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APA YANG KAMI LAKUKAN

PENELITIAN TERKEMUKA DI DUNIA

CIFOR memimpin 
Program Penelitian CCIAR 
tentang Hutan, Pohon 
dan Wanatani

dengan 5 proyek unggulan

Petani kecil Pengelolaan 
hutan dan 

pohon

Lanskap Perubahan 
iklim

Perdagangan 
& investasi

CIFOR merupakan lembaga ilmiah nirlaba yang melakukan 
penelitian terhadap berbagai tantangan paling mendesak dalam 
pengelolaan hutan di seluruh dunia. 

Melalui penelitian berkualitas tinggi dan kemitraan yang 
kuat, kami membantu para pembuat kebijakan, praktisi dan 
masyarakat untuk mengambil keputusan mengenai bagaimana 
mereka memanfaatkan dan mengelola hutan beserta lanskapnya.

dan 5 tema kerjasama  
lintas sektor 

1. Jender
2. Lanskap sentinel
3. Pengembangan kapasitas
4. Pemantauan, evaluasi, dan 

penilaian dampak
5. Komunikasi

Sebagai anggota dari Konsorsium CGIAR, 
CIFOR berbagi misi dalam pengurangan 
kemiskinan dan kelaparan, memperbaiki 
kesehatan dan gizi manusia, dan 
meningkatkan ketahanan ekosistem.

CIFOR juga anggota dari Program 
Penelitian CGIAR tentang 
Perubahan Iklim, Pertanian dan 
Ketahanan Pangan.

Peter Holmgren
Direktur Jenderal

Tahun yang berlalu ini menandai pergeseran dalam prioritas pembangunan, seiring dimulainya 
perjalanan masyarakat global menuju penetapan SDG dan kesepakatan iklim baru. Kami 
meresponsnya dengan mengalihkan fokus kami lebih ke arah keterlibatan kebijakan, menautkan 
jejaring penelitian global dan menghasilkan dialog dengan mengombinasikan topik-topik utama: 
ketahanan pangan, perubahan iklim, pertumbuhan (ekonomi) hijau yang inklusif, tenurial lahan, strategi 
jender dan penghidupan petani kecil. Pada 2015, kami akan menyelesaikan tinjauan strategis kami 
sendiri dan memasuki periode pasca-2015 dengan kesiapan untuk memimpin pengambilan keputusan 
tentang hutan, menghubungkan masyarakat dengan berbagai pendekatan terpadu yang berfokus 
pada lanskap terhadap berbagai tantangan ke depan. 

KONEKSI GLOBAL

 Baca lebih jauh: ar2014.cifor.org/holmgren

Kami menyelenggarakan pelatihan di seluruh dunia untuk 
siapa saja, dari penduduk desa sampai pejabat pemerintah, 
dengan topik-topik yang sangat beragam, dari pengumpulan 
data hingga jurnalisme lingkungan hidup. 

5
staf didukung untuk 

menempuh studi 
lanjutan

106
pekerja magang 
didukung oleh 

CIFOR pada 2014

PEMBANGUNAN 
KAPASITAS YANG 
DITARGETKAN

http://ar2014.cifor.org/holmgren
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BERBAGI 
PENGETAHUAN 
INOVATIF

KEBERADAAN DI SELURUH DUNIA PADA 2014

John Hudson
Ketua, Dewan Wali Amanat

Salah satu sorotan saya pada tahun 2014 adalah dukungan luas bagi Program 
Penelitian CGIAR tentang Hutan, Pohon dan Wanatani (FTA) dan petunjuk-petunjuk 
bermanfaat untuk masa depan sebagai hasil evaluasi independen terhadap program 
tersebut. Ini merupakan pencapaian yang sangat besar untuk CIFOR, karena FTA 
berperan dalam kurang lebih tiga perempat bagian dari beragam kegiatannya. Saya 
menantikan pencapaian sukses tersebut di tahun 2015.

 Baca lebih jauh: ar2014.cifor.org/holmgren  Baca lebih jauh: ar2014.cifor.org/hudson

Basis data Konferensi

Video para pakar

Peta

Buku-buku dan ringkasan 
kebijakan

Meningkatkan kesejahteraan  
manusia
Melindungi lingkungan
Meningkatkan kesetaraan

BERBAGAI 
SASARAN 
UNTUK 
DAMPAK

Blog

 Simak cerita staf CIFOR tentang berbagai pencapaian penting pada 2014: ar2014.cifor.org/staffstories

http://ar2014.cifor.org/holmgren
http://ar2014.cifor.org/hudson
http://ar2014.cifor.org/staffstories


Tahun ilmu 
pengetahuan  
yang sangat 
penting 
untuk 
hutan dan 
masyarakat

Top Tweets  
pada tahun 2014

Berbagai Proyek 
pada tahun 2014

Kemitraan pada tahun 2014

Tropical dry forests: 
The state of global 
knowledge and 
recommendations 
for future research

Enabling factors for 
establishing REDD+ 
in a context of weak 
governance

Ley 30230: 
Efectos para la 
institucionalidad 
ambiental y la 
tenencia de la tierra 
en Perú

REDD+ on 
the ground: A 
case book of 
subnational 
initiatives across 
the globe

Systematic review 
of effects on 
biodiversity from oil 
palm production

Publikasi teratas 2014

70
proyek aktif

19
proyek baru

42
negara

#NowReading: Indonesia 
Seeks $5b to Cut Carbon 
From Shrinking Forests 
http://t.co/9IwtVoAnxO

27 Jun

@CIFOR_Hutan

Lengkapi ilmu Anda: 
“Rattan: The decline of a 
once-important non-timber 
forest product in Indonesia.” 
Tersedia di  
http://t.co/87IAxQzvXL

11 Jun

#KabarHUTAN: Ada risiko 
yang bisa berlanjut jika 
kita terus bicara bentang 
alam tanpa mencapai 
dampak nyata bagi bumi 
http://blog.cifor.org/25193/
merundingkan-pendekatan-
bentang-alam#.VGlxe0ZO7cs

17 Nov

Restoring Coastal Livelihoods: 
Increasing the Resilience 
#Mangrove-Aquaculture 
Socio-Ecological Systems in 
SE Asia. http://www.cifor.org/
swamp/events/archive/event-
view.html?

