkan visi ini menjadi 
realitas, kami telah berada di garis depan 
pergeseran global terkait pemikiran atas 
pendekatan lintas sektor dan gabungan: 
sebuah pendekatan lanskap.

Pentingnya pendekatan lanskap telah 
terkonfirmasi ketika CIFOR dengan para 
mitranya, memimpin Forum Lanskap 
Global perdana pada acara pendamping 

pembicaraan iklim PBB di Warsawa. 
Forum ini menyatukan para pakar, 
pengambil keputusan dan praktisi dari 
sektor pertanian dan kehutanan. Yang 
menggembirakan adalah, para delegasi 
menyadari kebutuhan akan pendekatan 
lanskap jika kita bersama ingin mengatasi 
tantangan‑tantangan iklim dan 
pembangunan.

Tahun 2013 adalah tahun refleksi, 
perayaan, perencanaan dan 
perubahan – semuanya demi penelitian 
berkualitas tinggi serta berorientasi 
dampak. Saya berterima kasih kepada 
semua staf CIFOR atas komitmen yang 
telah diberikan serta menyambut baik 
kelanjutan dukungan dari para mitra, 
mengingat saatnya kita melangkah ke 
era baru.

Peter Holmgren 
Direktur Jenderal

Kehutanan dalam Lanskap Global
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CIFOR berdiri 
pada tahun 1993 
dengan hanya 
sedikit staf dan 

menumpang kantor di 
Kementerian Kehutanan 
Indonesia. Dua puluh tahun 
kemudian, CIFOR telah 
memiliki lebih dari 250 staf 
di sembilan lokasi di seluruh 
dunia. Proyek yang berjalan 
di sekitar 30 negara dengan 
kolaborasi lebih dari 
100 mitra, menunjukkan 
bahwa CIFOR benar‑benar 
sebuah “pusat tanpa 
pembatas”.

Pertumbuhan organisasi merefleksikan 
kontribusi CIFOR terhadap penelitian 
terkait kehutanan, kebijakan dan praktik. 
Lebih dari 2 dekade, CIFOR telah 
membantu meletakkan kehutanan dalam 
agenda dunia dan telah menunjukkan 
ilmu pengetahuan yang berkualitas tinggi 
mengenai pentingnya hutan bagi 
penghidupan dan lingkungan.

Cakupan pekerjaan CIFOR terbentang 
secara geografis dan tematis. Di 
tahun 2013, yang menjadi tema utama 
penelitian adalah perubahan iklim, tata 
kelola, jender, perdagangan dan investasi, 
penghidupan, ketahanan pangan, energi 
dan biofuel, serta lanskap berkelanjutan. 
Para ilmuwan mengidentifikasi 
penelitian‑penelitian yang menjanjikan 
semisal keuangan, migrasi dan kerangka 
legalitas. Proyek telah dilaksanakan di 
negara‑negara yang tergolong baru bagi 
CIFOR, dan kemitraan dengan mitra lokal 

dan internasional telah memperkuatnya. 
Jangkauan CIFOR terbukti telah 
mengglobal.

Lebih jauh lagi, CIFOR juga memperkuat 
relevansi, dampak serta kualitas 
penelitiannya dengan inisiatif‑inisiatif 
baru lewat kehutanan berbasis bukti, 
pengkajian dampak dan pemetaan hasil.

Laporan tahunan ini tidak hanya 
menunjukkan hasil kerja CIFOR di 
tahun 2013; ini juga menjadi sebuah 
penghargaan bagi 20 tahun masa yang 
telah lewat. Semangat dan nilai‑nilai yang 
ditanamkan para pendiri CIFOR terus 
berlanjut untuk memandu organisasi 
seiring terus dihasilkannya bukti‑bukti 
baru untuk menginformasikan solusi bagi 
masa depan.

M. Hosny El Lakany 
Ketua, Dewan Wali Amanat



Sejak didirikan 20 tahun silam, 
Center for International Forestry 

Research (Pusat Penelitian Kehutanan 
Internasional) dikenal karena 
penelitiannya yang berkualitas tinggi, 
pertukaran pengetahuan dan 
penjangkauan global.

Sepanjang tahun 2013, CIFOR terus 
mencantumkan hutan tropis di peta, 
sebagai bagian penting dari 
lanskap global.

Tentang CIFOR
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TUJUAN KAMI

Pekerjaan CIFOR berkontribusi pada 
hasil dari tingkat sistem CGIAR

 Pengurangan kemiskinan pedesaan

 Meningkatkan ketahanan pangan

 Meningkatkan nutrisi dan kesehatan

 Pengelolaan sumber daya alam 
 yang lestari
  Baca lebih lanjut: cifor.org/AR2013/CGIAR

JANGKAUAN KAMI
CIFOR mempunyai proyek‑proyek dan para mitra di seluruh dunia, dan bekerja di semua tingkatan, dari desa hingga dunia.

254 119
Staf penelitian

126
Staf

nonpenelitian

Total staf 9
Tim manajemen

71
Staf baru

yang direkrut
tahun 2013

50
Acara dengan

kehadiran
utama

67
Proyek
aktif

113
Mitra

31
Negara

tempat kami
bekerja

23
Mitra

pendanaan 

352
Publikasi

Tentang
staf

KAMI DI TAHUN 2013

MISI KAMI

Meningkatkan kesejahteraan, konservasi lingkungan dan kesetaraan, dengan melakukan 
penelitian yang memampukan pengambilan keputusan yang lebih terinformasikan serta 
adil mengenai pengelolaan dan pemanfaatan hutan di negara‑negara berkembang.

Negara dimana kami bekerja Kantor cabang Kantor pusat, Bogor, Indonesia



LEWAT KEMITRAAN, PARA PENELITI CIFOR MEMAHAMI
KONTEKS LOKAL DAN MEMBERIKAN DAMPAK RIIL
DI LAPANGAN.
Mitra formal, hingga tahun 2013: 113

47 dilakukan lewat penandatanganan MoU66 dilakukan lewat 
penandatanganan 
Surat Kesepakatan

25
di negara

berkembang
37

baru di tahun 
2013

7
baru di tahun 

2013

CIFOR MEMBANGUN KAPASITAS DIMANA KAMI BEKERJA

PUBLIKASI BERKUALITAS TINGGI DAN BERORIENTASI DAMPAK MASIH
TETAP MENJADI KELUARAN UTAMA DARI AKTIVITAS-AKTIVITAS CIFOR

Negara
berkembang

Negara
maju

11
Staf didukung untuk

meneruskan pendidikan lanjutan

Working &
occasional

papers

25
 Policy &
info briefs

71
Bagian
buku

78
Artikel jurnal

141
 Kutipan

3.035
11% lebih tinggi 
dibanding tahun 2012

37
Buku

CIFOR menghasilkan 352 publikasi di tahun 2013:

PRAKTIK TERBAIK UNTUK DAMPAK –
5 INISIATIF DI TAHUN 2013

CIFOR memimpin Program
Penelitian CGIAR tentang Hutan,
Pohon dan Wanatani (CRP-FTA)
ForestsTreesAgroforestry.org

CIFOR adalah anggota Program
Penelitian CIFOR tentang Perubahan
Iklim, Pertanian dan Ketahanan Pangan 
(CCAFS)
ccafs.cgiar.org

Penelitian CRP-FTA dilakukan seputaran lima tema berikut:

Aktivitas penelitian menyentuh dimensi jender 
lewat penelitian dan serangkaian aksi.
cifor.org/gender

CIFOR dan mitranya meluncurkan kehutanan berbasis bukti, 
menggunakan kajian sistematis untuk mendorong penelitian 
dengan kualitas dan dampak tinggi.
cifor.org/EBF

CIFOR mempublikasikan ringkasan perdana proyek penelitian
tahunan dan prioritasnya bagi para mitra beserta pedoman 
diskusi.
cifor.org/AR2013/RPP

Peta jalan dampak dan hasil proyek-proyek CIFOR untuk 
mengidentifikasi bagaimana mencapai perubahan 
kebijakan yang bertahan lama.
cifor.org/AR2013/MEIA

CIFOR bekerja dengan para rekan kerja lintas CGIAR 
untuk mengevaluasi dampak pekerjaan kami.
cifor.org/AR2013/MEIA

Petani kecil

1

Lanskap

3

Pengelolaan hutan
dan pohon

2

Perdagangan
dan investasi

5

Perubahan iklim

4

PENELITIAN
KAMI

1

2

3

4

5

Negara
asal

mahasiswa
peneliti

Jender
mahasiswa

peneliti
48

Mahasiswa peneliti
yang magang
di tahun 2013

CIFOR terus 
memperbaiki 

berbagai praktik 
dan metodologinya 
untuk semakin 
memperkuat 
kualitas, relevansi 
dan dampak dari 
penelitiannya.
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Bagaimana Kami Bekerja
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P enelitian CIFOR tentang hutan tropis 
ditujukan bagi isu‑isu global paling 

menantang masa kini. Proyek dalam konteks 
lokal, nasional dan transnasional 
mempelajari peran hutan dalam kehidupan 
manusia secara lintas tema yaitu lingkungan 
hidup, tata kelola, penghidupan dan jender, 
sembari membangun kapasitas dan 
kemitraan. Didukung oleh sebuah program 
komunikasi yang ekstensif, semua inisiatif 
berkontribusi bagi tujuan kami yang 
menyeluruh: memberikan hasil dan dampak 
yang positif.

Penelitian Kami
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Hutan & Perubahan Iklim

Studi Komparatif Global CIFOR mengenai peran hutan dalam 
mitigasi perubahan iklim dan adaptasi bergerak ke fase kedua, 

untuk membantu merintis jalan menuju perubahan transformasional.
Ketika REDD+ — Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan 
Degradasi Hutan — muncul sebagai suatu mekanisme global 
yang berpotensi untuk mitigasi perubahan iklim melalui 
pembayaran untuk menjaga pepohonan tetap tegak, CIFOR 
menerima tantangan untuk mempelajari apakah yang 
diperlukan REDD+ agar berhasil.

