
C
IF

O
R

 2
0

16
LAPORAN 
TAHUNAN

Menempatkan hutan dan 
masyarakat dalam agenda global

http://www.cifor.org


Pilar 2. 
Pengembangan kapasitas

Pilar 1. Penelitian 
berdampak

Pilar 3. Penjangkauan dan pelibatan

17 acara telah terselenggara 
dan didukung, serta dihadiri 

32.774 peserta

FORESTS NEWS

31 analisis dilihat

proyek berjalan

dengan fokus 
gender yang kuat

Pendidikan formal publikasi

negara

Pelatihan jangka pendek

1.316

1.046

38

345 artikel dilihat

167.389 kali di 
Forest News

87.434 kali di 
Forest News

10.531
1.009.922 

(29/hari)

(2.767/hari)

buku infobrief

bab occasional papers

artikel jurnal:

Mitra pendanaan

Mitra

Nota 
kesepahaman

Lembaga penelitian

Universitas

Surat 
persetujuan

perempuan

laki-laki

perempuan

laki-laki

kutipan

unduhan

dalam Open Access jurnal 

Kunjungan melalui Google Books:

meningkat 25% sejak 2015

 CIFOR telah berhasil mencatatkan beberapa pijakan penting sepanjang 2016, mulai dari 
peluncuran strategi 10 tahunan yang terbaru, memperbarui komitmen pendanaan untuk Program 
Penelitian CGIAR tentang Hutan, Pohon, dan Wanatani (FTA), Studi Komparatif Global REDD+ dan 
proyek-proyek penting lainnya — serta sebuah babak baru dalam program lima tahunan GLF di 
Jerman. Laporan tahun ini menyoroti bagaimana ilmuwan CIFOR menggali lebih dalam seputar 
persoalan daging hewan buruan dan penghidupan dari hutan, restorasi bentang alam, kayu dan 

sawit yang berkelanjutan, dan pemantauan air di negara-negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin.

Peter Holmgren, Direktur Jenderal

Pusat Penelitian Kehutanan Internasional 

(CIFOR) meningkatkan kesejahteraan 

manusia, kesetaraan, dan integritas 

lingkungan dengan melakukan penelitian 

inovatif, mengembangkan kapasitas para mitra, dan terlibat 

secara aktif dalam dialog dengan semua pemangku 

kepentingan untuk memberi masukan terhadap berbagai 

kebijakan dan praktik yang memengaruhi hutan dan 

masyarakat. CIFOR adalah Pusat Penelitian CGIAR, yang 

memimpin Program Penelitian CGIAR tentang Hutan, 

Pohon, dan Wanatani (FTA). Kantor pusat kami berada di 

Bogor, Indonesia, dengan kantor perwakilan di Nairobi, 

Kenya, Yaounde, Kamerun, dan Lima, Peru.

Program Penelitian 

CGIAR tentang 

Hutan, Pohon, dan 

Wanatani (FTA) 

adalah penelitian 

terbesar di dunia dalam program pembangunan guna 

meningkatkan peran hutan, pohon, dan wanatani 

dalam pembangunan berkelanjutan dan ketahanan 

pangan, serta untuk mengatasi perubahan iklim. CIFOR 

memimpin FTA dalam kemitraan dengan Bioversity 

International, CATIE, CIRAD, INBAR, Tropenbos 

International, dan the World Agroforestry Centre.

Strategi 10 tahunan terbaru 

kami dikembangkan dari 

pemahaman mendalam tentang 

beragam cara kehutanan 

berkontribusi terhadap 

pembangunan berkelanjutan. 

Karya kami didasarkan pada 

tiga pilar pendekatan yang 

mencakup enam area kerja 

tematik. Area kerja tersebut juga 

dirancang agar sejalan dengan 

17 Sasaran Pembangunan 

Berkelanjutan (SDGs) yang 

dicanangkan oleh Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB). 

Sorotan CIFOR 2016

Strategi CIFOR 2016–2025

 Selengkapnya: ar2016.cifor.org/dg-message

Selengkapnya: ar2016.cifor.org/ciforandcgiar

cifor.org/pid/6022

http://ar2016.cifor.org/dg-message
http://ar2016.cifor.org/dg-message
http://ar2016.cifor.org/ciforandcgiar
http://ar2016.cifor.org/ciforandcgiar
http://cifor.org/pid/5959
http://cifor.org/pid/6022


 Dengan keyakinan bahwa kolaborasi perlu untuk menciptakan dampak yang lebih besar, 
maka CIFOR memperluas perannya di 2016, baik sebagai Pusat CGIAR maupun melalui penelitian 
berkualitas, peningkatan kapasitas dan pelibatan, yang terus meningkatkan kepercayaan para 
penyandang dana dan mitra, terhadap kemampuan CIFOR dalam memberi dampak nyata bagi 
hutan dan masyarakat. Saya sangat senang telah ditunjuk untuk berperan ganda sebagai Ketua 
Dewan Pengawas CIFOR dan Ketua Komite Eksekutif. Saya juga menantikan 2017, sebagai tahun 

bagi CIFOR untuk membangun momentum dalam mencapai tujuan menciptakan bentang alam hutan yang lebih 
adil, tangguh, dan produktif.

José Joaquín Campos Arce, Ketua Dewan Pengawas dan Ketua Komite Eksekutif

Gender dalam lingkup kerja CIFOR
CIFOR mengambil pendekatan berbasis hak untuk kesetaraan 
gender. Ketidakmampuan dalam memahami dinamika gender 
di tingkat lokal dapat menyebabkan bias pada temuan penelitian 
kami. Kami mengelompokkan karya terkait gender berdasar pada 
keyakinan bahwa semua manusia layak mendapatkan kesempatan 
yang sama untuk berkembang.

CIFOR juga merupakan 
anggota dari program 
penelitian CGIAR berikut:

CIFOR dan mitranya berkontribusi pada proses global, kerangka kerja, panel dan konvensi berikut:

Kontribusi CIFOR terhadap dialog 
kebijakan global mendapat 
pengakuan internasional pada 
tahun ini.

Rantai nilai, 
pembiayaan, dan 
investasi

Area kerja tematik

Perubahan iklim, energi, 
dan pembangunan 
rendah karbon

Kesetaraan peluang, 
gender, keadilan, dan 
tenurial

Pengelolaan dan 
restorasi hutan

Hutan dan 
kesejahteraan 
manusia

Bentang alam 
dan pangan 
berkelanjutan

5 Salah satu dari 100 
lembaga pemikir 
terbaik di bidang iklim
menurut International Center 
for Climate Governance

Salah satu dari 95 
lembaga pemikir terbaik 
di bidang lingkungan
menurut Think Tanks and Civil 
Societies Program: Global Go To 
Think Tank Index Report

5 2525

CIFOR 
berdasarkan angka

Kutipan publikasi CIFOR di 2016 10.531

51.670
1.108
1.341

Dinamika staf senior 

Pembaca Forest News
diakses per bulan 

Peringkat web internasional 
sebagai pusat penelitian 
cifor.org, peringkat di antara Pusat CGIAR (MozRank: 66/100)

Stabilitas finansial jangka panjang 119 hariRekomendasi kisaran: 75-90 hari

10 masuk 19 keluar

158 hariDana operasional 
Rekomendasi kisaran: 90-120 hari

31.350.000Pendapatan yang diaudit  
Di 2016 (US$)

2017

2018

2019

Pendapatan 3 tahun 
yang akan datang (US$)
Angka yang telah dikonfirmasi melalui 
perjanjian hibah dan sumber pendapatan lainnya

34%
perubahan

Pengembangan kapasitas 
Peserta pelatihan jangka pendek dan jangka panjang CIFOR 

CIFOR meluncurkan seperangkat indikator kinerja utama pada 2016 guna 
memetakan dampak melalui penelitian, pengembangan kapasitas dan pelibatan, 
juga untuk mengukur kinerja operasional.