14 Feb

Proses pengembangan 
kriteria praktik lestari kelapa 
sawit #ISPO masih dalam 
tahap pengembangan: Joko 
Supriyono #ForestsAsia

6 Mei

TWEET 
3K

PENGIKUT 
2K

441
publikasi

158
kemitraan 

formal

71
nota 

kesepahaman

17
kemitraan 

baru

191
artikel jurnal

30
buku

59
bab

57
makalah kerja atau 
makalah berkala

76
kilasan info  

atau kebijakan

27
lembar fakta

29.435
kutipan karya CIFOR

JANGKAUAN KOMUNIKASI 
GLOBAL CIFOR SANGAT 
IMPRESIF...  SERAPAN 
DAN DAMPAK YANG 
IMPRESIF, DENGAN BANYAK 
RESPONDEN YANG 
MENGATAKAN BAHWA 
HAL TERSEBUT TELAH 
MENGUBAH CARA KERJA 
MEREKA.

Evaluasi Pendahuluan ODI,  
dari program SKG-REDD+ CIFOR

 Baca kisah lengkapnya: ar2014.cifor.org/highlights

Jumlah publikasi:

http://t.co/9IwtVoAnxO
https://twitter.com/cifor_hutan
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http://blog.cifor.org/25193/merundingkan-pendekatan-bentang-alam#.VGlxe0ZO7cs
http://blog.cifor.org/25193/merundingkan-pendekatan-bentang-alam#.VGlxe0ZO7cs
http://www.cifor.org/swamp/events/archive/event-view.html?
http://www.cifor.org/swamp/events/archive/event-view.html?
http://www.cifor.org/swamp/events/archive/event-view.html?
http://ar2014.cifor.org/highlights


Mendayagunakan pengalaman dan kontak 
CIFOR di bidang tersebut, David Gaveau, 
Mohammad Agus Salim dan tim mereka 
bergerak untuk menemukan fakta-faktanya. 
Untuk mengumpulkan sebanyak mungkin 
informasi yang objektif, mereka menggunakan 
drone, satelit, penginderaan jauh, catatan curah 
hujan, dan lebih banyak lagi. Dan tahun ini, 
dengan kabut asap yang sekali lagi menutupi 
langit, temuan mereka sangat diburu oleh 
banyak pemerintah di Asia Tenggara. 

Pada 2015, CIFOR akan melanjutkan penelitian 
tersebut melalui proyek Ekonomi Politik 
Kebakaran dan Kabut Asap di Indonesia, yang 
didanai oleh DFID, untuk memahami bagaimana 
orang-orang di lapangan mempersepsikan dan 
menjelaskan tentang kebakaran tersebut.

Kebakaran dan kabut asap  
di Asia Tenggara Menyelidiki 
berbagai faktanya untuk 
kebijakan

INDONESIA
Proyek: 

Memetakan Kebakaran Indonesia 
di balik Kabut Asap Lintas Batas 
pada tahun 2013

Mitra pendanaan: 

Program Penelitian CGIAR tentang 
Hutan, Pohon dan Wanatani

ILMU PENGETAHUAN UNGGULAN

Pada tahun 2013, asap yang tertiup angin dari kebakaran di Sumatra, Indonesia, 
menyelimuti negara-negara tetangganya, Singapura dan Malaysia, dengan kabut asap 
tebal. Singapura mengalami tingkat polusi udara tertinggi yang pernah tercatat akibat 
krisis tersebut dan mendorong negara-negara yang terdampak untuk bertindak. 
Tetapi kekuatan di balik kebakaran tersebut - siapa, mengapa dan bagaimana - sama 
kelamnya dengan langit Asia Tenggara, dan tanpa pemahaman yang jelas tersebut, 
pelbagai usaha untuk mengakhiri kebakaran tersebut sedikit saja pengaruhnya.

Fakta
Sebagian besar kebakaran terjadi di 
“kuburan hutan” – areal lahan hutan 
tropis yang telah ditebangi namun belum 
dimanfaatkan. Sebagian besar kuburan 
hutan ini berada di lahan gambut.

 

Pepohonan membantu lahan gambut agar tetap 
basah & resistan terhadap kebakaran. 

Tetapi keterpaparan terhadap udara 
mengeringkan gambut tersebut yang 
mengubahnya menjadi arang muda. 

Beberapa hari tanpa hujan dapat menyulut 
kebakaran, meski tanpa bantuan korek api. 

Para pembuat keputusan, termasuk pejabat 
pemerintah dari Singapura dan Indonesia, telah 
meminta berbagai temuan penelitian tersebut.  Baca kisah lengkapnya: ar2014.cifor.org/fire

DAERAH YANG SAMA AKAN 
BERULANG-ULANG TERBAKAR 
TANPA MENGHIRAUKAN APAKAH 
SAAT ITU MUSIM KERING 
ATAU BUKAN. KEBAKARAN 
KEMUNGKINANNYA TERJADI 
LEBIH SERING DAN MENJADI 
AGAK SULIT UNTUK DIPREDIKSI.