Hasilnya adalah Studi Komparatif Global tentang REDD+. 
Pada tahun 2013, fase pertama studi tersebut berakhir, setelah 
membangun sebuah dasar pengetahuan beserta komunitas 
pakar yang solid tentang REDD+.

Pada pembicaraan internasional tentang iklim pada tahun 2013, 
para negosiator membuat beberapa keputusan mengenai 
REDD+, dengan kemajuan dalam pemantauan, pelaporan dan 
verifikasi serta penetapan tingkatan referensi emisi hutan dan 
tingkatan referensi hutan. Sekarang, fokusnya bergerak ke arah 
implementasi.

Ketika Studi Komparatif Global CIFOR bergerak ke fase 
berikutnya (2013‑2015), studi ini akan menyasar untuk 
memberikan informasi yang lebih spesifik di tingkat negara, 
sembari memperdalam penelitian tentang pembagian manfaat, 
tata kelola multitingkat, pembangunan rendah karbon di tingkat 
lanskap, dan sinergi antara mitigasi dan adaptasi.

“Sejujurnya, satu‑satunya tempat yang saya 
tuju untuk mencari publikasi tentang REDD 
selama ini hanyalah CIFOR.”
Cesar Huisa, Direktur Sumber Daya Alam, Pemerintah Regional Madre de Dios, Peru
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Fase 1:
2009 –
2013

+   Modul penelitian tambahan

Modul:
Kebijakan REDD+
Inisiatif Subnasional
Pengukuran Karbon

R
E
D
D
+

Fase:
2013 –
2015

Melingkupi 3 arena
penelitian yang terkait:
1. Pengelolaan karbon
 di tingkat lanskap
2. Tata kelola multitingkat
3. Sinergi antara adaptasi
 dan mitigasi

M
elanjutkan ke fase ke 2



STUDI KOMPARATIF 
GLOBAL TENTANG 
REDD+, FASE 1
Durasi

2009‑2013
Mitra Pendanaan
Norad, DFAT, Pemerintah Inggris, USAID, Uni Eropa, 
Finlandia, USFS, Profor, CLUA, David dan Lucile 
Packard Foundation

Sasaran
Untuk menyediakan informasi, analisis dan sarana 
yang diperlukan para pembuat kebijakan dan 
praktisi REDD+ untuk mencapai pengurangan emisi 
karbon yang efektif dan efisien‑biaya dengan 
dampak serta manfaat tambahan yang berkeadilan.

Fase 1 pencapaian

Meningkatkan kapasitas lintas dunia
Kemitraan yang mengiringi GCS dalam menganalisis 
konteks tata kelola REDD+ mereka, kemudian 

menggunakannya dalam jejaring global untuk 
membantu mereka meneruskan keahliannya.

Menjadi sebuah otoritas yang diakui
GCS menjadi sebuah sumber informasi autoritatif 
yang diakui tentang rezim tenurial di negara‑negara 
REDD+. Dua tulisan CIFOR yang paling banyak 
dikutip pada tahun 2013 adalah terkait tenurial.

Berkontribusi bagi kebijakan global
GCS mempromosikan sebuah pendekatan langkah 
demi langkah untuk mempersiapkan tingkat acuan 
emisi. Ini diadopsi dari UNFCCC dan dilanjutkan 
dalam sistem keseluruhan pengukuran, pelaporan 
dan verifikasi.

Menangani ketidaksetaraan jender
Penelitian tentang REDD+ dalam inisiatif subnasional 
menemukan bahwa kaum perempuan 
memanfaatkan hutan sebanyak kaum lelaki — namun 
kaum lelaki lebih terinformasikan dan terlibat di awal 
aktivitas‑aktivitas proyek yang penting.

Baca lebih lanjut: cifor.org/GCS dan ForestsClimateChange.org

ISU GLOBAL 10

4
buku

13
negara

57
event
berbagi
pengetahuan

82
mitra

167
publikasi

875
produk
penjangkauan
dan multimedia

230
laporan media
tentang REDD+
yang mengutip
CIFOR
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Sebuah Portofolio Penelitian Baru
CIFOR telah mengkonsolidasikan sebuah portofolio 
dari delapan proyek penelitian yang berkaitan dengan 
ketahanan pangan, nutrisi dan pertanian berkelanjutan, 
semua dalam konteks hutan dan pepohonan. Empat di 
antaranya berlingkup global dan empat lainnya 
berfokus pada daerah‑daerah di Afrika.

Serangkaian Publikasi
Pada tahun 2013, CIFOR dan para mitranya 
mempublikasikan enam artikel jurnal dan sebuah 

makalah diskusi mengenai hutan, pohon dan nutrisi. 
Rangkaian makalah lain sedang dipersiapkan. Berbagai 
organisasi lain telah mulai turut serta dalam penelitian 
tersebut dan menyusun laporannya.

Penyandang Dana
UK Department for International Development (DfID), 
US Agency for International Development (USAID), 
Austrian Development Agency (ADA) dan Department 
of Foreign Affairs and Trade, Ireland (Irish Aid).

Ketahanan Pangan & Nutrisi

Ketahanan pangan dan nutrisi telah melesat 
menjadi tema sentral penelitian untuk CIFOR, 

yang turut andil dalam beberapa proses kebijakan 
utama tentang sumbangsih hutan dan pohon terhadap 
pola makan.



Sebuah pertumbuhan profil 
internasional

  Pada tahun 2013, para peneliti CIFOR 
diundang untuk memimpin sesi‑sesi 
dari suatu tinjauan sistematis global 
oleh International Union of Forest 
Research Organizations (IUFRO) 
untuk mengkaji nilai pepohonan bagi 
ketahanan pangan. Tinjauan ini akan 
berlanjut di sepanjang tahun 2014.

  CIFOR adalah mitra dalam UN Food 
and Agriculture Organization’s 
International Conference on Forests 
for Food Security and Nutrition, 
pada bulan Mei 2013. CIFOR dan 
para mitranya menulis tiga makalah 
latar belakang untuk konferensi 
tersebut dan berkontribusi pada 
pernyataan kebijakan yang 
menjadi hasilnya.

Vitamin A

31%

Powell, dkk. Bahan pangan liar dari ladang dan hutan di Pegunungan Usambara Timur, Tanzania. Ecol Food Nutr

Vitamin C

20%
Zat besi

19%

BAHAN PANGAN LIAR
Proporsi mikronutrien esensial dalam pola makan yang
dikontribusikan oleh bahan pangan liar di Tanzania 

“[Kami menemukan bahwa] anak‑anak di 
Afrika yang tinggal di areal dengan tutupan 
hutan yang lebih lebat memiliki pola makan 
yang lebih beragam dan bernutrisi.”
Ickowitz, dkk. Dietary quality and tree cover in Africa. Global Env Change
cifor.org/AR2013/nutrition

cifor.org/AR2013/wild‑food

ISU GLOBAL 12

“Melalui karya dan profilnya, CIFOR telah 
memindahkan pepohonan dan hutan ke 
agenda pertanian dan menjadi dikenal 
sebagai kontributor utama untuk 
perdebatan mengenai hutan, 
ketahanan pangan dan nutrisi.”

Terry Sunderland, Ilmuwan Utama CIFOR
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Lanskap Berkelanjutan

“Masa depan hutan, pangan dan iklim terikat sangat erat sehingga 
sangat penting bagi kita untuk memulai agenda bersama.”
Rachel Kyte, Wakil Presiden untuk Pembangunan Lestari, Bank Dunia Pidato Utama dalam Forum Lanskap Global, 17 November 2013

P erhelatan perdana Forum Lanskap Global, yang 
diselenggarakan oleh CIFOR dan para mitranya, 

mempersatukan sektor kehutanan dan pertanian untuk 
menginformasikan agenda global mengenai beberapa isu 
dunia yang paling menantang.
Sebagian besar hutan dunia berinteraksi dengan tipe tata 
guna lahan lainnya, semisal pertanian dan permukiman 
dalam satu lanskap. Meski tata guna lahan yang berbeda 
saling berhubungan secara sosial dan biofisik, namun 
pengelolaannya sejak lama dilakukan secara terisolasi. 
Hasilnya seperti yang kita saksikan sekarang: tata guna 
lahan yang tidak berkelanjutan, emisi gas rumah kaca, 
hilangnya jasa ekosistem, dan munculnya risiko yang tidak 
diharapkan atas penghidupan dan produksi pangan.

Untuk membantu mengatasi fragmentasi ini, sepanjang 
2013, CIFOR mengintensifkan kebutuhan akan suatu 
pendekatan lanskap. Dengan pendekatan ini, penghalang 
di antara sektor‑sektor yang ada — kehutanan dan 

pertanian, konservasi dan pembangunan — dapat 
disingkirkan, sehingga pengelolaan lahan menjadi terpadu 
dan berbagai solusi berkelanjutan muncul. Pendekatan 
lanskap menawarkan suatu cara untuk menangani 
berbagai masalah global seperti lemahnya ketahanan 
pangan, perubahan iklim dan kemiskinan.

Gagasan mengenai pendekatan lanskap memunculkan 
ketertarikan yang meluas dan memuncak dalam Forum 
Lanskap Global selama dua hari di Warsawa dalam bulan 
November. CIFOR, salah satu dari dua penyelenggara, 
bekerja dengan 62 organisasi lainnya untuk 
menempatkan lanskap berkelanjutan agar kokoh dalam 
agenda global.
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DI FORUM

SEBUAH ‘SUKSES’ UNTUK PARA DELEGASI

Mitra
organisasi

63
Jumlah

pembicara

>18036
Sesi

Delegasi yang
mengenal
pendekatan
lanskap...