Rasio biaya tidak langsung 
yang telah diaudit 17%16%

18%

27.071.000
32.384.000
40.150.000

ke

Strategi CIFOR 2016–2025

Gender dalam angkatan kerja

55%
dari 
total staf

105
45%
dari 
total staf

87

proyek aktif yang sangat 
berfokus pada isu gender
dengan ≥¼ proyek 
menyangkut persoalan gender

 Selengkapnya: ar2016.cifor.org/board-message

Kisah selengkapnya: ar2016.cifor.org/genderstory

http://ar2016.cifor.org/board-message
http://ar2016.cifor.org/board-message
http://ar2016.cifor.org/genderstory
http://ar2016.cifor.org/genderstory


ANALISIS PAKAR 

Pasangan adaptasi dan mitigasi yang terbentuk 
di Paris, petunjuk untuk transparansi yang lebih 
baik dalam pelaporan karbon, dan kenaikan 
permukaan laut di hutan bakau masih menjadi 
topik yang dibahas dalam urutan teratas 
publikasi perubahan iklim di tahun ini.

SARANA BELAJAR

Tiga perangkat baru untuk mengatasi 
perubahan iklim 

Peta lahan basah kaya karbon dunia, model 
biaya REDD+, dan CarboScen, alat sederhana 
untuk menghitung cadangan karbon di 
berbagai bentang alam.

JANGKAUAN GLOBAL

Tim iklim dan energi CIFOR sangat aktif 
dalam berbagai acara iklim global, dengan 
mengkoordinasikan dan melibatkan mitra ke 
dalam berbagai acara pengiring dengan topik, 
mulai dari kebijakan iklim responsif gender 
hingga pengelolaan risiko REDD+.

Conference of the Parties to the 
Convention on Biological Diversity 
(CBD COP13), Cancun, Mexico

cifor.org/cifor-at-cbd-cop13

Asia-Pacific Rainforest Summit 
(APRS), Brunei Darussalam

cifor.org/aprs

MAINSTREAMING BIODIVERSITY FOR WELL-BEING

Beyond dichotomies: Gender and 
intersecting inequalities in climate 
change studies

cifor.org/pid/6302

Gaining traction on 
climate goals

blog.cifor.org/ar/47108

Perubahan iklim, energi, 
dan pembangunan 
rendah karbon

Berdasarkan Perjanjian Paris, berbagai 

negara bersiap untuk memenuhi komitmen 

perubahan iklim sembari bergerak untuk 

memenuhi target SDGs. CIFOR bekerja dalam 

area keterkaitan antara perubahan iklim, energi 

dan pembangunan rendah karbon guna 

menyampaikan informasi ekologis, sosial, dan 

ekonomi secara terpadu bagi para pembuat 

kebijakan, serta komunitas praktisi di negara-

negara tersebut. Kami juga mendukung 

aktor yang bekerja di arena kebijakan iklim 

internasional, melalui pemberian informasi, 

analisis, dan sarana.

Penelitian CIFOR di bidang ini berfokus pada:
• Mitigasi perubahan iklim

• Adaptasi perubahan iklim

• Bioenergi

• Fungsi ekosistem hutan dan iklim 

SOROTAN UTAMA

• CIFOR berada pada peringkat 5 dari 100 

kelompok pemikir iklim terbaik menurut 

International Center for Climate Governance, 

yang menilai kinerja organisasi-organisasi 

penelitian yang berorientasi hasil untuk 

memengaruhi kebijakan perubahan iklim dan 

energi. 

• Memberi penghargaan terhadap negara-

negara tropis untuk menjaga agar hutan kaya 

karbon tetap berdiri adalah dasar dari program 

REDD+ yang dicanangkan oleh PBB. Pada 

tahun ini, Studi Komparatif Global REDD+ milik 

CIFOR memasuki tahap ketiga, dan dengan 

pendanaan selama lima tahun ke depan, 

proyek ini akan membangun rekam jejaknya 

guna mendapatkan bukti, sarana, dan analisis 

yang berorientasi pada kebijakan.

• Policy brief yang ditulis oleh ilmuwan CIFOR 

telah terpilih dari 245 ahli di 27 negara untuk 

dimasukkan ke dalam Laporan Pembangunan 

Berkelanjutan PBB. Penelitian dari tiga brief 

CIFOR ini yang terkait gender dan perubahan 

iklim disorot dalam bab ‘Ensuring that no one 

is left behind and the 2030 Agenda.’ ar2016.cifor.org/CCEtools

http://cifor.org/cifor-at-cbd-cop13
http://cifor.org/cifor-at-cbd-cop13
http://cifor.org/aprs
http://cifor.org/aprs
http://cifor.org/pid/6302
http://cifor.org/pid/6302
http://blog.cifor.org/ar/47108
http://blog.cifor.org/ar/47108
http://ar2016.cifor.org/CCEtools


KISAH PERUBAHAN

3.400 km2

Lembah Sondu 
Kenya

hutan gundul

1.000.000 orang

Memanfaatkan pengetahuan lokal untuk 
memantau air dalam lintas bentang alam.

Otoritas pengelola air di hutan gunung Kenya telah 
kehilangan fungsinya. Hampir seperempat dari area hutan 
telah dikonversi menjadi lahan pertanian dan pedesaan, 
namun tidak banyak diketahui bagaimana perubahan 
tersebut memengaruhi persediaan air di hilir. CIFOR telah 
menemukan strategi untuk memantau tingkat dan kualitas 
air tanpa peralatan mahal, dan menempatkan mereka 
yang mengenal sungai dengan baik sebagai ilmuwan  
bagi warga.

Sejauh ini, pembacaan tingkat air yang dikirim oleh 
pengguna lokal sesuai dengan data beresolusi tinggi 
yang didapat dari stasiun pemantau otomatis, juga sesuai 
dengan pengukuran debit air oleh Otoritas Pengelolaan 
Sumber Daya Air. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu 
pengetahuan warga dapat dipergunakan.

 Ketika kami lihat 
permukaan air berubah, 
kami tahu hutan telah 
hilang. 
— Samson, ilmuwan warga, 
Stasiun Kuresoi

Proyek

Metode berbiaya rendah untuk memantau 

kualitas air guna menginformasikan 

peningkatan pengelolaan air berkelanjutan 

di bentang alam berhutan di Kenya

Negara

Kenya (di sebelah barat daya hutan Mau)

Mitra Pendanaan

Kementerian Federal Jerman untuk Kerja 

Sama Ekonomi dan Pembangunan, GIZ 

Advisory Service untuk Penelitian Pertanian 

dan Pembangunan, Program Penelitian 

CGIAR tentang Hutan, Pohon, dan 

Wanatani (FTA)

Mitra di Kenya  

Otoritas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Kericho, Layanan Kehutanan Kenya, James 

Finlay (Kenya) Ltd., Williamson Tea Kenya 

Ltd., Water Resource Users Associations

Baca kisah selengkapnya 

ar2016.cifor.org/CCEstory

Ilmu pengetahuan warga di menara air Kenya

Perubahan iklim, energi, 
dan pembangunan 
rendah karbon Baca seluruh sorotan tentang perubahan iklim, energi, 

dan pembangunan rendah karbon selama 2016:
 ar2016.cifor.org/CCE

SDGs dalam fokus
ENERGI YANG 
TERJANGKAU 
DAN BERSIH

AKSI 
IKLIM

Mempertahankan persediaan dan kualitas air 
sangatlah penting untuk keragaman hayati hutan 
dan jasa ekosistem lainnya di Kenya.  
Foto oleh Jörgen Larsson/Alamy
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ANALISIS PAKAR 

Rekomendasi berbasis bukti tentang hak atas 
lahan di hutan bakau, sebuah analisis tentang 
perempuan dan perkebunan kelapa sawit, serta 
sebuah buku baru mengenai gender dan hutan, 
adalah sebagian dari publikasi utama CIFOR 
mengenai gender dan tenurial yang terbit di 2016.