David Gaveau  
Ilmuwan CIFOR

12
kisah cetak, TV, radio & 
daring oleh beberapa 

agensi media eksternal

1
peta 

kebakaran 
daring

2
rujukan pemerintah tingkat 
tinggi terhadap penelitian 

tersebut

3
video telah 
diproduksi 

7
blog telah 

dipublikasikan

7
lokakarya & 
presentasi

Penjangkauan informasi

Pemahaman informasi

http://ar2014.cifor.org/fire


Dari lahan bera ke pasar
Mendukung 
perdagangan kayu 
petani kecil di Peru
Dalam suatu mosaik yang terdiri atas ladang, lahan bera, padang 
rumput dan hutan, penduduk desa di Amazon Peru mengelola dan 
memanen kayu yang tumbuh secara alamiah di lahan milik mereka. 
Spesies pohon yang tumbuh cepat seperti bolaina menjadi sumber 
pendapatan tambahan yang dapat diandalkan untuk para petani. 
Namun, penebangan dan penjualan kayunya secara legal mahal dan 
rumit, sehingga sebagian besar petani menjual kayu mereka melalui 
jalur tidak resmi. Hal ini mengakibatkan lemahnya posisi di pasar dan 
berisiko terkena denda serta penyitaan terhadap kayu mereka. 

Para ilmuwan CIFOR bergerak untuk mendukung para petani kecil 
produsen kayu dalam memaksimalkan perdagangan kayu bolaina 
dengan cara yang legal dan berkelanjutan. Penelitian ini telah 
mengarah pada berbagai perubahan kebijakan berbasis bukti di 
sektor kehutanan Peru dan pertukaran pengetahuan antar petani di 
lapangan.

Sebagian besar orang 
menganggap tingginya laju 
deforestasi di Zambia disebabkan 
oleh penduduk miskin pedesaan. 
Tetapi pada 2010, ketika negara 
tersebut mulai menyusun 
rancangan Strategi Nasional 
REDD+, terlihat jelas bahwa 
informasi detail terkait pendorong 
deforestasi, dan bahkan kondisi 
hutan Zambia saat itu, tidak 
disebutkan. 

Melalui Proyek Hutan Nyimba 
yang didanai oleh USAID, Davison 
Gumbo dari CIFOR beserta 
tim masuk untuk menangani 
kesenjangan pengetahuan 
tersebut. Saat proyek tersebut 
berakhir pada 2014, CIFOR 
telah menjadi sumber utama 

informasi perubahan iklim di 
Zambia, menghasilkan data dan 
mengimplementasikan sistem 
pemantauan yang akan berlanjut 
untuk memandu Strategi REDD+ 
Nasional Zambia.

Membantu 
mempersiapkan 
Zambia dalam 
menangani deforestasi 
& degradasi hutan

Sebuah keputusan resmi baru akan memungkinkan 
para pemilik lahan untuk mendaftarkan sistem produksi 
lahan bera mereka sebagai perkebunan, yang akan 
membebaskan mereka dari sebagian besar peraturan 
kehutanan yang membebani.

 Baca kisah lengkapnya: ar2014.cifor.org/peru

 Baca kisah lengkapnya: ar2014.cifor.org/zambia

[PROYEK INI] TELAH 
MEMBERI KAMI VISI 
MENGENAI BAGAIMANA 
MERENCANAKAN DAN 
MENGELOLA SUMBER 
DAYA HUTAN KAMI.

Smart Lungu

Sekretaris Nyalugwe 
Chiefdom dan inDuna

http://ar2014.cifor.org/peru
http://ar2014.cifor.org/zambia


Kehutanan dalam pertanian di 
Indonesia Mendukung inisiatif 
pemerintah lewat keuntungan 
untuk para petani kecil

Pemerintah Indonesia sedang mendorong para 
petani, melalui banyak insentif, untuk menanam 
kayu sebagai strategi untuk mengurangi 
kemiskinan dan meningkatkan tutupan hutan 
dan pasokan kayu. Tetapi serapan oleh para 
petani relatif rendah; keuntungan dari kayu 
belum terlalu baik. 

Jadi pada 2011, Dede Rohadi dari CIFOR dan 
rekan-rekannya bergabung dengan Proyek 
Kehutanan Komersial berbasis Masyarakat 
yang didanai ACIAR. Tim tersebut bertujuan 

untuk mengidentifikasi berbagai hambatan 
untuk memperoleh keuntungan yang layak 
dan menggunakan pengetahuan tersebut 
untuk menciptakan ulang bisnis-seperti-biasa 
dalam kehutanan petani kecil. Dengan akan 
berakhirnya proyek tersebut pada 2014, telah 
dibuat berbagai perubahan kebijakan dengan 
memerhatikan para petani kecil, dan dampaknya 
di lapangan tampaknya siap menyebar.

peraturan baru yang 
menyederhanakan dokumentasi 
yang diperlukan oleh para petani 
kecil untuk menjual kayu mereka

1

petani dilatih oleh para 
‘penanam pohon induk’150
petani dilatih untuk menjadi 
‘ahli penanam pohon’30

 Baca kisah lengkapnya: ar2014.cifor.org/indonesia

PERUBAHAN INI BARULAH 
MERUPAKAN AWALNYA. BILA 
BERLANJUT, AKAN SEMAKIN 
BANYAK PETANI KECIL YANG 
MEMADUKAN KEHUTANAN DENGAN 
LAHAN PERTANIAN MEREKA.

Dede Rohadi 
Ilmuwan CIFOR

INDONESIA
Proyek: 

Mengatasi Berbagai Kendala 
dalam Kehutanan Komersial 
Berbasis Masyarakat di Indonesia 

Mitra pendanaan: 

The Australian Centre for 
International Agricultural Research 
(ACIAR)

Para mitra: 

Australian National University; 
Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kehutanan, 
Kementerian Kehutanan 
Indonesia; Universitas Gadjah 
Mada; World Wide Fund for 
Nature (WWF) Nusa Tenggara; 
Trees4Trees; pemerintah daerah 
di Gunungkidul, Pati, Sumbawa, 
Bulukumba dan Konawe 
Selatan; dan beragam kelompok 
masyarakat.