Para peserta
mengatakan
bahwa Forum
Lanskap
Global...

Sebelum
Forum:

65%

Sesudah
Forum:

93%

1.226
 Delegasi: Hari 2

1.004
Delegasi: Hari 1

…sukses atau sangat sukses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83%
...mendapat informasi tentang Sasaran
   Pembangunan Lestari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85%
...mengaitkan pertanian dan kehutanan. . . . . . . . . . . . 89%
...memperkenalkan cara berpikir baru mengenai
   pembangunan yang lestari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85%
...memperkenalkan pendekatan lanskap pada
    audiens yang lebih luas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84%

SEBUAH FORUM JUTAAN
CIFOR dan CCAFS, dua mitra 
penyelenggara, berhasil melakukan sebuah 
penjangkauan dan komunikasi terbesar 
dalam sejarah kegiatan CGIAR.

Sepuluh prinsip, sepuluh juta pemirsa
Pada tahun 2013, artikel CIFOR yang paling 
banyak dikutip adalah “Ten principles for a 
landscape approach to reconciling agriculture, 
conservation and other competing land uses” 
(Sepuluh prinsip pendekatan lanskap untuk 
mempersatukan kembali pertanian, konservasi 
dan tata guna lahan lainnya”), (Sayer, dkk. 
PNAS). Sebagai tambahan, sebuah presentasi 
terkait hal tersebut menjadi yang terbanyak 
dilihat di SlideShare, dan Landscapes.org 
menerima lebih dari 42.000 pengunjung unik.

3,6 juta
orang dijangkau lewat tweet
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PEMBANGUNAN KAPASITAS
Melatih para peneliti generasi baru di Kongo

Pemerintah Republik Demokratik Kongo (RDK) sedang bekerja 
untuk meningkatkan pengelolaan hutannya dalam rangka 
membantu memitigasi perubahan iklim. Tetapi negara ini 
menghadapi banyak tantangan, tidak terkecuali kelemahannya 
terkait penelitian kehutanan. Membangun kapasitas kehutanan 
adalah satu komponen dalam Hutan dan Perubahan Iklim di 
Kongo, sebuah proyek empat tahun yang diluncurkan oleh 
CIFOR dan para mitranya pada tahun 2013 dengan pendanaan 
dari European Union’s Global Climate Change Alliance.

Para mahasiswa dari Universitas Kisangani (UNIKIS) dan tiga 
universitas di wilayah timur RDK akan menerima pendidikan 
yang berkualitas mengenai perubahan iklim, pengelolaan hutan 
secara lestari dan tata kelola hutan. Proyek ini akan berinvestasi 
dalam infrastruktur di UNIKIS dan memperbaiki akses internet 
untuk universitas‑universitas yang lebih kecil. CIFOR akan 
menyediakan bimbingan kepemimpinan ilmiah dan memoles 
para mahasiswa lewat “perpustakaan hidup” dengan 
menyediakan materi referensi dalam DVD.

PRIORITAS BARU
Menjelajahi keterkaitan antara migrasi dan hutan
Laju dan dampak migrasi sedang meningkat. Namun 
kaitannya dengan hutan relatif tidak diketahui. Dalam sebuah 
kemungkinan skenario, penduduk berhenti bertani dan 
pindah ke kota — dan lebih sedikit pohon yang ditebang 
untuk pertanian. Dalam skenario lain, pendatang dari kota 
berjuang mencari pekerjaan dan lalu kembali untuk 
membabat hutan guna memenuhi kebutuhan perkotaan 
mereka yang meningkat. Skenario lain lagi menyatakan 
bahwa baik “perkotaan” maupun “pedesaan” 
menggambarkan banyak tipe rumah tangga atau masyarakat 
tropis, karena anggotanya bersirkulasi antara dua atau lebih 
lokalitas dalam suatu pola multilokal yang semakin rumit.

CIFOR menyadari kesenjangan pengetahuan dunia mengenai 
topik rumit ini. Tindak lanjutnya, CIFOR menyelenggarakan 
suatu lokakarya pada tahun 2013 untuk mengumpulkan 
penelitian yang ada, mengidentifikasi kesenjangan 
pengetahuan dan mendiskusikan siapa pihak terbaik untuk 
memenuhi kebutuhan penelitian tersebut. Hal ini berarti 
meletakkan landasan untuk kemitraan dan memposisikan 
kaitan antara migrasi dan hutan sebagai sebuah prioritas 
penelitian baru untuk CIFOR.
Baca lebih lanjut: cifor.org/AR2013/migration

PENDIDIKAN 
KOMUNITAS

Program radio tentang perubahan iklim di Kongo
Ketika masyarakat pedesaan di Cekungan Kongo mulai 
menyadari berbagai perubahan pola cuaca, banyak orang tidak 
dapat menjelaskan hal tersebut, apalagi mengetahui apa yang 
harus dilakukan untuk menyiasatinya. Sementara 
menyampaikan informasi tentang perubahan iklim kepada 
penghuni hutan di Afrika cukup sulit karena infrastruktur yang 
buruk — namun hampir semua orang memiliki radio.

Jadi sebagai bagian dari proyek COBAM, CIFOR dan para 
mitranya menguji sebuah acara radio selama enam bulan untuk 

Sorotan Penelitian

mendidik mereka di Cekungan Kongo mengenai perubahan 
iklim: penyebabnya, efek, dan bagaimana beradaptasi. Acara ini 
berjudul “Au rythme des saisons” (Musim yang berubah). Untuk 
berbagi informasi dengan masyarakat miskin, program dalam 
bahasa lokal sedang dipersiapkan.
Baca lebih lanjut: cifor.org/AR2013/radio 
Mendengarkan acara: cifor.org/AR2013/saisons

1,3 juta
Perkiraan jumlah pendengar

Au rythme des saisons
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SET DATA GLOBAL
Set data tentang hutan, kemiskinan dan lingkungan hidup 
telah tersedia
Dimulai oleh CIFOR pada tahun 2004, Jejaring Kemiskinan dan 
Lingkungan Hidup (PEN) merupakan analisis global terbesar dan 
paling komprehensif mengenai hutan tropis dan kemiskinan. 
Set data PEN yang kaya membantu para peneliti untuk memahami 
peran hutan dan pendapatan dari lingkungan bagi penghidupan 
pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Analisis datanya telah 
menelurkan beberapa hasil yang berpotensi penting dan 
“memadamkan mitos”, seperti misalnya:

  Hutan tampaknya tidak begitu penting sebagai “jaring 
pengaman” dan “pengisi celah” di antara panen musiman 
sebagaimana yang dipertahankan oleh kearifan konvensional.

  Penduduk termiskin hanya berperan kecil dalam pembabatan 
hutan setempat, dengan demikian menyanggah pendapat 
umum mengenai kehilangan hutan akibat kemiskinan.

  Kaum laki‑laki setidaknya memperoleh pendapatan hutan 
yang sama dengan kaum perempuan.

Pada tahun 2013, set data tersebut tersedia untuk publik agar dapat 
ditelaah oleh para peneliti lain. Para peneliti PEN mempublikasikan 
temuan mereka dalam Edisi Khusus World Development pada 
tahun 2014.

Baca lebih lanjut: cifor.org/PEN

50
mitra

penelitian

33
mitra data

PEN 

7.978
rumah tangga

3
benua

24
negara

berkembang

333
desa

58
lokasi studi

Temuan-temuan awal PEN

sumber daya
pendapatan lingkungan
sumber daya
pendapatan lingkungan

sumber pendapatan
nonlingkungan

28%28%

72%

(21% sumber daya hutan)(7% lainnya)

(29% tanaman pangan)(43% lainnya)

Pendapatan
rumah tangga

PEMANTAUAN & EVALUASI
Sekilas mengenai proyek reforestasi 
terbesar di dunia

China’s National Forestry Economics and 
Development Research Center (FEDRC), 
sebuah subsidiari dari Administrasi 
Kehutanan Negara, telah mengumpulkan 
suatu set data panel yang padat sebagai 
bagian dari pemantauan dan evaluasi 
dari Conversion of Cropland to Forest 
Program (CCFP), proyek reforestasi 
terbesar dunia dengan lebih dari 27 juta 
ha lahan terkonversi. FEDRC secara resmi 
bermitra dengan CIFOR pada tahun 2013, 
yang memberikan akses tidak terduga ke 
basis data CCFP. Bersama‑sama, mereka 

menganalisis data tersebut untuk menentukan dampak dari 
program tata guna lahan, penghidupan dan lingkungan 
hidup. CIFOR juga memberikan masukan untuk 
memperbaiki rancangan, metode dan analisis surveinya.

Basis data ini hanyalah salah satu aspek dari kemitraan 
antara CIFOR dan Administrasi Kehutanan Negara, yang 
kerjasamanya diperpanjang pada tahun 2013 dengan 
penandatanganan MoU untuk tiga tahun ke depan.

100

12
tahun data panel

rumah tangga

negara

1.165

provinsi
22

1 
negara

“Ini bukan saja merupakan 
kali pertama suatu 

organisasi asing diberi akses 
ke data tersebut, tetapi juga 
memberikan CIFOR suatu 

hubungan erat dengan para 
pembuat kebijakan.”

Nick Hogarth, Konsultan Proyek CIFOR
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KEBIJAKAN REGIONAL
Dukungan untuk negara‑negara Afrika Barat dalam 
pengelolaan hutan

Hutan‑hutan di Afrika Barat menyusut dengan cepat karena 
pemanfaatannya yang berlebihan. Hutan, ternak, satwa liar dan 
penduduk yang bergantung pada mereka, melintasi batas‑batas 
nasional ‑ dan demikian juga seharusnya kebijakan hutan yang ada.