Kesetaraan peluang, 
gender, keadilan,  
dan tenurial

SARANA BELAJAR 

Sebuah forum perempuan adat dan hak  
atas lahan

Perempuan dari seluruh penjuru Peru berbagi 
ragam pandangan dan tantangan umum tentang 
hak atas lahan.

Masyarakat hutan mempunyai pemahaman 

mendalam mengenai sumberdaya alam 

yang mereka miliki, dan akan mengelolanya 

dengan efektif apabila mereka memiliki hak atas 

lahan tersebut. Perempuan mengampu banyak 

pengetahuan terkait hal tersebut, dan dapat 

membantu mengubah fisik dan budaya bentang 

alam apabila mereka bebas mengambil keputusan 

penting. Terlebih, jika ada kejelasan terkait hukum 

kepemilikan lahan dan hutan, dan dukungan 

dari pemodal lokal dan internasional yang dapat 

membantu menumbuhkan usaha berbasis hutan 

yang berkelanjutan.

Penelitian CIFOR di bidang ini berfokus pada:
• Memahami hambatan terhadap devolusi hak 

atas hutan 

• Mempromosikan penanaman modal di 

bentang alam hutan 

• Mengintegrasikan gender ke seluruh pekerjaan 

CIFOR 

SOROTAN

• Ilmuwan CIFOR Peter Cronkleton dan Anne 

Larson menerima Outstanding Article Award 

dari jurnal Society & Natural Resources untuk 

artikel mengenai hak tenurial di Amazon.

• The Rights and Resources Initiative serta 

the International Land Coalition telah 

mengumpulkan temuan awal dari Studi 

Komparatif Global mengenai Reformasi 

Tenurial Hutan di Peru, Indonesia, dan Uganda. 

Sementara itu penelitian di Kolombia, Republik 

Demokratik Kongo, dan Nepal sedang 

berlangsung.

• Penelitian baru dengan mitra Nepal 

ForestAction menemukan bahwa kebijakan 

Nepal untuk mengembalikan hak hutan kepada 

masyarakat lokal menghasilkan investasi yang 

lebih tinggi di sektor bisnis berbasis hutan yang 

ramah lingkungan. Pada 2017, ForestAction 

akan menggunakan temuan ini dalam sebuah 

prakarsa untuk merevisi peraturan kehutanan.

JANGKAUAN GLOBAL  

Pakar gender dan tenurial berbagi temuan terkait 
kebijakan iklim responsif gender, hak hutan, dan 
lebih lagi banyak hal lainnya melalui berbagai 
kegiatan, mulai dari Washington DC hingga ke 
Marrakesh, Maroko, serta di Forest News.

Gender and Forests: Climate 
Change, Tenure, Value Chains and 
Emerging Issues

cifor.org/pid/6077

Transformasi Roundtable on 
Sustainable Palm Oil dalam 
meningkatkan kesetaraan gender  
dan pemberdayaan perempuan

cifor.org/pid/6400

How deforestation is tangled up 
in the law

blog.cifor.org/ar/40763

Rural women across the globe

blog.cifor.org/ar/44688

ar2016.cifor.org/EGTtools

http://www.cifor.org/gcs-tenure/
http://www.cifor.org/gcs-tenure/
http://www.cifor.org/gcs-tenure/
http://cifor.org/pid/6077
http://cifor.org/pid/6400
http://blog.cifor.org/ar/40763
http://blog.cifor.org/ar/44688
http://ar2016.cifor.org/EGTtools


Kesetaraan peluang, 
gender, keadilan,  
dan tenurial Baca seluruh sorotan tentang gender, keadilan, 

dan kepemilikan lahan selama 2016:
 ar2016.cifor.org/EGT

SDGs dalam fokus
PENDIDIKAN 
BERKUALITAS

KESETARAAN 
JENDER

BERKURANGNYA 
KETIDAKSETARAAN

KEDAMAIAN, KEADILAN 
DAN LEMBAGA YANG KUAT
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KISAH PERUBAHAN 

Perempuan memimpin di Uganda 
 Dulu saya pemalu, 

tetapi sekarang ide saya 
dianggap serius dalam 
rapat… Sekarang saya 
punya banyak pohon, hal 
yang tak pernah saya pikir 
akan saya miliki.
—  Enfrance Eyaliakumanyi, 

pengusaha

Pembuat kebijakan mengakui aksi penelitian 
CIFOR telah membuat perempuan mengambil 
langkah untuk restorasi hutan dan berperan di 
arena politik.

Enam komunitas hutan di Uganda telah mengalami perubahan 
budaya sejak 2011, ketika CIFOR mulai bekerja sama dengan 
mitra Uganda untuk melihat apakah pendekatan Adaptive 
Collaborative Management (ACM) dapat meningkatkan 
kesetaraan gender dalam pengelolaan hutan komunitas. 
Melalui pengembangan keterampilan membangun dan 
berkolaborasi, ACM membantu perempuan dan laki-laki 
melampaui norma budaya yang pada awalnya mencegah 
perempuan memiliki hak atas lahan, menanam dan menjual 
pohon, serta menjadi pemimpin. 

Proyek

Gender, Tenurial, dan Komunitas 

Kehutanan (Fase II)

Negara

Uganda, Nikaragua

Mitra Pendanaan

Austrian Development Agency (ADA)

Mitra di Uganda  

Asosiasi Profesional Wanita Uganda dalam 

Pertanian dan Lingkungan, Divisi studi 

kehutanan dan geografis lingkungan 

Universitas Makarere 

Baca kisah selengkapnya  

ar2016.cifor.org/EGTstory

Aset untuk perempuan

+2.340%
8.191 pohon 
yang baru ditanam 
dimiliki oleh perempuan 
dalam kelompok studi

Perempuan 
dalam posisi 
kepemimpinan

Sebelum
2 dari 18 

anggota komite eksekutif 
adalah perempuan 

anggota komite eksekutif 
adalah perempuan  

11%

36 dari 67 

Sesudah

54%

Ficus natalensis (kiri) adalah tanaman ‘tabu’ bagi 
perempuan Uganda. Menurut adat tradisional, 
hanya lelaki yang bisa menanam pohon tersebut, 
yang sekaligus juga melambangkan kepemilikan 
tanah. Proyek ACM CIFOR membantu meretas batas 
tersebut. Foto oleh H.J. Ndangalasi

HASIL PROYEK

http://ar2016.cifor.org/EGT
http://ar2016.cifor.org/EGTstory


Pengelolaan dan 
restorasi hutan 

ANALISIS PAKAR

Rekomendasi tentang hutan tanaman di Kolombia, 
sebuah kajian mutakhir tentang ilmu pengetahuan 
warga di Amazon, serta wawasan tentang fitur 
sertifikasi hutan, berada di antara publikasi utama 
mengenai pengelolaan hutan dan restorasi.

CIFOR bekerja untuk membantu berbagai negara 

memenuhi target restorasi, sebagai momentum 

yang dibangun untuk memenuhi Tantangan Bonn, 

the World Resources Institute Initiative 20×20, serta 

rencana global lainnya untuk merestorasi jutaan hektar 

hutan pada 2020. Dengan berfokus pada dua area 

utama, keragaman pengelolaan hutan dan restorasi 

bentang alam hutan, bidang riset ini bertujuan untuk 

menentukan faktor-faktor yang dapat membantu 

atau menghalangi akses masyarakat terhadap sumber 

daya hutan, dan menemukan cara yang lebih adil 

dalam pengelolaan hutan agar dapat menghasilkan 

produktivitas yang baik.