Menyingkap jalur untuk 
mempertahankan lebih 
banyak tegakan pohon

Deforestasi 
di Brasil

Sertifikasi hutan 
untuk kesejahteraan 
sosial
Data mendukung sertifikasi terhadap 
hukum di Cekungan Kongo

Mengkuantifikasi keandalan 
suatu jasa ekosistem terhadap 
jasa lainnya

Air, hutan dan 
tanah pertanian

ar2014.cifor.org/brazil ar2014.cifor.org/fsc ar2014.cifor.org/water

LEBIH BANYAK ILMU PENGETAHUAN UNGGULAN:

http://ar2014.cifor.org/indonesia
http://ar2014.cifor.org/brazil
http://ar2014.cifor.org/fsc
http://ar2014.cifor.org/water


Penelitian ke 
kebijakan 
Menjadikan 
penelitian 
diperhitungkan 
dalam berbagai 
proses perubahan 
iklim internasional

DIALOG GLOBAL

Analisis untuk para pakar

Analis Kebijakan Senior kami telah menyusun 
berbagai artikel setelah usainya pertemuan 
UNFCCC, Green Climate Fund (GCF) dan 
Standing Committee on Finance. Analisis 
teperinci ini mengenai berbagai perkembangan 
dalam negosiasi tersebut yang telah tersebar 
secara luas melalui berbagai jejaring negosiator 
REDD+ dan organisasi masyarakat sipil (OMS), 
dan di media sosial. 

Analisis kami mengenai perkembangan baru 
tentang REDD+ dalam GCF diminta oleh banyak 
negosiator REDD+ dan berkontribusi terhadap 
pengembangan Hasil Kerangka Kerja Berbasis 
Pembayaran GCF. 

Kami juga menganalisis dua proses penyerahan 
UNFCCC terkait manfaat non- karbon, jaring 
pengaman dan pendekatan kebijakan alternatif 
terhadap REDD+. Analisis tersebut memberikan 
pandangan tidak memihak dan seimbang 
terhadap berbagai masalah yang dikemukakan 
oleh Para Pihak dan para pengamat, dan 
secara luas dirujuk oleh para negosiator dan 
pengamat REDD+. 

Berbicara tentang ilmu 
pengetahuan kepada masyarakat 
internasional

Banyak ilmuwan CIFOR telah menyampaikan 
presentasi pada acara pendamping dalam 
pertemuan UNFCCC dan berbagai forum iklim 
internasional lainnya. Misalnya, Louis Verchot 
dari CIFOR diundang sebagai panelis ahli 
untuk mempresentasikan tentang pendekatan 
lanskap di Pertemuan Teknis Pakar Tataguna 
Lahan UNFCCC, dan Amy Duchelle dari CIFOR, 
berbasis di Brasil, berbicara di Satuan Tugas 
Iklim dan Hutan Gubernur Acre.

Suara lebih besar dengan bukti 
lebih baik

OMS dapat menjadi penasihat yang kuat, 
khususnya bila diberi basis bukti yang kuat. 
Kami telah memperkuat hubungan kami dengan 
berbagai OMS yang terlibat dalam banyak 
negosiasi internasional, memastikan mereka 
mempunyai akses mudah dan lebih besar 
terhadap penelitian CIFOR dan memiliki suara di 
berbagai acara internasional kami.

Berbagai negosiasi Konvensi Kerangka Kerja 
Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan 
Iklim (UNFCCC) sedang meningkatkan target untuk 
mengantisipasi hadirnya suatu kesepakatan yang 
mengikat dan universal dalam Konferensi Para Pihak 
ke-21 (COP21) pada bulan Desember 2015. Jalur-jalur 
negosiasi paralel, badan-badan teknis, beragam komite 
dan para pakar menciptakan jejaring yang kusut, yang 
semakin diperumit oleh keterlibatan banyak negara 
dan jejaring pengamat dari organisasi antarpemerintah 
dan masyarakat sipil. Dalam proses yang rumit ini, hasil 
penelitian dapat hilang dengan sangat  mudah.
Jadi pada awal 2014, CIFOR mengambil langkah untuk 
meningkatkan keterlibatannya dengan berbagai 
negosiasi ini. Hukum internasional kita dan para pakar 
kebijakan serta para peneliti kami telah erat bekerja 
sama, meningkatkan berbagai usaha untuk berkontribusi 
pada segudang masalah relevan dan mengambil langkah 
untuk memastikan para negosiator dan pemangku 
kepentingan memiliki informasi yang mereka perlukan 
untuk menghasilkan kesepakatan.

Berbagi pelajaran yang 
didapat dari REDD+ di 
lapangan

Diluncurkan pada acara pendamping 
COP20, sebuah buku CIFOR baru 
mengupas berbagai pelajaran yang 
ditimba dari 23 inisiatif REDD+ yang 
beragam di seluruh dunia: bermacam 
wawasan penting yang mengarah ke 
COP21.

cifor.org/redd-case-book

 Baca kisah lengkapnya: ar2014.cifor.org/unfccc

FORUM LANSKAP GLOBAL 
MERUPAKAN SUMBER INSPIRASI 
UNTUK MENYULUT SEMANGAT 
DENGAN BERBAGAI GAGASAN 
SAAT ANDA BERNEGOSIASI.

Para pengambil kebijakan 
Berbicara pada acara 
pendamping UNFCCC COP20

http://cifor.org/redd-case-book
http://ar2014.cifor.org/unfccc


Dibangun di atas momentum peluncuran Forum 
Lanskap Global, yang menghasilkan dukungan 
sangat besar untuk suatu pendekatan lanskap. 
Forum ke dua ini berfokus pada implementasi. 
Dengan CIFOR, FAO dan UNEP pada 
kemudinya, peristiwa ini membantu penduduk 
dunia mempercepat penerapan pendekatan 
tersebut menjadi praktik.

Memimpin dengan keteladanan

CIFOR mengumpulkan 13 organisasi 
internasional terkemuka dari beragam sektor 
tata guna lahan untuk bekerja bersama dalam 
mengoordinasikan dan mengimplementasikan 
Forum tersebut.