Oleh karenanya, negara‑negara anggota ECOWAS, Economic 
Community of West African States, memutuskan untuk bekerja 
sama mengelola hutan‑hutan mereka. Sebelumnya di tahun 2006, 
dengan pendanaan dari FAO dan IUCN, mereka meluncurkan West 
African Forest Dialogue, dan mengundang kontribusi dari para 
pemangku kepentingan dan para pakar. CIFOR memberikan 
dukungan pada proses tersebut, dan memberi saran kepada para 
pakar ECOWAS tentang berbagai opsi untuk koordinasi regional 
yang lebih baik dalam pengelolaan hutan.

Pada bulan September 2013, setelah studi ekstensif dan negosiasi, 
ECOWAS mengadopsi Convergence Plan for the Sustainable 
Management and Use of Forest Ecosystems (Rencana Gabungan 
untuk Pengelolaan dan Pemanfaatan Jasa Ekosistem Secara 
Lestari) di Afrika Barat.

Baca lebih lanjut: cifor.org/AR2013/west‑africa

PENGHIDUPAN PEDESAAN
Keterlibatan yang lebih besar dalam bisnis produk hutan 
di Indonesia
Sebagian besar petani kecil di Indonesia yang menjalankan 
perusahaan yang berbasis produk‑produk kayu dan nonkayu 
dari hutan tidak mampu memanfaatkan secara maksimal 
peluang bisnis mereka. Khususnya, persaingannya yang 
rendah; sebagian karena kebijakan tidak dirancang untuk 
produksi skala kecil dan praktik pemasaran mereka.

Pada tahun 2013, para peneliti Indonesia dari CIFOR dan 
World Agroforestry Center mulai bekerja bersama di tiga 
lokasi di seluruh Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan 
bisnis produk hutan skala kecil dari para petani kecil sekaligus 
penghidupan dan tata guna lahan mereka. Proyek ini 
memperkenalkan pengelolaan terpadu, suatu pendekatan 
yang mengoptimalkan produksi dan pemasaran 
produk‑produk hutan. Berbagai usaha didukung oleh 
rantai‑rantai nilai yang lebih efektif biaya dan kebijakan serta 
kerangka peraturan yang lebih bersahabat.

Hal penting bagi proyek ini adalah para kolaboratornya, yang 
keterlibatannya memastikan bahwa berbagai dampak 
berlanjut terus sesudah proyek ini berakhir: Badan Penelitian 
dan Pengembangan (Kementerian Kehutanan), WWF 
Indonesia, Universitas Mataram, Farm Forestry Consortium, 
University of Western Australia, dan Threads of Life.

Proyek ini akan berlangsung sampai 2016 dan didanai oleh 
Australian Centre for International Agricultural 
Research (ACIAR).

“Keputusan ini memberikan pesan yang 
kuat bahwa pemerintah benar‑benar 

serius untuk mengelola hutannya secara 
efektif. Kami bangga bisa membantunya 

terwujud.”
Michael Balinga, ilmuwan CIFOR

Sorotan Penelitian



CAKRAWALA 
BARU

Memasuki Myanmar untuk mendukung hutan dan 
pedesaan miskin
Kecepatan tinggi transisi reformasi kebijakan menjadi ekonomi 
pasar di Myanmar telah menimbulkan bukan saja arus deras 
investor yang masuk ke negara tersebut tetapi juga ambiguitas 
mengenai lingkup pengelolaan lahan dan sumber daya serta 
yurisdiksi yang berkaitan. Situasi ini sepertinya meningkatkan 
tekanan pada hutan negara sekaligus jasa ekosistemnya, 
sebagaimana terlihat selama dekade terakhir di negara‑negara 
tetangganya, Laos dan Kamboja.

Pada bulan Agustus 2013, delegasi dari CIFOR mengunjungi 
Myanmar untuk bertemu dengan Menteri Konservasi 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta staf intinya. 

CIFOR dan para pejabat pemerintah mendiskusikan berbagai 
prioritas pembangunan Myanmar dan bagaimana mereka dapat 
bekerja sama agar bermanfaat bagi hutan dan jutaan penduduk 
miskin di pedesaan.

Sebagai tambahan, para delegasi berjumpa dengan para mitra 
pendanaan potensial dan mitra penelitian serta masyarakat sipil 
agar dapat lebih baik lagi memahami perubahan lanskap sosial, 
ekonomi dan ekologis Myanmar. Mereka juga mulai menjajaki 
berbagai peluang untuk penelitian jangka panjang mengenai 
pemanfaatan hutan dan ekosistem mangrove secara lestari 
untuk peningkatan pendapatan lokal, memampukan kondisi tata 
kelola untuk partisipasi lokal dalam pertumbuhan ekonomi, 
mengubah kondisi lanskap dan tenurial, serta pembangunan 
kapasitas.

PERDAGANGAN & INVESTASI
Dimensi jender dari rantai nilai
Selama berabad‑abad, kaum perempuan telah mendominasi 
pengumpulan, pemrosesan dan pemasaran kacang shea di Ghana. 
Tetapi dimasukkannya bahan setara cocoa butter dalam 
pembuatan coklat telah menimbulkan berbagai perubahan di 
pasar dunia serta di perdagangan lokal dan regional. Para 
perantara melipatgandakan pembelian kacang shea dan shea 
butter mereka ketika para penjual baru berdatangan 
menjualnya — maka peran kaum perempuan terancam tergeser.

CIFOR menganalisis dimensi jender dari rantai nilai shea dalam 
suatu studi yang ilustratif mengenai bagaimana globalisasi dan 
berbagai proses terkait memengaruhi kaum perempuan. Analisis 
ini adalah bagian dari suatu bidang penelitian yang sedang 
berkembang: CIFOR juga sedang menjajaki dimensi jender dari 
rantai‑rantai nilai lainnya, dari pembuatan mebel di Indonesia, 
sampai arang di timur dan selatan Afrika, serta eru (bayam) 
di Kamerun.

Melalui penelitian ini, CIFOR bertujuan untuk membangkitkan 
kesadaran di antara para pembuat kebijakan mengenai bagaimana 
pola‑pola perdagangan kontemporer dan investasi memengaruhi 
kaum perempuan dan mendorong kesetaraan jender yang lebih 
besar dalam keputusan pemanfaatan sumber daya.

Baca lebih lanjut: cifor.org/AR2013/shea

TEKNOLOGI BARU
Pemetaan kebakaran lahan gambut Indonesia sedang 
dilakukan
Setelah kebakaran lahan gambut dahsyat di Sumatera pada bulan 
Juni 2013, para ilmuwan CIFOR membuat peta “areal yang 
terbakar”. Mereka menunjukkan bahwa mungkin untuk 
menghasilkan peta yang terperinci dari tata guna lahan yang 
memperlihatkan perkebunan industri dan areal bekas kebakaran, 
dengan menggunakan citra sebelum‑dan‑sesudah‑kebakaran dari 
satelit LANDSAT 8 yang baru‑baru ini diluncurkan oleh NASA. Sejak 
saat itu, penelitian berlanjut, dengan sebuah makalah untuk jurnal 
yang ditinjau oleh rekan sejawat yang sedang dipersiapkan.

Dalam salah satu tayangan LANDSAT mereka menemukan

Penyelidikan lapangan sekarang diperlukan untuk menyingkap akar dari 
permasalahan kebakaran yang memprihatinkan — dan terjadi berulang 
ini — sekaligus mencari cara untuk mencegahnya.

Baca lebih lanjut: cifor.org/AR2013/fire‑map dan blog.cifor.org/fire

   Areal yang terbakar

140.000 ha
≈ wilayah Jakarta

    Perkebunan industri: 

  29.400ha
≈ wilayah daratan di Maladewa

 Hutan alam: 

 5.600ha
≈ seluas Pulau Manhattan

SOROTAN PENELITIAN 18
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Penelitian Aksi di Indonesia

Sebuah peta jalan untuk memperkuat industri 
mebel kayu di Jepara, Jawa Tengah, sedang 

masuk ke ranah hukum, berkat penelitian aksi 
bersama oleh CIFOR dan para mitranya.
Pembuatan mebel menjadi pusat budaya dan 
perekonomian Jepara, sebuah kabupaten di Jawa 
Tengah, Indonesia. Namun hal ini dapat menjadi berat 
bagi para pengrajin mebel skala kecil untuk bisa 
bertahan hidup: jati dan mahoni berkualitas tinggi 
jumlahnya kurang memadai; mereka memiliki daya 
tawar rendah dan pengetahuan bisnis yang minim, 
serta uang tunai sepertinya tidak mengalir. Gabungan 
masalah ini bisa mengakibatkan para seniman mebel 
semakin terpuruk dalam kemiskinan.

CIFOR dan para mitranya melangkah untuk menangani 
berbagai masalah ini melalui Proyek Rantai Nilai Mebel, 

didukung oleh Australian Center for International 
Agricultural Research (ACIAR). Untuk memastikan 
proyek ini bisa bermanfaat, tim proyek menggalang 
kekuatan bersama dengan Jepara Furniture 
Multi‑stakeholder Forum (Forum Rembuk Klaster/
FRK), lembaga‑lembaga pemerintah setempat di 
Jepara, Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kehutanan dari Kementerian Kehutanan dan Institut 
Pertanian Bogor.