Penelitian CIFOR di bidang ini berfokus pada:
• Merancang pendekatan dan perangkat pengelolaan 

untuk konservasi hutan, tujuan produksi dan 

restorasi

• Mengevaluasi institusi, sistem insentif, dan 

perlindungan untuk hutan alam dan hutan restorasi

• Menilai dampak dari perluasan skala besar hutan 

tanaman 

• Memastikan skema sertifikasi hutan yang adil dan 

efektif

• Mengarusutamakan gender ke dalam restorasi 

bentang alam hutan.

SOROTAN

• Penelitian tentang regenerasi alami — memanfaatkan 

kemampuan alami hutan untuk tumbuh kembali — 

telah menarik banyak perhatian dalam jurnal khusus. 

Ilmuwan CIFOR berpendapat bahwa solusi murah 

yang terlewatkan ini dapat digunakan sebagai sarana 

untuk pemulihan hutan skala besar di negara-negara 

tropis, serta dapat menjadi bagian penting untuk 

memenuhi tujuan restorasi yang ambisius. Sebuah 

berita berbahasa Spanyol mengenai penelitian ini 

telah dibagikan lebih dari 2.200 kali, melampaui 

konten ‘paling menarik’ CIFOR dalam bahasa yang 

sama pada 2016.

• Bertepatan dengan kongres dunia International 

Union for Conservation of Nature, tiga ilmuwan 

utama CIFOR berbagi pelajaran dari restorasi 

bentang alam hutan di China, Amerika Latin,  

dan Etiopia.

SARANA BELAJAR  

Melindungi keragaman hayati dan pelatihan 
pakar hutan masa depan di Kongo

Sebagai bagian dari proyek FORETS yang didanai 
oleh Uni Eropa untuk melindungi Cagar Alam 
Yangambi, CIFOR bekerja sama dengan Universitas 
Kisangani untuk meningkatkan jumlah mahasiswa 
MSc dan PhD di bidang kehutanan atau  
disiplin terkait.

Restoration starts on the ground

blog.cifor.org/ar/47806

Women, men and the management 
of forests and landscapes

bit.ly/2sWsa1S

JANGKAUAN GLOBAL

Dari Beijing, Cancun, dan Hawaii, pakar 
pengelolaan CIFOR telah berbagi wawasan dan 
pelajaran menarik, mulai dari hutan tanaman, 
hingga gender dalam bentang alam hutan melalui 
presentasi, berita, dan video.

Success from the ground up: 
Participatory monitoring and forest 
restoration

cifor.org/pid/6284

A proposed framework for assessing 
ecosystem goods and services from 
planted forests

cifor.org/pid/6258

ar2016.cifor.org/FMRtools

http://www.cifor.org/library/6282/natural-regeneration-as-a-tool-for-large-scale-forest-restoration-in-the-tropics-prospects-and-challenges/
http://blog.cifor.org/47262/beyond-tree-planting?fnl=en
http://blog.cifor.org/47162/el-potencial-de-la-regeneracion-natural-en-la-restauracion-de-paisajes-forestales?fnl=es
http://blog.cifor.org/47162/el-potencial-de-la-regeneracion-natural-en-la-restauracion-de-paisajes-forestales?fnl=es
http://blog.cifor.org/43501/qa-lessons-from-latin-america-for-forest-landscape-restoration?fnl=en
http://blog.cifor.org/43501/qa-lessons-from-latin-america-for-forest-landscape-restoration?fnl=en
http://blog.cifor.org/ar/47806
http://blog.cifor.org/ar/47806
http://bit.ly/2sWsa1S
http://cifor.org/pid/6284
http://cifor.org/pid/6258
http://ar2016.cifor.org/FMRtools


Baca seluruh sorotan pengelolaan dan 
restorasi hutan selama 2016:

 ar2016.cifor.org/FMR

SDGs dalam fokus
KEHIDUPAN 
DI BAWAH AIR

KEHIDUPAN 
DARAT

 Restorasi adalah proses 
pembelajaran melalui 
praktik. Anda tidak dapat 
menentukannya di awal, 
namun anda akan belajar 
selangkah demi selangkah. 
Untuk memahaminya, 
anda perlu mengamati dan 
mendokumentasikannya 
untuk generasi selanjutnya.
– Emiru Birhane, PhD, Profesor di 
Universitas Mekelle, Etiopia, tentang 
mengambil pelajaran dari pengalaman 
Republik Rakyat China (RRC).

KISAH PERUBAHAN 

Mencapai tujuan global sembari memenuhi kebutuhan lokal  

Pelajaran dari restorasi bentang alam hutan di 
Asia dan Afrika. 

Seiring dengan kebangkitan berbagai negara dalam Tantangan 
Bonn untuk merestorasi 150 juta hektar hutan pada 2020, 
RRC menawarkan pengalaman berharga. Diambil dari 
penelitian kolaboratif selama bertahun-tahun terkait konversi 
lahan pertanian China ke dalam program hutan (China’s 

Conversion of Cropland to Forests Program - CCFP) — 
prakarsa pemulihan hutan dan kompensasi lingkungan 

terbesar di dunia — proyek CIFOR yang bertajuk Sloping Lands 
in Transition (SLANT) mengumpulkan ilmuwan dan pejabat 
kehutanan pemerintah di RRC dan Etiopia untuk bertukar 
pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana kedua negara 
dapat menemukan solusi bagi hutan dan masyarakat.

Sejak 1999, CCFP membantu petani di daerah hulu 
merestorasi 30 juta hektar lahan miring dengan pepohonan 
dan rerumputan di 25 provinsi di RRC, dengan imbalan bibit, 
pelatihan, dan subsidi untuk menutupi pendapatan petani 
yang hilang.

Proyek

Sloping Lands in Transition (SLANT)

Negara

China, Etiopia, Nepal

Mitra pendanaan

Knowledge and Tools for Forest 

Landscape Restoration project  

(Know-for-FLR)

Mitra di China

Forestry Economics and  

Development Research  

of People’s Republic of  

China (FEDRC)

Baca kisah selengkapnya 

ar2016.cifor.org/FMRstory
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US$ 50 miliar 
30 juta

diinvestasikan di CCFP sejak 1999

hektar dipulihkan oleh CCFP 32 juta rumah tangga 
mendapatkan kompensasi

100.000 kali dilihat video liputan Green China TV tentang pertukaran pengetahuan 
restorasi bentang alam hutan difasilitasi CIFOR di Beijing

dari populasi 
penduduk pedesaan di RRC15 juta hektar komitmen restorasi 

oleh Etiopia untuk memenuhi 
Tantangan Bonn

“Pohon purba” yang dilindungi secara hukum 
dikelilingi oleh petak kebun subsidi CCFP di kota Red 
Earth, Provinsi Yunan, RRC. Salah satu yang tersisa 
dari spesiesnya di perbukitan ini, hukuman untuk 
penebangan pohon sangatlah berat.  
Foto oleh Louis Putzel/CIFOR

http://ar2016.cifor.org/FMR
http://ar2016.cifor.org/FMR
http://ar2016.cifor.org/FMRstory


Hutan dan  
kesejahteraan manusia

Puluhan juta rumah tangga pedesaan di negara tropis 

mendapat banyak pendapatan, makanan, bahan bakar, 

dan tempat berlindung dari hutan. Namun, sering kali fakta ini 

kurang diindahkan, atau bahkan diabaikan dalam pendekatan 

konservasi dan kebijakan pengentasan kemiskinan. Hal ini 

dapat berakibat pada hilangnya kesempatan dan konsekuensi 

tidak diinginkan yang dapat mendorong hilangnya hutan, dan 

melemahkan kehidupan pedesaan. Pemahaman yang lebih 

baik mengenai kontribusi hutan terhadap kesejahteraan dapat 

memberi bukti yang dibutuhkan para pembuat kebijakan 

agar dapat menghasilkan keputusan yang lebih efektif untuk 

mendukung hutan dan masyarakat. 