Partisipannya 

1.700 peserta, termasuk 170 negosiator UNFCCC

Para pembicara: 
• Mantan Presiden Meksiko 
• 14 menteri dan wakil menteri
• Para pemimpin dunia dalam pembangunan, 

keuangan dan investasi

ENERGI DI FORUM LANSKAP 
GLOBAL MENJALAR SEPERTI 
LISTRIK - [KETIKA PARA PESERTA] 
BERKUMPUL BERSAMA UNTUK 
MEMBAGIKAN BERAGAM INOVASI 
MUTAKHIR, PERANGKAT DAN 
GAGASAN MEREKA UNTUK 
MENANGANI PERUBAHAN IKLIM 
LINTAS TATA GUNA LAHAN - DARI 
LAHAN PERTANIAN SAMPAI HUTAN 
DAN SEGALA SESUATU YANG ADA 
DI ANTARA KEDUANYA.

Diji Chandrasekharan
Focal Point Mitra Implementasi 
untuk PROFOR, Bank Dunia

0
emisi karbon 

bersih

Forum Lanskap Global  
Sebuah pusat pakar lanskap 
untuk implementasi mendunia

Kearifan konvensional mengatakan bahwa 
dengan menyebarnya pertanian, mencari bahan 
pangan di hutan dan semak liar hanya akan 
menghasilkan pendapatan tambahan bagi 
sebagian kecil masyarakat. Tetapi pada tahun 
2013, Jejaring Kemiskinan dan Lingkungan 
Hidup (PEN) - analisis terbesar sedunia tentang 
hutan tropis dan penghidupan pedesaan - 
menunjukkan hal sebaliknya. 

Hasil-hasilnya menunjukkan bahwa bagi 
jutaan keluarga pedesaan di wilayah tropis, 
sumber daya ‘liar’ menduduki porsi besar 
dari pendapatan mereka. Menyepelekan 
pentingnya sumber pendapatan ini berisiko 
pada pengambilan keputusan yang dapat 
memperburuk kemiskinan. 

Jadi, dengan berbekal sejumlah temuan, tim 
PEN telah menyebarkan hasil-hasil tersebut 
ke seluruh penjuru dunia dan membantu 
pihak-pihak lain, termasuk Bank Dunia, untuk 
mendapatkan gambaran yang lebih akurat 
tentang kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Hutan dan kemiskinan 
Berbagi sekilas realitas

Fakta
Dengan menggunakan hasil-hasil 
PEN, CIFOR telah membentuk tim 
dengan FAO, PROFOR dan lembaga 
lain dalam kerja sama dengan Bank 
Dunia untuk mengembangkan 
modul kehutanan eksplisit yang 
mungkin akan dicakup dalam Survei 
Pengukuran Standar Hidup mereka.

KAMI MEMBANTU BANK DUNIA 
DAN BADAN STATISTIK NASIONAL 
AGAR LEBIH BAIK LAGI DALAM 
MELAKUKAN PENGUKURAN 
AKAN PENTINGNYA HUTAN BAGI 
PENGHIDUPAN PEDESAAN.

Sven Wunder 
Ilmuwan Utama CIFOR

Baca kisah lengkapnya: 

 ar2014.cifor.org/pen

95
organisasi yang terlibat

1.134
negosiator REDD+ dan 

pengambil kebijakan menerima 
pernyataan hasilnya

262
pembicara

Forum Lanskap Global terpilih sebagai 
Sorotan Aksi Iklim Lima resmi oleh para 

penyelenggara COP20 

 Baca kisah lengkapnya: ar2014.cifor.org/glf

http://ar2014.cifor.org/pen
http://ar2014.cifor.org/glf


Komunikasi dan 
penjangkauan 
Keterlibatan 
berbasis bukti

Berbagai acara

CIFOR telah memegang peran utama dalam lebih dari 30 acara pada 
2014, termasuk menyelenggarakan dua konferensi internasional: 
Forests Asia Summit (Pertemuan Puncak Hutan Asia) dan Second 
Global Landscapes Forum (Forum Lanskap Global ke dua).  

Membangun ruang untuk berbagi pengetahuan

Kami sekarang mengoperasikan banyak situs web yang menyampaikan 
penelitian mutakhir kepada audiens daring yang terus bertumbuh dan 
menyediakan berbagai forum untuk pertukaran pengetahuan. Pada 
tahun 2014, kami menyegarkan kembali cifor.org dan menambahkan 
versi Spanyol untuk pembaca kami di Amerika Latin. Digabungkan, 
cifor.org dan blog Kabar Hutan kami dilihat hampir 2 juta kali 
sepanjang tahun. 

Pembangunan kapasitas dalam berbagi ilmu 
pengetahuan

CIFOR sedang membantu pihak lainnya membagikan ilmu 
pengetahuan dengan melatih 728 jurnalis, editor, ilmuwan dan pejabat 
pemerintah dalam mengomunikasikan penelitian. Kemitraan kami 
dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Indonesia 
berujung dengan pelatihan untuk 83 orang staf mereka dalam 
mendukung situs web gabungan kami, REDD-Indonesia.org. 

Para mitra dalam komunikasi

Tim Komunikasi CIFOR menciptakan, 
menginovasi dan melibatkan, menyajikan 
ilmu pengetahuan kepada orang-orang dan 
orang-orang kepada ilmu pengetahuan untuk 
mengkatalisasi perubahan yang berarti.