Pada saat proyek tersebut berakhir pada bulan 
Juni 2013, dampaknya telah mulai dirasakan.
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PROYEK RANTAI NILAI MEBEL
Durasi

2008–2013
Mitra Pendanaan

Australian Centre for International Agricultural 
Research (ACIAR)
Kisah lebih lanjut: cifor.org/furniture

Penelitian rantai nilai di Asia Tenggara

Dengan hasil‑hasil yang sedemikian positif untuk 
Jepara, CIFOR bersiap untuk meningkatkan secara 
nyata penelitian aksi tersebut — ke daerah lain di 
Indonesia, ke rantai nilai lainnya dan ke negara‑negara 
ASEAN lainnya, dengan kunjungan peninjauan yang 
direncanakan pada tahun 2014.

“Mengubah perilaku orang 
jauh lebih mudah bila 

mereka dilibatkan dalam 
merancang proyeknya 

dan melakukan 
penelitian aksi.”

Herry Purnomo, Peneliti CIFOR 
Profesor dalam bidang Pengelolaan dan Tata Kelola Hutan 

di Institut Pertanian Bogor, diangkat tahun 2013

“Berbagai tantangan dan 
hambatan pasti ada, tetapi 
bukan merupakan alasan 

untuk menyerah. 
Pertahankan semangat Anda 

dan teruslah berpikir dan 
mencari solusi.”

Pengrajin mebel Abdul Latif yang memperoleh sertifikat 
legalitas kayu dengan dukungan dari proyek CIFOR

78%

Dari anggota APKJ
telah berhasil meningkatkan

produksi, keterampilan
pemasaran, penjualan, dan laba

Dari anggota inti APKJ
mendapat pinjaman untuk

meningkatkan bisnis mereka

50%

anggota APKJ (satu kelompok, satu
individu) meraih sertifikasi pemerintah
untuk legalitas kayu, dengan demikian
meningkatkan akses ke pasar Eropa.

10 

Efisiensi penggunaan
kayu meningkat 10-15%10–15%

Pohon jati cepat-tumbuh ditanam dan tumbuh
dengan baik di sembilan lokasi yang dimiliki
oleh para pengrajin mebel skala kecil.

1.000

Hasil-hasil utama

Kebijakan
“Peta jalan untuk Industri Mebel Jepara 
2013–2023” 
Sebuah rencana aksi strategis yang dibentuk sebagai 
bagian dari penelitian aksi - sedang diajukan ke bidang 
hukum setempat oleh DPRD Tingkat II Jepara.

Sosial
Terbentuknya APKJ (Asosiasi Pengrajin Kecil 
Jepara). Para anggota APKJ mendapat manfaat dari adanya 
jejaring kerja, bertemu pembeli dan para pembuat kebijakan.

Ekonomi

Lingkungan

Pembangunan kapasitas
Anggota APKJ dilatih tentang manajemen keuangan dan 
pemasaran
Kaum perempuan yang terlibat dalam industri ini mendapatkan 
pelatihan, termasuk untuk meningkatkan kesehatan dan
keamanan kerja
Mahasiswa Indonesia menerima pelatihan metodologi penelitian
Proyek penelitian dilakukan oleh:

3 Doktoral, 9 Magister & 4 Sarjana
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Hubungan Jender di Uganda

P enelitian jender CIFOR di Uganda telah 
mendorong kepemimpinan perempuan dan 

partisipasinya dalam kelompok pengguna 
hutan — dan baik laki‑laki maupun perempuan 
menuai manfaatnya.
Meskipun reformasi pemerintah di Uganda mendorong 
kesetaraan jender dalam pengelolaan sumber daya, 
keterlibatan kaum perempuan masih tertinggal dari kaum 
laki‑lakinya. Alasannya kerap kali adalah sosial‑budaya: 
hak‑hak tenurial perempuan atas hutan tidak terjamin dan 
kaum laki‑laki mendominasi pengambilan keputusan rumah 
tangga. Namun bergantungnya kaum perempuan pedesaan 
terhadap hutan dan tidak terlibatnya mereka dalam 
pengambilan keputusan mempertinggi kerentanan mereka, 
khususnya terhadap tantangan‑tantangan yang muncul 
terkait dengan pola‑pola perubahan iklim dan 
perdagangan global.

CIFOR dan para mitranya mulai menggali berbagai cara 
untuk menggeser dinamika jender ini, menargetkan enam 

kelompok komunitas pengguna hutan di Uganda. Untuk 
penelitian tersebut, mereka melatih para peserta dalam 
suatu metode bernama Pengelolaan Kolaboratif Adaptif 
atau ACM. 

ACM membantu komunitas untuk mengidentifikasi, 
mengimplementasikan dan memantau berbagai intervensi 
yang dirancang untuk meningkatkan pemanfaatan dan 
pengelolaan hutan secara lestari. 

Ketika proyek berakhir pada bulan Maret 2013, 
kepemimpinan kaum perempuan dalam berbagai kelompok 
tersebut telah meningkat secara nyata — suatu prakondisi 
untuk mendorong partisipasi kaum perempuan. 
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JENDER, 
TENURIAL, 
DAN HUTAN 
KEMASYA-
RAKATAN
Durasi

2009‑2013
Negara‑negara yang Dipelajari
Uganda, Nikaragua

Mitra Pendanaan
Austrian Development 
Agency (ADA)

Sasaran
Untuk meningkatkan hak‑hak 
tenurial kaum perempuan 
atas hutan melalui 
peningkatan partisipasi 
mereka dalam berbagai 
kelompok pengguna hutan 
kemasyarakatan dalam hal 
pengambilan keputusan dan 
juga manfaat penghidupan.

Para Mitra
Universitas Makerere, 
Pendidikan Kehutanan, Studi 
Lingkungan dan Geografi, 
Uganda 

Asosiasi Perempuan 
Profesional Uganda dalam 
bidang Pertanian dan 
Lingkungan

Manfaat keterlibatan yang 
berkelanjutan
Pada bulan Oktober 2013, 
proyek ini memasuki fase 
kedua untuk memperluas 
skalanya kerjanya. CIFOR dan 
mitranya mengaplikasikan 
pelatihan dan metodologi yang 
sama namun kepada para 
petugas, pengambil keputusan 
dan praktisi di wilayah lain 
negara tersebut.

  

Penelitian untuk kesetaraan jender
Jender adalah isu lintas tema dalam 
CRP‑FTA yang dipimpin oleh CIFOR. 
Sepanjang tahun 2013, program ini terus 
mendapatkan perhatian karena 
kekuatan dan inovasinya, baik itu di 
dalam maupun di luar sistem CGIAR. 

Sorotan di tahun 2013 termasuk sebuah 
pidato kunci dari ilmuwan senior CIFOR, 
Esther Mwangi, pembukaan Gender 
Café, dan sebuah forum diskusi jender di 
Forum Lanskap Global. 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan 
kunjungi: cifor.org/gender

i   Untuk informasi…

Jender dalam
peran ketua
kelompok

Pengelolaan Kolaboratif Adaptif (ACM)
dan hubungan jender

Berbagai kelompok yang dilatih dalam ACM mendapatkan...
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• koordinasi dengan lembaga kehutanan, 
organisasi penelitian dan NGOs • 
kemampuan untuk mengakses sumber 
daya, dari pelatihan hingga pembibitan

• rasa percaya diri • minat • keinginan 
untuk berbagi ide • kontribusi aktif • 
ketegasan • kemampuan untuk mencari 
bantuan dari luar • menanam spesies 
pohon pilihan mereka • alokasi lahan 
hutan lewat pengaturan pengelolaan 
hutan kolaboratif dengan Otoritas 
Kehutanan Nasional mengenai 
penanaman pohon

• Peningkatan penerimaan terhadap
partisipasi dan kepemimpinan
perempuan

“Apa yang kami 
lakukan sangatlah 

inovatif, karena 
kami menggunakan 

pendekatan yang 
bertujuan untuk 

mengubah hubungan 
jender -- dan kami 

sudah melihat 
betapa kuat 

efeknya.”
Esther Mwangi,

Ilmuwan Senior CIFOR

Sebelum: Sesudah:
Jender dalam
peran ketua
kelompok

i Manfaat ini merefleksikan preferensi kaum lelaki maupun 
perempuan, memperlihatkan bahwa tata kelola hutan 
paling efektif akan terwujud lewat keseimbangan jender

16%

84%

50%

50%



Menginformasikan Kebijakan Kehutanan di Peru

Badan‑badan pemerintah di Peru sedang merangkum 
informasi yang dipublikasikan oleh CIFOR dan para 

mitranya untuk menyusun peraturan baru demi optimalnya 
pemanfaatan hutan multiguna serta merencanakan 
berbagai proyek dan kebijakan. 
Pada bulan Desember 2012, CIFOR dan mitranya, Sociedad 
Peruana de Derecho Ambiental, mempublikasikan ringkasan 
informasi yang telah ditinjau oleh rekan sejawat, yang para 
penulisnya menggambarkan tingkat ketumpangtindihan antar 
berbagai pemanfaatan lahan di Madre de Dios, di Amazon Peru.

Melalui serangkaian peta dan analisis yang menyertainya, 
mereka menunjukkan bahwa sebuah areal hutan yang luas yang 
sebenarnya dialokasikan untuk ekstraksi produk kayu dan 
nonkayu jangka panjang juga diizinkan untuk penggunaan 
nonhutan seperti pertanian dan pertambangan. 
Ketumpangtindihan ini menempatkan penghidupan dan hutan 
dalam risiko. 

Diantara rekomendasi mereka untuk para pengambil keputusan, 
para penulis tersebut menyerukan penguatan koordinasi 

antarlembaga dan juga mengidentifikasi berbagai pasal dalam 
Undang‑Undang Hutan dan Satwa Liar Peru yang baru, dimana 
implementasi peraturan ini dapat digunakan untuk memperkuat 
kelemahan‑kelemahan yang ada.