Penelitian CIFOR di bidang ini berfokus pada:
• Meningkatkan pendapatan dan mata pencaharian dari 

hutan 

• Mengukur dan mewujudkan manfaat hutan berdasarkan 

informasi data yang besar 

• Mengatasi risiko dalam bentang alam petani skala kecil 

• Bidang temu pertanian-kehutanan 

• Pengaruh peningkatan mobilitas dan urbanisasi 

• Pembagian manfaat  

SOROTAN 

• Proyek CIFOR tentang pembagian manfaat yang berjalan 

selama empat tahun — pembagian manfaat yang adil 

dari melestarikan hutan dan menurunkan emisi karbon 

secara adil (REDD+) — berkontribusi langsung pada strategi 

pembagian manfaat REDD+ Peru, sistem pemantauan dan 

evaluasi untuk kompensasi jasa lingkungan di Vietnam, 

dan dialog kebijakan tingkat tinggi di Indonesia. Hasil-hasil 

tersebut diringkas dalam perangkat online, sementara 

itu, penelitian terus berlanjut di Burkina Faso, Republik 

Demokratik Rakyat Laos, dan negara-negara lain.

• Pertanian tradisional lahan berpindah memang memiliki 

reputasi yang buruk, namun praktik tersebut dapat menjadi 

bentuk kehutanan sosial yang sangat adaptif. Pelatihan dan 

penelitian CIFOR  yang diminta para pihak di Indonesia, 

Republik Demokratik Rakyat Laos, dan Vietnam, berusaha 

menemukan cara agar masyarakat tradisional peladang 

berpindah ini dapat berpartisipasi penuh, dan mendapatkan 

keuntungan dari program REDD+ lainnya sehingga dapat 

berkontribusi terhadap Kemitraan ASEAN-Swiss mengenai 

Kehutanan Sosial dan Perubahan Iklim (ASEAN-Swiss 

Partnership on Social Forestry and Climate Change).

JANGKAUAN GLOBAL

Ilmuwan CIFOR berbagi temuan terbaru 
mengenai kehutanan sosial, manfaat 
REDD+, dan gender melalui presentasi, 
berita, video, dan kegiatan di seluruh dunia.

SARANA BELAJAR

Perubahan perilaku, menyelamatkan 
pohon 

Buku panduan dan sarana interaktif 
meringkas pembelajaran CIFOR yang 
diperoleh dengan melibatkan masyarakat 
yang bergantung pada hutan (hal apa yang 
membantu atau menghambat) — distribusi 
yang adil dari pembagian manfaat REDD+.

Social forestry and the Paris 
Agreement: Lessons for 
benefit sharing

bit.ly/2r8TxEk

Unpacking migration 
and gender in Nepal’s 
community forests

blog.cifor.org/ar/42192

ANALISIS PAKAR

Pada tahun ini, artikel dan ringkasan-
ringkasan menyoroti temuan dan analisis 
adaptasi perubahan iklim di Burkina Faso, 
petani kecil di Amazon Peru, serta beragam 
topik lainnya.

Gender in forestry and REDD+ 
in Indonesia

cifor.org/pid/6010

Results-based payments for 
REDD+: Lessons on finance, 
performance, and non-carbon 
benefits

cifor.org/pid/6108

ar2016.cifor.org/HWBtools

http://www.cifor.org/asfcc/
http://www.cifor.org/asfcc/
http://bit.ly/2r8TxEk
blog.cifor.org/ar/42192
http://cifor.org/pid/6010
http://cifor.org/pid/6108
http://ar2016.cifor.org/HWBtools


Baca seluruh sorotan hutan dan 
kesejahteraan manusia selama 2016:

 ar2016.cifor.org/HWB

SDGs dalam fokus
TAK ADA 
KEMISKINAN

KESEHATAN DAN  
KESEJAHTERAAN 
YANG BAIK

KOTA DAN 
MASYARAKAT 
BERKELANJUTAN

KISAH PERUBAHAN

Buku pedoman yang baru 
memberi cara yang lebih baik 
bagi negara untuk mengukur 
peran hutan dalam mata 
pencaharian di desa. 

cifor.org/pid/6260

Setelah lama dikesampingkan oleh 
pengambil kebijakan, akhirnya hasil yang 
sebenarnya dari sumber daya hutan 
belantara di seluruh dunia terungkap oleh 
proyek PEN CIFOR, yakni sebuah basis data 
hutan tropis dan penghidupan pedesaan 
terbesar di dunia. Kini, negara-negara 
berkembang memiliki sarana baru untuk 
memberi masukan terhadap penyusunan 
kebijakan berkat modul kehutanan baru 
(yang sangat berbasis PEN) yang disusun 
untuk survei Living Standard Measurement 
Study (LSMS) Bank Dunia.

 Buku pedoman adalah hasil paling nyata 
dari pekerjaan ini, namun, hasil terbesar 
adalah kemitraan yang telah berkembang 
selama beberapa tahun. 
— Gero Carletto, Manajer LSMS, Development Data 
Group  Bank Dunia

Proyek

Poverty Environment Network (Jaringan Lingkungan Kemiskinan/ PEN)

Negara

24 negara Amerika Latin, Afrika dan Asia-Pasifik

Mitra Pendanaan

DFID Knowfor 2, Dewan Penelitian Sosial Ekonomi Inggris, Badan 

Pembangunan Internasional Denmark, Badan Pembangunan Internasional 

(USAID), Lembaga Ilmu Pengetahuan Internasional Swedia

Mitra buku pedoman

FAO, Bank Dunia, IFRI dan PROFOR

Baca kisah selengkapnya

ar2016.cifor.org/HWBstory

Menangkap nilai sesungguhnya hutan bagi manusia 

negara desa rumah tangga
mitra sebagian besar 

mahasiswa PhD[ ]
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http://ar2016.cifor.org/HWB
http://www.cifor.org/library/6260/national-socioeconomic-surveys-in-forestry-guidance-and-survey-modules-for-measuring-the-multiple-roles-of-forests-in-household-welfare-and-livelihoods
http://www.cifor.org/library/6260/national-socioeconomic-surveys-in-forestry-guidance-and-survey-modules-for-measuring-the-multiple-roles-of-forests-in-household-welfare-and-livelihoods
http://www.cifor.org/library/6260/national-socioeconomic-surveys-in-forestry-guidance-and-survey-modules-for-measuring-the-multiple-roles-of-forests-in-household-welfare-and-livelihoods
http://www.cifor.org/library/6260/national-socioeconomic-surveys-in-forestry-guidance-and-survey-modules-for-measuring-the-multiple-roles-of-forests-in-household-welfare-and-livelihoods
http://www.cifor.org/library/6260/national-socioeconomic-surveys-in-forestry-guidance-and-survey-modules-for-measuring-the-multiple-roles-of-forests-in-household-welfare-and-livelihoods
http://cifor.org/pid/6260
http://ar2016.cifor.org/HWBstory


Bentang alam  
berkelanjutan dan pangan

Satu miliar penduduk dunia menggantungkan pendapatan 

dan kebutuhan pangan pada hutan dalam berbagai skala 

yang berbeda. Daging satwa liar dan ikan air tawar adalah 

sumber pangan penting bagi beberapa komunitas desa yang 

rentan. Selain itu, pengaturan air, iklim, penyerbukan, dan 

pengendalian hama, baik untuk sistem pertanian subsisten 

maupun sistem pertanian industrial, sangat bergantung 

pada pohon dan hutan. Lantaran persaingan lahan 

semakin meningkat, banyak negara mencari strategi untuk 

mengentaskan kemiskinan sekaligus membangun ketahanan 

lingkungan. Pendekatan bentang alam memiliki potensi untuk 

mengatasi tantangan lokal sembari memenuhi komitmen 

nasional.