 Baca kisah lengkapnya: ar2014.cifor.org/communications

“suka” baru di laman 
Facebook CIFOR, 
peningkatan 130%

Komunitas global yang bertumbuh

15.656
tayangan foto-foto 

CIFOR di Flickr, 
peningkatan 205%

3,1juta
kicauan ulang dan 

rujukan pada CIFOR 
di Twitter

26.746

pengikut baru 
LinkedIn, 

peningkatan 69%

1.321
tayangan video 

CIFOR di YouTube, 
peningkatan 71%

130ribu
teratas untuk “yang 
Terbanyak Dilihat” di 

SlideShare, dengan lebih 
dari 150ribu tayangan, 

peningkatan 52% 

5%Peringkat

Memberikan pandangan yang 
seimbang untuk masa depan 
berkelanjutan

Kontroversi 
kelapa sawit

ar2014.cifor.org/oilpalm

Adaptasi 
perubahan iklim 
di Afrika Barat
Memfasilitasi pembicaraan untuk 
menghilangkan hambatan

ar2014.cifor.org/westafrica

Bermain untuk menguasai imbal-
balik (trade off) ekonomi dan 
lingkungan hidup dari investasi 
tata guna lahan

Lanskap daring

ar2014.cifor.org/game

LEBIH BANYAK DIALOG GLOBAL:

http://ar2014.cifor.org/communications
http://ar2014.cifor.org/oilpalm
http://ar2014.cifor.org/westafrica
http://ar2014.cifor.org/game


CEKUNGAN KONGO
Proyek: Hutan & Perubahan Iklim di 
Kongo (FCCC)

Mitra pendanaan: Aliansi Perubahan 
Iklim Global Uni Eropa

Para Mitra:  Kementerian Lingkungan 
Hidup, Konservasi Alam dan Pariwisata 
RDK (MECNT), Universitas Kisangani 
(UNIKIS), Resources and Synergies 
Development (R&SD), Virunga 
Foundation, ICRAF, WWF, Centre for 
International Sustainable Development 
Law (CISDL), Universitas Gembloux dan 
Jardin Botanique de Meise. 

Durasi 2013-2017

MEMBANGUN PENGETAHUAN

Memperbanyak para 
peneliti kehutanan  
di Republik 
Demokratik Kongo

Konflik bertahun-tahun dan ketidakstabilan 
ekonomi telah mempertontonkan hutan 
RDK dieksploitasi untuk keuntungan jangka 
pendek. Hutan-hutannya yang penuh 
dengan tumbuhan dan kehidupan satwa 
unik, menutupi lebih dari separuh negara 
tersebut, dan menjadi andalan dari kira-kira 
dua-pertiga populasi penduduknya. Namun 
pada 2005, dengan terganggunya berbagai 
program pelatihan dan minimnya dukungan 
dana, hanya ada enam orang peneliti 
berkebangsaan Kongo - realitas suram 
untuk sebuah negara yang sedang bekerja 
memperbaiki pengelolaan hutannya.

CIFOR dan para mitranya bergerak 
untuk menangani masalah ini pada 2007, 
mengimplementasikan proyek-proyek 
yang didanai Uni Eropa, REAFOR dan 
REFORCO. Proyek-proyek ini bertujuan 
untuk memperkuat sektor kehutanan dengan 
mendukung pelatihan terhadap lusinan 
mahasiswa tingkat Master dan Doktoral. 
Kesuksesan CIFOR semakin berkembang 
dengan keberhasilan program tersebut. 
Proyek FCCC, dipimpin oleh Andrew Wardell 
dari CIFOR, sedang memastikan bahwa RDK 
memiliki fasilitas pengajaran dan kepakaran 
penelitian yang dibutuhkan untuk mengelola 
dan melindungi area sekitaran hutan tropis 
terluas kedua di dunia, untuk keuntungan 
jangka panjang bagi bangsa Kongo 
dan dunia.

Membuka akses ke para pakar

Ketika Konferensi Internasional 
Keanekaragaman Hayati di Kongo untuk 
pertama kalinya diadakan di Kisangani, 
banyak mahasiswa yang tidak dapat hadir 
karena keterbatasan keuangan. Jadi CIFOR 
menyelenggarakan konferensi mini gratis 
secara paralel, dengan menghadirkan 
sebagian dari pembicara yang sama.

Sebuah proyek multifaset

Selain pembangunan kapasitas, FCCC juga 
bekerja untuk mengurangi tekanan berlebihan 
terhadap Taman Nasional (TN) Virunga. 
Secara khusus, para ilmuwan dan mitra kami 
mendorong penanaman pohon di luar TN 
dan restorasi lahan terdegradasi di dalam TN, 
termasuk menegosiasikan tukar guling lahan 
dengan masyarakat setempat.  

Andrew Wardell 
Manajer Senior CIFOR, 
Pengembangan Kapasitas Penelitian 
dan Kemitraan

ADA LEBIH DARI 100 
MAHASISWA YANG DATANG 
SETIAP HARINYA SELAMA 
EMPAT HARI... ACARA INI 
SANGAT SUKSES SEHINGGA 
KAMI MEMUTUSKAN UNTUK 
MENYELENGGARAKAN 
DUA ACARA SERUPA PADA 
TAHUN 2015.

 Baca kisah lengkapnya: ar2014.cifor.org/congo

Memperbanyak kepakaran

42 
mahasiswa tingkat 
MSc telah dibantu

11 
mahasiswa tingkat 
PhD telah dibantu

Para ilmuwan CIFOR juga 
telah mengembangkan 
kurikulum dan sedang 
mengajar berbagai mata 
kuliah di universitas.

http://ar2014.cifor.org/congo


Menuangkan sebuah pendekatan 
menjadi tulisan

ar2014.cifor.org/gender

Menghimpun data dari 
seluruh dunia

Sebuah jejaring 
plot hutan

ar2014.cifor.org/network

Pengambilan keputusan 
yang inklusif dan 
sensitif-jender

Menghubungkan 
para pakar, 
mendukung 
pemerintah
Jangkauan luas 
dari penelitian 
global daging 
satwa liar CIFOR

APA YANG AKAN KAMI 
LAKUKAN IALAH MENCOBA 
MENGUMPULKAN SEMUA 
INFORMASI INI, BEGITU 
MAKALAHNYA BEREDAR, 
UNTUK MENGHASILKAN 
SEBUAH STRATEGI 
KONSERVASI BAIK UNTUK 
PENDUDUK MAUPUN SATWA 
LIAR DI BERBAGAI WILAYAH 
TERSEBUT.