Sepanjang tahun 2013, Infobrief tersebut diedarkan bagi para 
pembuat kebijakan. Dua dari pembuat kebijakan ini, Gustavo 
Suarez de Freitas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Rolando Navarro dari OSINFOR, sebuah lembaga negara yang 
bertanggung jawab atas supervisi kompilasi peraturan 
kehutanan, menyatakan bahwa informasi dalam ringkasan 
tersebut telah membantu mereka dalam merancang berbagai 
cara untuk mendorong pengelolaan hutan secara lestari di 
Amazon Peru.
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“Publikasi semacam ini sangat 
berguna untuk memahami 

aspek‑aspek teknis dari isu‑isu 
utama dalam sektor kehutanan. 
Kami berterima kasih kepada 

CIFOR, dan saya berharap untuk 
mendapatkan produk sejenis, 

khususnya sekarang ketika kami 
(di kementerian) sedang dalam 

proses rumit membuat rancangan 
peraturan untuk Undang‑undang 
Hutan dan Satwa Liar yang baru.”

Gustavo Suarez de Freitas, Koordinator Program Hutan 
Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup

Mitra pendanaan

United States Agency for International Development 
(USAID) 

Publikasi
Infobrief CIFOR: Superposición espacial en la zonificación 
de bosques en Madre de Dios: Implicaciones para la 
sostenibilidad del recurso castañero. [Tumpang tindih 
spasial dalam penzonaan hutan di Madre de Dios: 
Implikasi untuk keberlanjutan pemanenan 
kacang Brasil] cifor.org/AR2013/madre‑de‑dios
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MENDORONG PEMANFAATAN 
HUTAN MULTIGUNA DI DAERAH 
MADRE DE DIOS, AMAZON PERU

“Publikasi ini benar‑benar 
membantu kami dalam 

mempertimbangkan semua faktor 
yang harus diperhitungkan ketika 
melakukan zonasi kawasan dan 

menyelesaikan inventarisasi hutan.”
Rolando Navarro, Direktur Eksekutif, OSINFOR

LEMBAGA SITUASI PENGGUNAAN

Kementerian Lingkungan 
Hidup

Pemerintah menyusun regulasi yang hendak 
diimplementasikan untuk Undang‑undang Hutan 
dan Satwa Liar 2011, yang mempromosikan 
pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari.

Para pembuat kebijakan mengacu pada data 
dalam Infobrief ketika mereka menyusun 
peraturan baru tersebut.

Pemerintah Madre de Dios Pemerintah regional sedang menyusun berbagai 
kebijakan mengenai penzonaan ekonomi dan 
ekologi, perencanaan tata guna lahan, 
pengelolaan hutan dan alokasi hak untuk tanah 
pertanian dan sumber daya hutan.

Para pembuat kebijakan mengacu pada 
Infobrief sebagai bagian dari proses ini.

National Agency for 
Monitoring of Forest 
Resources and Wildlife 
(OSINFOR)

OSINFOR sedang mengembangkan berbagai 
proses untuk pemantauan lapangan, analisis GIS 
dan pemantauan melalui penginderaan jauh, dan 
memvalidasi informasinya dengan data dari 
lapangan.

Infobrief menjadi acuan dan menunjukkan 
bahwa aktivitas manusia menimbulkan 
tekanan pada kawasan berhutan yang sukar 
untuk dipulihkan.

Tumpang tindih alokasi lahan di Madre de Dios

Cakupan hutan
kacang Brasil

15–30%
Madre
de Dios

Konsesi kacang
Brasil

Lokasi dimana

 996.000 ha 

pertambangan sedang
berjalan adalah 

47.000 ha

(1,25 juta –
2,6 juta ha)

34.000 ha juga
dialokasikan untuk

lahan budidaya

Cakupan hutan
kacang Brasil

15–30%
Madre
de Dios

Konsesi kacang
Brasil

Lokasi dimana

 996.000 ha 

pertambangan sedang
berjalan adalah 

47.000 ha

(1,25 juta –
2,6 juta ha)

34.000 ha juga
dialokasikan untuk

lahan budidaya
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Kontribusi pada Suplemen Lahan Basah IPCC

Hutan gambut dan mangrove kaya akan karbon 
namun sedang terancam — dan akhirnya 

mendapatkan perhatian dari proses‑proses perubahan 
iklim internasional. Penelitian CIFOR dan para 
penelitinya berusaha mewujudkan hal tersebut.
Pada tahun 2006, Pedoman Panel Antarpemerintah mengenai 
Perubahan Iklim (IPCC) untuk Inventori Gas Rumah Kaca (GRK) 
Nasional memandu negara‑negara untuk melaporkan emisi dan 
pemindahan GRK mereka. Namun pedoman tahun 2006 ini 
memiliki celah besar: lahan basah – terutama gambut dan 
mangrove – telah dihilangkan karena tidak memadainya data 
baik secara kualitas maupun kuantitas.

Sejak itu, kuantitas data ilmiah yang kuat berkembang dengan 
pesat, ini berkat institusi penelitian di seluruh dunia, 
termasuk CIFOR.

Setelah tersedianya data, IPCC mengeluarkan sebuah suplemen 
tentang lahan basah. Pemerintah nasional mewakilkan pakarnya 

untuk melaksanakan penelitian, beberapa ilmuwan dan associate 
CIFOR juga terlibat dalam daftar penulisnya. Setelah dua tahun 
proses penulisan, Suplemen Lahan Basah ini diadopsi oleh 
pemerintahan di dunia pada bulan Oktober 2013.

Sekarang, tiap negara dapat memasukkan emisi dari lahan 
basah dalam inventori mereka. Suplemen Lahan Basah ini akan 
berefek pada peningkatan tekanan bagi tiap negara untuk 
menangani emisi pertanian dari lahan basah dan mangrove – 
ekosistem hutan yang berharga namun tengah dirusak 
dengan cepat.



KONTRIBUSI CIFOR: PAKAR 
DAN DATA

  Dua ilmuwan CIFOR termasuk dalam 18 penulis 
utama suplemen tersebut, sementara ilmuwan 
dan associate CIFOR lainnya juga terlibat sebagai 
penulis utama.

  Sejak 2010, ilmuwan CIFOR telah 
mempublikasikan lebih dari lusinan tulisan ilmiah 
tentang karbon di lahan basah tropis.

  Lima dari tujuh bagian dari Suplemen Lahan 
Basah mengutip penelitian oleh ilmuwan dan 
associate CIFOR.

  Ilmuwan CIFOR berkolaborasi dengan para 
peneliti dari World Agroforestry Centre dan 
Badan Penelitian Pertanahan Indonesia telah 
berkontribusi lebih dari lima tahun dalam 
pengukuran sistem pertanian lahan basah.

  Sebagai bagian dari SWAMP dan Studi 
Komparatif Global tentang REDD+, para ilmuwan 
telah melakukan pengukuran stok karbon di 
kawasan mangrove Asia, Amerika Latin dan 
Afrika, menciptakan set data pan‑tropis yang unik 
terkait cakupannya yang luas.

SWAMP menggunakan pendekatan ilmiah kuat, kerja 
sama yang luas dan pelatihan intensif agar menghasilkan 
pengetahuan untuk membantu mengelola lahan basah 
secara berkelanjutan, merancang strategi perubahan 
iklim yang efektif dan meningkatkan penghidupan lokal. 
SWAMP telah melatih lebih dari 200 orang di 
negara‑negara lokasi studi untuk mengukur karbon di 
lahan basah, dan telah membantu menginformasikan 
kepada IPCC, UNFCCC dan Badan Komunikasi Nasional 
negara‑negara tersebut.

SWAMP merupakan upaya kolaboratif CIFOR, US Forest 
Service dan Oregon State University. Program ini 
didukung oleh USAID.

Baca lebih lanjut: cifor.org/SWAMP

SWAMP: Program Adaptasi dan 
Mitigasi Lahan Basah secara 
Berkelanjutan

Sorotan 2013

negara ditambahkan,
menjadikannya total 6 15 negara di Asia, Amerika

Latin dan Afrika

Diluncurkannya database karbon hutan

ilmuwan SWAMP di antara para penulis
Suplemen Lahan Basah IPCC 20135

carbonstock.cifor.org
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Tata kelola Kehutanan di Ekuador

P emerintah Ekuador sedang menyederhanakan 
sistemnya untuk pemantauan suplai kayu dan berpikir 

ulang tentang pendekatannya terhadap tata kelola hutan. 
CIFOR membantu proses tersebut, dengan berbagai 
wawasan dari penelitiannya tentang pembalakan informal 
di provinsi‑provinsi Amazon negara tersebut.
Para petani kecil dan masyarakat adat di Amazon Ekuador, 
menebang pepohonan di lahan mereka dan menjualnya untuk 
penghasilan tambahan. Kelompok‑kelompok ini hanya 
menyumbang 12% dari suplai kayu total negara tersebut — namun 
ini berarti hampir separuh jumlah kayu dari hutan‑hutan setempat 
dan 80% kayu dari operasi penebangan skala kecil.

Ketika menjual kayu, para petani kecil ini memilih untuk 
beroperasi di luar norma‑norma legal. Dalam penelitian yang 
dilakukan CIFOR sebagai bagian dari proyek ProFormal, 
ditengarai bahwa mereka melakukannya agar diuntungkan dari 
tingginya fleksibilitas yang berhubungan dengan jejaring pasar 

kayu informal dan demi rendahnya biaya transaksi.

CIFOR menggunakan berbagai temuan ini untuk 
mengembangkan rekomendasi tentang bagaimana pemerintah 
dapat mengubah aturan‑aturan dan insentifnya untuk mencapai 
sasaran kebijakannya yaitu penghidupan yang lebih baik dan 
pengelolaan hutan yang lestari.

Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup Ekuador yang tadinya 
terlibat dalam proyek tersebut sejak awal, sedang merevisi 
kebijakannya tentang tata kelola hutan — dengan rekomendasi 
CIFOR sebagai pertimbangan.
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Durasi

2010–2013
Mitra pendanaan

 Uni Eropa (EU)

Negara lokasi studi

Kamerun 
Republik Demokratik Kongo 
Gabon 
Ekuador 
Indonesia
Mitra di Ekuador

CIRAD 
Solidaridad Internacional 
SAMIRI‑PROGEA

Sasaran

Untuk mengusulkan 
opsi‑opsi kebijakan dan 
peraturan bagi penentuan 
dan pengintegrasian yang 
lebih baik dalam sektor 
kayu domestik di 
negara‑negara tropis 
menuju ekonomi formal.
Baca lebih lanjut: cifor.org/pro‑formal

PRO‑FORMAL

“Kami berkontribusi terhadap pergeseran sudut pandang 
kementerian tentang tata kelola hutan, dan juga pandangan 
para pelaku lainnya, agar dapat mempertahankan kondisi 
hutan dan meningkatkan penghidupan para petani kecil.”

Pablo Pacheco, Ilmuwan Utama CIFOR

Seorang petani Kichwa
 di Napo dan
    keluarganya…

Studi kasus 

…menebang 7 pohon yang
tumbuh di lahan
pertanian mereka.

… untuk dijual kepada seorang
pialang kayu (perantara)
untuk mendapat uang tunai …

… yang mereka gunakan
untuk membeli makanan

dan membayar uang sekolah. 

Mereka memperoleh
kayu.total 56,2 m3 

$

They hire workers 
to transport it down 

the river to the market... 

Mereka mempekerjakan
pegawai untuk mengangkutnya
melewati sungai ke pasar…

Harga kayu bervariasi tergantung spesiesnya, tetapi petani ini menebang semua 

kayu “lunak”. Dari penjualan kayu ini, pendapatan totalnya kurang lebih adalah:

Ini berarti, petani ini menjalankan

bisnis kayu secara informal, artinya,

tanpa izin penebangan legal…

Disinsentif keuangan

Informal

Petani mendapatkan . . . . . . . . . . . . . $3877.80

Biaya‑biaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2472.80  
(Masukan $1011.60 & Buruh $1461.20)

Biaya perizinan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0.00

Laba petani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1405.00

Marjin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  36%

Penjualan & pendapatan Perantara $6575.40

Laba perantara . . . . . . . . . . . . . . . . . $2753.80

Marjin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  42%

Formal

Petani mendapatkan . . . . . . . . . . . . . $3877.80

Biaya‑biaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2472.80 
 (Masukan $1011.60 & Buruh $1461.20)

Biaya perizinan . . . . . . . . . . . . . . . . . . $691.00

Laba petani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $714.00

Marjin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18%

Penjualan & pendapatan Perantara $6575.40

Laba perantara . . . . . . . . . . . . . . . . . $2753.80

Marjin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  42%

PETANI INI TIDAK MENDAPATKAN INSENTIF UNTUK 
BEROPERASI SESUAI HUKUM .

41.446
Pengunduhan publikasi ProFormal
(terhitung sejak Des 2013)
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Komunikasi dan Penjangkauan

rogram komunikasi dan penjangkauan CIFOR mengolah 
penelitian dari perpustakaan dan mengubahnya menjadi 

kebijakan dan praktik — dengan demikian mengubah 
informasi menjadi pengetahuan.

Foto: Menteri Kehutanan dan Satwa Liar Kamerun, Ngole Philip Ngwese dan 
Direktur Jenderal CIFOR Peter Holmgren menghadiri Konferensi Pengelolaan 
Hutan Secara Lestari di Yaoundé, Kamerun, pada bulan Mei 2013. Konferensi 
tersebut dihadiri lebih dari 500 orang delegasi, merupakan salah satu dari 12 acara 
khusus yang diselenggarakan untuk menandai 20 tahun berdirinya CIFOR.

“Di sebuah negara seperti 
Peru, kecil peluang untuk bisa 

berdebat mendalam dengan para 
pembuat kebijakan dan pakar. 
Jadi sesi pelatihan ini bukan 
hanya sangat penting untuk 

saya, tetapi juga menjadi contoh 
yang sangat bagus mengenai 
bagaimana membantu media 
untuk menangani tema‑tema 

kompleks.”
Zoraida Portillo 

Koresponden Peru, SciDevNet.

MEMBANGUN KAPASITAS DALAM 
KOMUNIKASI ILMU PENGETAHUAN

Pada tahun 2013, CIFOR mengadakan pelatihan media di 
Cekungan Kongo, Peru dan Zambia; untuk memberikan 
pemahaman yang lebih dalam kepada para jurnalis 
mengenai ilmu pengetahuan dari para pakar di lapangan. 
Di Indonesia, 96 ilmuwan menghadiri dua lokakarya 
media untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam 
menyajikan dan mengkomunikasikan penelitian mereka. 
Sebagai tambahan, dalam kemitraan dengan Badan 
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (FORDA) dari 
Kementerian Kehutanan Indonesia, CIFOR melatih 16 staf 
FORDA tentang kebijakan dan komunikasi penelitian.

MEMBAGIKAN PENGETA-
HUAN KE SELURUH DUNIA

Pada tahun 2013, CIFOR menjadi peserta utama di lebih 
dari 50 acara, kesemuanya bertujuan untuk membagi 
penelitian kami dan mengubahnya menjadi kebijakan dan 
praktik. Divisi komunikasi mengatur dan menjadi tuan 
rumah bersama dari berbagai seminar, acara makan siang 
terkait kebijakan, berbagai lokakarya, berbagai konferensi 
besar regional dan internasional — dan peluncuran Forum 
Lanskap Global dengan lebih dari 1.200 peserta.

P
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>200.000
Jumlah hit pada tayangan film langka
CIFOR mengenai momen-momen
tersembunyi seekor macan tutul jawa
yang terancam punah. 

Peningkatan di media sosial tahun 2013

Paling populer di tahun 2013 blog.cifor.org/best-of-2013

Polex — Info dari para ilmuwan kami

1. Apakah media harus membayar untuk
 konservasi satwa liar? — S. Wunder dan D. Sheil

2. Tanggapan terhadap “Economist”
 — L. Verchot dan A. Angelsen

3. Dapatkah kaum perempuan memperoleh
 semuanya juga? — C. Colfer

Kisah-kisah di Kabar Hutan
1. Hutan sebagai pembuat hujan: Para
 ilmuwan CIFOR mendapat dukungan untuk
 suatu hipotesis kontroversialnya 
2. FILE FAKTA: Indonesia pemimpin dunia
 dalam produksi minyak kelapa sawit 
3. Pertanyaan multijuta dolar:
 Apakah sertifikasi hutan berperan?

Video di TV CIFOR

1. Forum Lanskap Global 2013
2. Perebutan lahan: Konflik manusia dan satwa
 liar di taman nasional Indonesia 
3. Pengetahuan tersembunyi: Menggali fakta
 tentang mangrove dan karbon 
Presentasi di Slideshare CIFOR
1. Sepuluh prinsip yang dapat dilakukan dalam
 pertalian antara pertanian, konservasi dan
 tata guna lahan lainnya
2. Tolak ukur insentif pendanaan untuk REDD+
3. Pemicu deforestasi dan degradasi hutan

Untuk pemirsa Flickr 420% 

Pengikut Twitter 91% 
Untuk penyimak
tayangan YouTube 94% 

Penyuka facebook 101% 

Pengunduhan SlideShare 55% 

MEMBANGUN JEJARING IN-
TERNASIONAL

Saluran media sosial CIFOR mendapatkan lebih banyak 
lagi perhatian di tahun 2013 — termasuk lebih dari 118.000 
pemirsa presentasi di SlideShare, menempatkan konten 
CIFOR ke dalam 1% yang paling banyak dilihat di dunia.

i  Sebagai informasi...

KARTUPOS DARI LAPANGAN
Kartupos dari lapangan, pendekatan yang 
dituangkan dalam pemikiran dan aneka 
pengalaman para peneliti kehutanan, 
hadir sebagai bagian khusus liputan 

CIFOR tahun 2013 tentang Amazon.
Baca lebih lanjut: blog.cifor.org/amazon

“Anda menyadari bahwa kegiatan manusia 
selalu memengaruhi hutan, dan untuk 
menyadari bahwa saya juga merupakan 
bagian dari efek ini merupakan 
sebuah tantangan.”
Olivia Revilla, mahasiswa penelitian, Peru
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M. Hosny El-Lakany
Ketua Dewan 
Ketua Komite Eksekutif
Adjunct Professor, Forest Resources 
Management Department, 
University of British Columbia, Kanada

John Hudson
Wakil Ketua Dewan 
Wakil Ketua Komite Program
Ketua Dewan Direktur, Hak & Institut 
Sumber Daya, dan mantan Penasehat 
Kehutanan Senior, DfID, Inggris

Nancy Andrews
Wakil Ketua Dewan 
Ketua Komite Keuangan dan Audit
Presiden dan CEO, Low Income 
Investment Fund, Amerika Serikat

Linxiu Zhang
Ketua Komite Nominasi
Profesor dan Wakil Direktur, 
Center for Chinese Agricultural Policy, 
Institute of Geographical Sciences and 
Natural Resources Research, 
Chinese Academy of Sciences, China

Iman Santoso
Perwakilan Negara Tuan Rumah 
(hingga 13 September 2013)
Direktur Jenderal, FORDA, 
Kementerian Kehutanan, Indonesia

I.B. Putera Parthama
Perwakilan Negara Tuan Rumah 
(ditugaskan 29 Oktober 2013)
Pejabat Pelaksana, FORDA, 
Kementerian Kehutanan, Indonesia

LAPORAN POSISI KEUANGAN
HINGGA 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dalam ribuan dolar AS)*