Penelitian CIFOR di bidang ini berfokus pada:
• Mengintegrasikan berbagai sudut pandang dalam 

perdebatan mengenai bentang alam berkelanjutan. 

• Menciptakan kasus yang mengintegrasikan kebijakan sektor 

kehutanan dan pertanian

• Memahami bagaimana nutrisi dipengaruhi oleh perubahan 

dari pertanian tradisional ke pertanian komersial 

• Meningkatkan ketersediaan beragam makanan kaya nutrisi 

dan membuka aksesnya bagi masyarakat yang rentan 

SOROTAN

• Sepuluh prinsip pendekatan bentang alam telah diadopsi 

oleh proyek  USAID LESTARI sebagai kerangka intervensi 

bagi enam bentang alam Indonesia, juga oleh Conservation 

International ketika merancang proyek Sustainable 

Landscapes Partnership, dan oleh World Resources 

Institute’s African Forest Landscape Restoration Initiative.

• Penelitian CIFOR mengenai daging hewan buruan memberi 

kontribusi langsung kepada tiga keputusan penting yang 

dibuat oleh badan-badan internasional di 2016: yang 

pertama adalah peta jalan menuju penggunaan satwa 

liar secara berkelanjutan yang diadopsi oleh Conference 

of the Parties di dalam Konvensi Keanekaragaman 

Hayati (Convention on Biological Diversity), yang kedua 

adalah aturan yang melarang perdagangan global 

spesies trenggiling di Afrika yang diadopsi oleh Konvensi 

Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa liar 

Spesies Terancam (CITES), dan yang ketiga adalah upaya 

yang dilakukan oleh CITES untuk menginvestigasi lebih 

lanjut perdagangan kulit pohon ceri Afrika.

Forests foods and  
healthy diets

blog.cifor.org/ar/48121

Eat your vegetation

blog.cifor.org/ar/42173

ANALISIS PAKAR

Ilmuwan CIFOR menunjukkan bagaimana 
penggundulan hutan dapat mengancam pola 
makan dan kesejahteraan masyarakat yang 
hidup di sekitar hutan tropis, serta bagaimana 
anak-anak yang hidup di bentang alam yang 
didominasi pohon memiliki pola makan yang 
lebih sehat.

The landscape approach: How 
did we get here and where 
do we want to go? Just ask 
Darwin!

blog.cifor.org/ar/41597

JANGKAUAN GLOBAL

CIFOR berbagi wawasan tentang berbagai 
topik dalam bentang alam dan pangan 
berkelanjutan, baik yang dilakukan melalui 
presentasi di dalam acara-acara yang diadakan 
di berbagai belahan dunia, maupun yang 
dibagikan secara online selama tahun 2016.

Agrarian change in tropical 
forests: A change for the 
better?

bit.ly/2rPj3jW

SARANA BELAJAR

Segala sesuatu yang ingin anda ketahui 
tentang daging hewan buruan 

Situs web baru, basis data, dan peta untuk 
melihat sebaran penelitian tentang daging 
hewan buruan di daerah tropis.

cifor.org/bushmeat

ar2016.cifor.org/SLFtools

http://blog.cifor.org/ar/48121
http://blog.cifor.org/ar/48121
http://blog.cifor.org/ar/42173
http://blog.cifor.org/ar/42173
http://blog.cifor.org/ar/41597
http://blog.cifor.org/ar/41597
http://bit.ly/2rPj3jW
www.cifor.org/bushmeat
http://ar2016.cifor.org/SLFtools


Baca seluruh sorotan bentang alam 
dan pangan berkelanjutan selama 2016:

 ar2016.cifor.org/SLF

SDGs dalam fokus
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KISAH PERUBAHAN 

Pemetaan komunitas 

Perbedaan antara daging hewan buruan yang dipanen oleh 
suku Pigmi dan non Pigmi di Lembah Kongo.

PLoS ONE: doi.org/10.1371/journal.pone.0161703

Proyek

Pengelolaan berkelanjutan untuk sektor satwa liar dan daging 

hewan buruan di Afrika Tengah. 

Negara

Lima negara di Lembah Kongo

Mitra pendanaan 

United States Agency for International Development (USAID), 

UK Department for International Development (DfID)

Baca kisah selengkapnya

ar2016.cifor.org/SLFstory

 Ini adalah satu dari sedikit contoh 
yang saya ketahui yang menunjukkan 
panduan konservasi yang jelas, yang 
juga memperhitungkan dampak 
populasi lokal terhadap satwa liar, 
sekaligus menunjukkan alasan 
bahwa menghargai hak masyarakat 
adat untuk berburu sebagai sumber 
kehidupan bukanlah suatu tindakan 
anti konservasi.
— Jerome Lewis, Antropolog University College 
London dan rekan penulis studi

Tonggak pertama untuk 
melindungi hak-hak suku Pigmi

Hasil buruan kelompok 
suku bukan Pigmi

Pigmi
Buruan Buruan suku Bukan Pigmi 

lebih banyak dari pada hasil 
buruan oleh suku Pigmi27x

Sumber  

dan hasil

perkiraan populasi Pigmi yang tersisa

900.000 jiwa

Dua studi yang dipimpin oleh CIFOR menyoroti 
kelompok masyarakat adat yang rentan pada 
waktu yang tepat.

Ada banyak yang dipertaruhkan untuk menjaga keragaman 
masyarakat dan satwa liar di Lembah Kongo. Permintaan 
terhadap daging hewan buruan terus meningkat, baik 
di pedesaan maupun perkotaan. Hal ini tentu saja 
menguntungkan bagi perdagangan, namun menjadi 
ancaman karena dapat ‘mengosongkan isi hutan’. Untuk 
kelompok masyarakat adat seperti suku Pigmi, daging satwa 
liar merupakan suatu kebutuhan, bukan hanya sekadar 
sebagai pilihan makanan lezat. Namun, sedikit yang tahu 
tentang dampak relatif kegiatan berburu ini bagi sumber 
daya hutan — hingga CIFOR mengungkapkan bahwa jejak 
daging hewan buruan yang mereka lakukan jauh lebih kecil 
jumlahnya jika dibanding dengan komunitas lain di sekitarnya.

makalah ditinjau

situs lapangan dievaluasi

dari

peneliti negara

>2.000

http://ar2016.cifor.org/SLF
http://doi.org/10.1371/journal.pone.0161703
http://ar2016.cifor.org/SLFstory


Dorongan dari sektor swasta, pemerintah, dan 

penyedia jasa keuangan untuk berinvestasi 

sekaligus mempromosikan kegiatan-kegiatan yang 

berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan 

dan yang mengurangi tekanan pada hutan, telah 

mendorong perubahan cara-cara memproduksi kayu, 

sawit, kedelai, gula, dan daging sapi. CIFOR bertujuan 

untuk memfasilitasi inovasi dalam kebijakan publik, 

model bisnis, investasi swasta, dan keuangan untuk 

mendorong pasokan kayu secara berkelanjutan 

dan inklusif dari hutan alam dan hutan tanaman, 

meningkatkan produksi tanaman bernilai tinggi 

yang berkesinambungan, dan mengurangi dampak 

perluasan sektor pertanian terhadap hutan.  

Penelitian CIFOR di bidang ini berfokus pada:
• Pengaturan pengelolaan baru untuk pasokan 

berkelanjutan 

• Model bisnis inklusif dalam rantai nilai global 

• Pembiayaan dan investasi yang bertanggung jawab 

serta inovatif 

SOROTAN

• Rekomendasi utama dari penelitian ekonomi politik 

kebakaran hutan dan asap yang kami lakukan telah 

diadopsi oleh Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional di Indonesia dan diintegrasikan ke dalam 

platform pencegahan kebakaran 2017-2019, 

serta dalam rencana pencegahan kebakaran oleh 

Pemerintah Provinsi Riau.