John Fa 
Profesor di Imperial College London, 
dan Rekanan Peneliti CIFOR 

 Baca kisah lengkapnya:  

ar2014.cifor.org/bushmeat

Para ilmuwan kami percaya bahwa dunia dapat 
menemukan keseimbangan yang mengamankan 
pangan dan pendapatan untuk penduduk 
pedesaan dan kaum miskin perkotaan, sekaligus 
melindungi spesies satwa yang berisiko. Jadi pada 
2011, kami membentuk Inisiatif Penelitian Daging 
Satwa Liar, didukung oleh DFID-KNOWFOR untuk 
mengumpulkan para peneliti dan para praktisi dari 
seluruh dunia, membangun basis pengetahuan 
solid tentang daging satwa liar, mengembangkan 
kapasitas lokal dan memastikan bahwa penelitian 
tersebut diperhitungkan. 

Pada 2014, tiga organisasi pemerintah di Negara 
Bagian Amapá, Brasil, mengujicobakan metode 
pemantauan daging satwa liar yang dirancang 
CIFOR. Data tersebut, yang akan dipublikasikan 
pada 2015, akan digunakan untuk mengkaji 
kebijakan lokal tentang daging satwa liar.

5 jejaring pakar 
daging satwa liar 
terkonsolidasi

peta dinamika terkonstruksi 
untuk mencari penelitian 
daging satwa liar global1
tinjauan 
komprehensif 
dipublikasikan3

Kaitan daging satwa liar dan Ebola

Para ilmuwan CIFOR segera terlibat dalam 
pembicaraan ketika virus Ebola merebak  
di Afrika Barat. 

Pelajari lebih jauh dari para pakar kami:  
blog.cifor.org/ebola

LEBIH BANYAK PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN:

http://ar2014.cifor.org/gender
http://ar2014.cifor.org/network
http://ar2014.cifor.org/bushmeat


Pembelajaran 
melalui 
kolaborasi
Membangun 
berdasarkan 
data dari 
pemantauan 
program 
aforestasi 
terbesar 
di dunia di 
Tiongkok

SKALA DAN MAGNITUDO CCFP 
SANGAT LUAR BIASA... MENJADI 
BAGIAN DARI PROYEK SEBESAR 
DAN SEPENTING ITU MENJADIKAN 
KITA MERASA KECIL, DAN 
POTENSI DAMPAK TERHADAP 
BANYAKNYA MASYARAKAT SERTA 
LUASNYA AREAL, MEMBUAT KAMI 
BERSEMANGAT.

Nick Hogarth 
Ilmuwan CIFOR

Program Konversi Lahan Pertanian menjadi 
Hutan Tiongkok (CCFP) merupakan 
program aforestasi dan kompensasi 
lingkungan terbesar di dunia. Sebagai 
pengganti dihentikannya kegiatan bercocok 
tanam di lahan pertanian dengan perawatan 
lahan hutan baru, CCFP memberikan 
subsidi tunai langsung ke rekening bank 
mereka.

Mengingat luasnya wilayah Tiongkok yang 
telah ditanami kembali, mengkaji apakah 
program tersebut mencapai sasaran-
sasaran sosio-ekonomi dan lingkungannya 
-dan bagaimana hal tersebut dapat 
ditingkatkan - merupakan hal penting. 
Louis Putzel dan Nick Hogarth dari CIFOR 
telah bergabung dalam tim dengan 
China’s National Forest Economics and 
Development Research Center (FEDRC), 
organisasi penelitian yang bertanggung 
jawab atas pemantauan dan evaluasi CCFP, 
untuk mendalami data tersebut dan melihat 
seberapa jauh korespondensinya dengan 
realitas di lapangan.

Pemerkayaan data

Perangkat pemantauan utama FEDRC adalah 
survei tahunan di seluruh negara terhadap 
1.165 rumah tangga di 22 provinsi.

Dengan rekomendasi dari CIFOR dan rekan, 
ada penambahan berbagai pertanyaan baru 
tentang tata guna lahan, penanaman pohon 
dan peran berbagai institusi lokal. 

Data ekstra ini akan membantu mengevaluasi 
berbagai dampak program tersebut dan 
memberi informasi untuk membantu 
meningkatkan CCFP di masa depan.

 Baca kisah lengkapnya: ar2014.cifor.org/china

Data dan diskusi untuk pengambilan 
keputusan yang efektif

Perencanaan  
tata-guna lahan  
di Indonesia

ar2014.cifor.org/land

Dampak yang semakin besar 
setelah proyek

Pembuatan mebel 
skala kecil di 
Indonesia

ar.2014.cifor.org/furniture

LEBIH BANYAK PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN:

http://ar2014.cifor.org/china
http://ar2014.cifor.org/land
http://ar2014.cifor.org/furniture


John Hudson
Ketua Dewan
Ketua Komite Eksekutif  
Inggris

Linxiu Zhang
Wakil Ketua Dewan  
Ketua Komite Nominasi
Tiongkok

Phyllis Caldwell
Ketua Komite Keuangan dan Audit
Amerika Serikat

José Joaquín Campos Arce
Ketua Komite Program
Kosta Rika

San Afri Awang
Perwakilan Negara Tuan Rumah 
Indonesia

DEWAN WALI AMANAT

Antonio G.M. La Viña
Filipina

Bisrat Aklilu
Etiopia

Elizabeth Adu
Ghana

John Lynam
Amerika Serikat

Mary Hobley
Inggris

Peter Holmgren
Direktur Jenderal, CIFOR
Swedia

Kumar Tumuluru
Sekretaris Dewan
India

Pengeluaran pada 2014
(Dolar AS, ribuan)