AKTIVA 2013 2012

AKTIVA LANCAR
Kas dan setara kas 22,634 37,447
Deposit jangka pendek 1,000 500
Piutang usaha
 Donor 7,443 3,342
 Karyawan 1,032 655
 Pusat CGIAR lain 231 98
 Lainnya 6,214 4,593
Biaya dibayar dimuka  997 436

Total aktiva lancar 39,551 47,071

AKTIVA TIDAK LANCAR
Kekayaan, bangunan dan peralatan 3,059 2,479
Aktiva lain 7,404 2,823

Total aktiva tidak lancar 10,463 5,302

TOTAL AKTIVA 50,014 52,373

HUTANG DAN AKTIVA BERSIH 2013 2012

HUTANG LANCAR
Hutang usaha
 Donor 10,075 15,729
 Karyawan 705 566
 Pusat CGIAR lain 4,506 2,802
 Lainnya 452 1,651
Biaya yang masih harus dibayar 3,632 2,361

Total hutang lancar 19,370 23,109

HUTANG TIDAK LANCAR
Kewajiban imbalan karyawan 5,383 5,290

Total hutang tak lancar 5,383 5,290

AKTIVA BERSIH
Tak terbatas
 Tidak ditetapkan 12,430 20,371
 Ditetapkan 12,831 3,603

Total aktiva bersih 25,261 23,974

TOTAL HUTANG  
DAN AKTIVA BERSIH 50,014 52,373

DEWAN WALI AMANAT

*Laporan diambil dari laporan keuangan yang sudah diaudit selama dan hingga periode akhir 31 Desember 2012 dan 2013.  
Audit dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers-Indonesia dengan keputusan opini wajar tanpa pengecualian.
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Antonio La Viña
Dekan, Ateneo School of Government, 
Ateneo de Manila University, Filipina

José Joaquín Campos Arce
Direktur Jenderal, CATIE,
Kosta Rika

Phyllis Caldwell
(ditugaskan 1 Juni 2013)
Senior Financial Service and Economic 
Development Executive, Amerika Serikat

Bisrat Aklilu
(ditugaskan 1 Juni 2013)
Senior Development & International 
Affairs Advisor, Amerika Serikat

John Lynam
(ditugaskan 1 Juni 2013)
Ketua Dewan,
World Agroforestry Centre, Kenya

Peter Holmgren
Direktur Jenderal, CIFOR,
Indonesia

LAPORAN KEGIATAN
HINGGA PERIODE AKHIR 31 DESEMBER DAN 2012 (dalam ribuan dolar AS)*

     2013      2012

  Tak terbatas  CRP Non-CRP  Total  Tak terbatas   CRP Non-CRP Total 

Pendapatan dari hibah        
 Windows 1 & 2   - 27,618  - 27,618 - 29,952  - 29,952
 Window 3  3,843 7,892  - 11,735 6,546 1,140  - 7,686
 Bilateral  338 14,739 2,942 18,019 250 18,131  - 18,381
Pendapatan dan perolehan lain  398  -  - 398 340  -  - 340

Total pendapatan dan perolehan  4,579 50,249 2,942 57,770 7,136 49,223 - 56,359

Biaya penelitian  3,287 46,552 2,942 52,781 238 44,688  - 44,926
Biaya umum dan admin   6,868 -  - 6,868 6,482 -  - 6,482

Subtotal biaya 10,155 46,552 2,942 59,649 6,720 44,688 - 51,408

Pengembalian biaya tak langsung  (6,863) 3,697 -  (3,166) (6,832) 4,535  - (2,297)

Total biaya operasional  3,292 50,249 2,942 56,483 (112) 49,223 - 49,111

Surplus tahunan  1,287 - - 1,287 7,248 - - 7,248
      
Biaya berdasar kategori             
Biaya personalia 4,276 11,596 91 15,963 3,066 10,670  - 13,736
kolaborasi CGIAR  - 13,480 58 13,538 - 15,341  - 15,341
Kolaborasi lain 856 4,191 2,114 7,161 112 5,190  - 5,302
Barang dan jasa 4,188 13,502 479 18,169 3,098 10,637  - 13,735
Perjalanan 695 2,803 26 3,524 382 2,188  - 2,570
Depresiasi 140 980 174 1,294 62 662  - 724

Subtotal biaya 10,155 46,552 2,942 59,649 6,720 44,688 - 51,408

Pengembalian biaya tak langsung (6,863) 3,697  - (3,166) (6,832) 4,535  -  (2,297)

Total biaya operasional 3,292 50,249 2,942 56,483 (112) 49,223 - 49,111
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P encapaian oleh CIFOR 
dan para mitranya 

yang diuraikan dalam 
laporan tahunan ini 
dimungkinkan berkat 
dukungan pendanaan 
CGIAR, dan juga melalui 
hibah‑hibah programatik 
dari para mitra 
penyandang dana yang 
beberapa di antaranya juga 
adalah pemberi dana 
untuk CGIAR Fund.
Kami berterima kasih kepada 
semua pihak yang telah 
mendukung usaha menjalankan 
misi kami. Kami juga 
menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada para mitra strategis, 
yang bukan hanya bermitra dalam 
penelitian tetapi juga 
memungkinkan dukungan 
pendanaan melalui hubungan 
mereka dengan CIFOR.

KONSORSIUM CGIAR DAN 
CGIAR FUND

Konsorsium CGIAR adalah organisasi 
internasional yang bersama dengan 
CGIAR Fund, memajukan penelitian 
pertanian internasional untuk masa 
depan yang berketahanan pangan 
dengan memadukan dan 
mengkoordinasikan berbagai usaha 

untuk mendanai penelitian beserta penelitinya. CGIAR 
Fund adalah dana perwalian multidonor yang membiayai 
penelitian CGIAR di 15 pusat penelitian. CGIAR Fund 
dijalankan oleh Bank Dunia dan diatur oleh Dewan 
Pendanaan, suatu badan perwakilan dari 36 lembaga 
pemerintah dan para pemberi dana yayasan swasta 
serta para pemangku kepentingan lainnya. Kami ingin 
mengucapkan terima kasih kepada semua mitra 
penyandang dana yang telah mendukung penelitian 
kami melalui kontribusi mereka di CGIAR Fund.

Untuk daftar lengkap mitra pendanaan, 
silakan melihat: cgiarfund.org/FundDonors

MITRA PENDANAAN UTAMA
  CGIAR Fund 

  Uni Eropa (EU) 

  United States Agency for International Development 
(USAID) 

  Pemerintah Inggris

  Norwegian Agency for Development Cooperation 
(NORAD) 

  Australian Department of Foreign Affairs and Trade 
(DFAT) 

  African Development Bank (AfDB) 

  Federal Ministry for Economic Cooperation and 
Development, Germany (BMZ) 

  French Global Environment Facility (Fonds Français 
pour l’Environnement Mondial) (FFEM) 

  Swiss Agency for Development and Cooperation 
(SDC) 

Mitra Strategis dan Pendanaan
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SEMUA MITRA PENDANAAN
  Agence Française de 

Développement (AFD)

  Australian Centre for 
International Agricultural 
Research (ACIAR)

  Austrian Development 
Agency (ADA)

  Kementerian Kehutanan 
dan Satwa Liar Kamerun 

  Catholic Organisation for 
Relief and Development 
Aid (CORDAID)

  Chinese Academy of 
Agricultural Sciences, 
(CAAS), China

  Department of Foreign 
Affairs, Trade and 
Development, Canada 
(DFATD) 

  Department of Foreign 
Affairs and Trade, Ireland 
(Irish Aid)

 Kedutaan Besar Jepang  
 di Indonesia

  Federal Office for the 
Environment, 
Switzerland (FOEN)

  Forestry and Forest 
Products Research 
Institute (FFPRI), Japan

  Kedutaan Besar Perancis 
di Kamerun

  French National 
Research Agency (ANR)

  Japan International 
Research Center for 
Agricultural Sciences 
(JIRCAS)

  Korea Forest Research 
Institute (KFRI)

  KPMG East Africa Ltd

  Meridian Institute

  Kementerian Luar Negeri 
Finlandia

  Nedworc Foundation

  Netherlands Minister for 
Development 
Cooperation

  Rockefeller Foundation 

  United Nations Institute 
for Training and 
Research (UNITAR)

  US Fish and Wildlife 
Service (USFWS)

  US Forest Service 
(USFS)

  World Bank

 Lainnya

MITRA STRATEGIS
  Amazon Environmental 

Research Institute 
(IPAM) 

  Australian National 
University (ANU)

  Bioversity International

  CGIAR Research 
Program on Climate 
Change, Agriculture and 
Food Security (CCAFS)

  CGIAR Research 
Program on Forests, 
Trees and Agroforestry 
(CRP-FTA) 

  Conservation 
International 

  Consortium of 
International Agricultural 
Research Centers 
(CGIAR)

  Deutsche Gesellschaft 
für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ)

  Deutsche Gesellschaft 
für Internationale 
Zusammenarbeit 
Advisory Service on 
Agricultural Research for 
Development (GIZ-
BEAF)

  Food and Agriculture 
Organization of the 
United Nations (FAO)

  Forest Stewardship 
Council (FSC)

  French Agricultural 
Research Centre for 
International 
Development (CIRAD)

  International Center for 
Tropical Agriculture 
(CIAT)

  International Union for 
Conservation of Nature 
(IUCN)

  Met Office Hadley Centre 
– Government of the 
United Kingdom

  Technical University of 
Darmstadt 

  University of Dar Es 
Salaam

  University of Wisconsin

  Wageningen University 
and Research Center

  World Agroforestry 
Centre (ICRAF)

  WorldFish

  World Wide Fund for 
Nature (WWF)
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