• Peta strategis perjalanan 10 tahunan yang dibuat 

berdasarkan hasil penelitian dari kegiatan partisipatif 

terhadap rantai nilai mebel di Indonesia telah 

memperkuat kapasitas produsen mebel untuk 

memenuhi standar produksi kayu berkelanjutan.

• Kami bekerja agar lebih memahami berbagai jenis 

produsen skala kecil yang berperan dalam perluasan 

kebun sawit, dan bagaimana agar praktik-praktik 

berkelanjutan dapat ditingkatkan dan diadopsi. 

Temuan kami menjadi bahan diskusi di beberapa 

perdebatan tentang upaya peningkatan sistem 

produksi petani kecil di Indonesia. 

JANGKAUAN GLOBAL

Tim rantai nilai dan pembiayaan melakukan perjalanan 
dari London, ke Brunei, dan Washington DC pada tahun 
ini, untuk berbagi wawasan tentang pembiayaan bagi 
petani kecil, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh 
pemerintah dan swasta terhadap produksi sawit dan 
daging sapi yang berkelanjutan, serta pertumbuhan hijau 
yang inklusif.

ANALISIS PAKAR

Publikasi teratas mencakup pemetaan atlas secara 
online 40 tahun penelitian tentang kebakaran dan sawit 
di Kalimantan, komitmen deforestasi nol di Brasil dan 
Indonesia, serta sebuah buku tentang masyarakat hutan di 
Afrika Tengah.

SARANA BELAJAR

Game tentang minyak sawit mencapai 
level teranyar di Kamerun

Sekelompok pembuat kebijakan tingkat 
tinggi di sektor minyak sawit Kamerun mendapatkan 
pengalaman pertama memainkan game yang 
menyenangkan dan informatif yang dikembangkan  
oleh CIFOR untuk memahami perjuangan petani kecil  
di lapangan.

Illegal logging: A Russian nesting doll

blog.cifor.org/ar/47661

Atlas of deforestation and 
industrial plantations in Borneo

cifor.org/map/atlas

Informality and inclusive green growth

cifor.org/pid/6203

Four decades of forest degradation: 
Fire and oil palm expansion in Borneo

bit.ly/2rP9PUW

Rantai nilai, pembiayaan, 
dan investasi 

ar2016.cifor.org/VFItools

http://blog.cifor.org/ar/47661
http://www.cifor.org/map/atlas
http://cifor.org/pid/6203
http://bit.ly/2rP9PUW
http://bit.ly/2rP9PUW
http://ar2016.cifor.org/VFItools
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CIFOR terlibat langsung dengan perusahaan 
swasta dan pembuat kebijakan untuk menemukan 
perdagangan kayu yang lebih berkelanjutan di 
Lembah Kongo.

CIFOR bergabung dengan pembuat kebijakan, organisasi non-
pemerintah, serta perusahaan swasta, dalam perbincangan 
tentang bagaimana sertifikasi hutan di Lembah Kongo dapat 
memperbaiki mata pencaharian, kesehatan, dan keselamatan 
para pekerja di sektor kayu, secara aktif membagikan bukti dan 
analisis kepada mitra di Value and Impact Analysis (VIA) Initiative 
dan forum tingkat tinggi FSC mengenai bentang alam hutan 
yang utuh.

 Value and Impact Analysis 
(VIA) adalah sebuah inisiatif 
yang sangat disambut baik 
karena menghubungkan 
kegiatan penebangan kayu 
yang kompleks — serta memiliki 
sejarah reputasi yang buruk —
dengan konsumen akhir, melalui 
kolaborasi dengan pihak swasta, 
menghindari penyederhanaan 
pesan, dan menggunakan 
metodologi yang solid.
– Paolo Cerutti, Ilmuan Senior, CIFOR

Negara

Kamerun, Gabon, Kongo  

Mitra Pendanaan

World Wide Fund for Nature 

(WWF), DfID KNOWFOR, Program 

Penelitian CGIAR untuk Hutan, 

Pohon, dan Wanatani (FTA), Uni 

Eropa, ISEAL Alliance  

Mitra Pelaksana 

WWF, ISEAL Alliance, Forest 

Stewardship Council (FSC), 

perusahaan penebang kayu, 

pengecer, badan sertifikasi, serta 

pemerintah di negara-negara 

produsen dan konsumen  

Baca kisah selengkapnya:  

ar2016.cifor.org/VFIstory

KISAH PERUBAHAN

Sebuah tempat di meja sertifikasi hutan

KONDISI KEHIDUPAN PADA KONSESI HUTAN TERSERTIFIKASI VERSUS NON-SERTIFIKASI 

juta ha

5,5 juta ha

luas perkiraan

spesies
tanaman

diantaranya hanya 
dapat ditemukan di 
area tersebut

% yang memiliki
prosedur keselamatan

% staf 
perempuan

% pekerja dengan
kontrak kerja permanen

% yang memiliki fasilitas
medis setempat

% dengan asuransi jiwa
& kesehatan untuk

semua staf

Rumah bagi satwa liar 

Memiliki area hutan tropis bersertifikat 
terbesar di dunia seluas

terancam
punah

Baca seluruh sorotan tentang rantai nilai, 
keuangan, dan investasi:

 ar2016.cifor.org/VFI

SDGs dalam fokus
PEKERJAAN LAYAK 
DAN PERTUMBUHAN 
EKONOMI

INDUSTRI, INOVASI 
DAN INFRASTRUKTUR

KONSUMSI DAN 
PRODUKSI YANG 
BERTANGGUNG JAWAB

http://ar2016.cifor.org/VFIstory
http://ar2016.cifor.org/VFI


Strategi komunikasi CIFOR lebih dari sekadar hanya membagikan ilmu pengetahuan secara satu arah. Kami mendorong 
diskusi dan analisis penelitian melalui kegiatan global dengan jalur yang jelas, dinamis, dan terukur agar berdampak.

Menciptakan dampak

dengan lebih dari 1 juta unduhan di Desember 2016. 
Sumber: AWstats

15% kenaikan jumlah unduhan 
PDF satu tahun terakhir 

17 terselenggara dan didukung 
sepanjang 2016.

acara besar 

selama setahun terakhir, total follower 44.500 di Desember 2016.

selama setahun terakhir dengan 721.000 akses 
kumulatif di Desember 2016.

setahun terakhir dengan total kumulatif 9,7 juta akses 
terjadi di Desember 2016.

selama setahun terakhir, 417.000 akses  
di Desember 2016.

selama setahun terakhir, jumlah follower 6.300  
di Desember 2016.

26%

28%

105%

27%

24%

43 ribu halaman di-like, 148% kenaikan like di Facebook, 
dengan akses kumulatif 52.000 like pada Desember 2016. 25%

kenaikan pada akses ke 
halaman Facebook 

kenaikan jumlah  
follower Twitter 

kenaikan akses  
video Youtube 

kenaikan akses foto di Flickr 

kenaikan akses 
SlideShare 

kenaikan follower LinkedIn 

per Desember 2016.

2.000 artikel media tentang 
CIFOR   

Pemantauan, evaluasi, dan penilaian dampak 

Penelitian untuk perubahan — bukan hanya untuk pengetahuan — adalah asas panduan pertama yang digariskan 
dalam Strategi 2016-2025 CIFOR. Bagaimana caranya agar CIFOR dapat menciptakan hasil yang berkontribusi 
terhadap dampak positif jangka panjang bagi kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan dan gizi, serta ekosistem. 
Pada 2016, tim Penelitian Berdampak (Research to Impact) mencari jawaban nyata untuk pertanyaan tersebut, dengan 
menerapkan strategi perencanaan, pemantauan, dan pembelajaran terpadu. Tim bekerja menempatkan desain dan 
perangkat pemantauan dan penilaian yang memungkinkan CIFOR memahami lebih baik pendekatan yang tepat untuk 
mempengaruhi kebijakan dan praktik di dalam konteks berbeda, dan bagaimana mereka bekerja.