PERSENTASE PEMBAGIAN BIAYA

PERJALANAN

KOLABORASI

BARANG & JASA

19.734

25% 50% 75% 100%

7.292

16.844

119

1.046

3.397

Pendapatan & biaya
2010 sampai 2014
(Dolar AS, ribuan)

Catatan: Figur ini hanya diperuntukkan bagi CIFOR, tidak termasuk mitra FTA.
Sumber: Laporan Keuangan CIFOR yang telah diaudit 2010-2014.
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PENDANAAN ar2014.cifor.org/finances

 cifor.org/board-of-trustees

http://ar2014.cifor.org/finances
http://cifor.org/board-of-trustees


Dukungan dari pendanaan CIFOR dan 
para mitra strategis terus berlanjut untuk 
menggerakkan penelitian kami dalam 
memajukan kesejahteraan umat manusia, 
konservasi lingkungan dan kesetaraan 
terhadap beragam tantangan yang 
paling mendesak terhadap hutan dan 
pengelolaan lanskap di seluruh dunia. 

Kami berterima kasih kepada semua 
organisasi yang telah mendukung 
berbagai usaha penelitian kami tahun 
ini, dan memampukan CIFOR untuk 
memajukan berbagai sasaran utamanya 
dalam membentuk kebijakan yang efektif 
terhadap kehutanan, meningkatkan 
pengelolaan hutan tropis, dan menyasar 
untuk menyoroti pendorong terjadinya 
deforestasi dan degradasi.

Mitra pendanaan

  Australian Centre for International 
Agricultural Research (ACIAR)

 Austrian Development Agency (ADA)

 Australian Government Department  
of the Environment

 Bank Dunia

 Catholic Organization for Relief and 
Development Aid (CORDAID)

 Chinese Academy of Agricultural Sciences 
(CAAS), Tiongkok

 Congo Basin Forest Fund (CBFF)

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

 German Federal Ministry for the 
Environment, Nature Conservation, Building 
and Nuclear Safety (BMUB)

 Irish Aid

Mitra strategis

 Badan PBB untuk Pangan dan Pertanian 
(FAO)

 Bioversity International

 Forest Stewardship Council (FSC)

 French Agricultural Research Centre for 
International Development (CIRAD)

PENGETAHUAN YANG DIHASILKAN 
CIFOR AKAN SANGAT MEMBANTU 
DALAM PELBAGAI AKTIVITAS 
DI MASA DEPAN UNTUK 
MENINGKATKAN KEUNTUNGAN 
BAGI PARA PETANI KECIL DARI 
PENANAMAN POHON DAN 
MENDUKUNG PEMBANGUNAN 
EKONOMI REGIONAL YANG MAKMUR 
DI LANSKAP BERHUTAN.

Tony Bartlett
Manajer Program Penelitian 
Kehutanan di ACIAR

SEBAGAI HASIL DARI “PROYEK HUTAN 
NYIMBA” YANG DIDANAI USAID YANG 
TELAH DIIMPLEMENTASIKAN OLEH 
CIFOR, DELAPAN DESA DI ZAMBIA 
SEKARANG MEMILIKI RENCANA 
AKSI PENGELOLAAN HUTAN DESA 
YANG TIDAK SAJA MELESTARIKAN 
HUTAN TETAPI JUGA MEMBERIKAN 
OPSI MATA PENCAHARIAN UNTUK 
MASYARAKAT YANG RENTAN.

Anna Toness 
USAID/Direktur Kantor Pembangunan 
Ekonomi Zambia

SAYA GEMBIRA BAHWA CIFOR DAN 
UNIT PERUBAHAN IKLIM INGGRIS 
TENGAH BEKERJA SAMA UNTUK 
MENGANALISIS DINAMIKA RUMIT DI 
BALIK KEBAKARAN HUTAN DI SUMATRA. 
KAMI TERKESAN OLEH KEPAKARAN 
CIFOR DALAM MEMBERIKAN BUKTI 
YANG MEYAKINKAN. HASILNYA AKAN 
MEMBANTU KAMI UNTUK MENDUKUNG 
BERBAGAI USAHA INDONESIA DALAM 
MENINGKATKAN PENGELOLAAN HUTAN.

Moazzam Malik
Duta Besar Inggris untuk Indonesia

Fund

Mitra pendanaan teratas

PARA MITRAar2014.cifor.org/finances ar2014.cifor.org/partners

 Korea Forest Research Institute (KFRI)

 Ministry for Foreign Trade and Development 
Cooperation, Belanda

 Pemerintah Jepang

 Rockefeller Foundation

 Swiss Agency for Development and 
Cooperation (SDC)

 U4 Anti-Corruption Resource Center

 German Federal Enterprise for International 
Cooperation / Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

 International Center for Tropical  Agriculture 
(CIAT)

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

 Program PBB untuk Lingkungan Hidup 
(UNEP)

 Pusat Penelitian Universitas Wageningen

 Technische Universitat Darmstadt / 
Darmstadt University

 Universitas Gottingen

 World Agroforestry Centre (ICRAF)

 WorldFish

 World Wide Fund for Nature (WWF)

http://ar2014.cifor.org/finances
http://ar2014.cifor.org/partners
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Foto sampul oleh Neil Palmer

Kredit foto: Amy Duchelle, Anne Larson, Aris 
Sanjaya, Carol Colfer, Dita Alangkara, Eko Prianto,  
Gabriela Erazo, Juan Carlos Izur, Kate Evans, Marco 
Simola, Mokhammad Edliadi, Murdani Usman,  
Neil Palmer, Nick Hogarth, Ollivier Girard, Rini 
Sulaiman, Terry Sunderland, Tri Saputro, Wiyono.

Simak laporan daring selengkapnya, 
beserta video, foto dan publikasi 
sekaligus kisah-kisah lainnya di:

ar2014.cifor.org

http://blog.cifor.org
http://ar2014.cifor.org