Baca kisah selengkapnya: ar2016.cifor.org/MEIAstory

dan 2% kenaikan yang mengakses halaman Library; 
total 1,2 juta akses ke CIFOR.org, 375.000 akses ke 
halaman Library per Desember 2016.

8,3% kenaikan akses  
ke CIFOR.org  

selama dua tahun terakhir, dengan jumlah akses sebanyak 
620.000 di 2016.

24% kenaikan dalam akses ke 
halaman Forests News  

Info selengkapnya: ar2016.cifor.org/COEstory

www.ar2016.cifor.org/MEIAstory
http://ar2016.cifor.org/MEIAstory
http://ar2016.cifor.org/COEstory
http://ar2016.cifor.org/COEstory


Global Landscapes Forum (GLF) adalah mimbar terdepan yang 
dipimpin oleh ilmuan terkemuka terkait pemanfaatan lahan 
yang berkelanjutan. Pada 2016, Pemerintah Jerman dan mitra 
forum berkomitmem memberikan dukungan jangka panjang 
bagi GLF, serta visi untuk meraih satu miliar audien di 2020.

 GLF tidak diragukan lagi 
merupakan mimbar global 
yang memimpin perdebatan 
terkait pemanfaatan lahan dan 
hutan secara berkelanjutan. 
Sesungguhnya, saya yakin 
bahwa pekerjaan GLF adalah 
pusat bagi pelaksanaan agenda 
2030 untuk pembangunan 
berkelanjutan. Lebih dari itu, 
apa yang anda lakukan adalah 
mahakarya penerapan SDGs.

– Sekretaris Negara Jochen Flasbarth, 
atas nama Kementerian Lingkungan 
Hidup Jerman dan Kementerian Kerja 
Sama Ekonomi

Simak: German 
Government 

supports establishment 
of Global Landscapes 
Forum in Bonn

blog.cifor.org/ar/46778

GLF: Tentang Investasi

Menghubungkan pendanaan dunia 
dengan petani lokal dengan hutan 

Lebih dari 300 perwakilan senior 
dari sektor keuangan, masyarakat 
sipil, pemerintah, dan bisnis 
berkumpul untuk membahas peran 
sektor keuangan untuk merancang, 
berinovasi, dan berinvestasi dalam 
bentang alam berkelanjutan. 
Secara keseluruhan, acara ini 
mempertemukan lebih dari 500 
peserta di lokasi, dan 15.000 audien 
secara online.

5.500

GLF 2016: 
Aksi iklim untuk pembangunan berkelanjutan

peserta 

menteri dan 
kepala negara

organisasi 
memfasilitasi diskusi 

responden mengkategorikan 
kegiatan ini memiliki kualitas 
baik dan sangat baik 

mengatakan mereka akan 
menerapkan pengetahuan 
yang didapat dari GLF untuk 
penelitian dan pekerjaan saat ini 
serta untuk masa mendatang 

negaradarisecara pribadi dan online

GLF 2016 – Marrakesh
Aksi iklim untuk pembangunan berkelanjutan 

Lebih dari 5.500 orang dari 95 negara terhubung baik secara 
langsung maupun online dalam GLF 2016 di Marrakesh, guna 
menempa solusi terhadap tantangan iklim dan pembangunan 
terbesar terhadap planet ini melalui pemanfaatan lahan yang 
berkelanjutan.

Kegiatan tematik yang diselenggarakan oleh konsorsium lintas 
sektoral organisasi internasional ini mendorong pertukaran 
pengetahuan serta penelitian iklim dan pembangunan terkini 
yang memungkinkan realisasi komitmen global ke dalam aksi 
lokal.

Pernyataan hasil dari GLF ini menyoroti empat pesan kunci 
lintas sektoral yang mencakup beberapa tantangan dan 
peluang paling mendesak untuk bergerak menuju bentang 
alam berkelanjutan:

1. Memperkuat upaya kolaborasi lintas sektor; 

2. Meningkatkan keterlibatan dengan pemangku kepentingan 

setempat; 

3. Mendorong mobilisasi sektor swasta dan keuangan; 

4. Menerapkan teknologi dan sarana mutakhir untuk 

meningkatkan transparansi dan efektivitas. 

Global Landscapes 
Forum
Menargetkan satu miliar audien di 2020

Baca selengkapnya tentang  
Forum Bentang Alam Global (GLF):

 ar2016.cifor.org/GLF

SDGs dalam fokus
KEMITRAAN 
UNTUK MENCAPAI 
SASARAN

blog.cifor.org/ar/46778
http://blog.cifor.org/46778/german-government-pledges-commitment-to-the-global-landscapes-forum?fnl=en
http://blog.cifor.org/46778/german-government-pledges-commitment-to-the-global-landscapes-forum?fnl=en
http://blog.cifor.org/46778/german-government-pledges-commitment-to-the-global-landscapes-forum?fnl=en
http://blog.cifor.org/46778/german-government-pledges-commitment-to-the-global-landscapes-forum?fnl=en
http://blog.cifor.org/46778/german-government-pledges-commitment-to-the-global-landscapes-forum?fnl=en
http://blog.cifor.org/ar/46778
http://ar2016.cifor.org/GLF


Keuangan

Dewan 
Pengawas

John Hudson
Ketua Dewan
Ketua Komite Eksekutif 
(Januari-Desember 2016) 
Inggris

José Joaquín Campos Arce
Ketua Dewan
Ketua Komite Eksekutif 
(Desember 2016-dan seterusnya)
Wakil Ketua Dewan
Wakil Ketua Komite Eksekutif
(Januari-Desember 2016)
Kosta Rika

Phyllis Caldwell
Ketua Komite Keuangan dan Audit  
Senior Eksekutif Layanan Keuangan 
dan Pembangunan Ekonomi  
Amerika Serikat

Henry Bastaman 
Perwakilan Pemerintah Indonesia 
Kepala Badan Penelitian, 
Pengembangan dan Inovasi, 
Kementerian Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan
Indonesia

Antonio G.M. La Viña
Dekan, Ateneo School of Government, 
Ateneo de Manila University
Filipina

Elizabeth Adu
Pengacara Pembangunan Internasional 
Ghana

Bisrat Aklilu
Penasihat Senior Pembangunan & 
Hubungan International  
Etiopia

Mary Hobley
Mitra, Mary Hobley & Associates
Inggris

Thelma Krug  
Peneliti Senior, Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais
(Januari-Desember 2016)
Brazil

John K. Lynam
Ketua Dewan, World Agroforestry 
Centre, World Agroforestry Centre  
Amerika Serikat

Peter Holmgren
Direktur Jenderal, CIFOR
Swedia

 ar2016.cifor.org/BOT

Pengeluaran 
pada 2016
(US$, dalam ribuan)

Pengeluaran di 2015 
total 40.665
(dalam ribuan US$)

Pendapatan dan 
pengeluaran,
2012 sampai 2016

Hibah

(dalam ribuan US$)

(dalam ribuan US$)

Catatan: Nilai hanya untuk CIFOR, tidak termasuk mitra FTA
Sumber: Laporan Finansial CIFOR Teraudit 2012–2016

Catatan: Nilai hanya untuk CIFOR, tidak termasuk mitra FTA
Sumber: Laporan Finansial CIFOR Teraudit 2012–2016

US$36.186
12.937

25%Prosentase total pengeluaran 50% 75% 100%

 6.400

10,333

996

1.368

17.027

8.587

11.679

1.518

4.152

1.854
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 33.974

44.773
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36.033
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50.000

36.186

31.350

Dana CGIAR
6.111

Masy. Ekonomi
Eropa (EEC)

5.290

Amerika Serikat
4.612

Inggris
4.293

Jerman
2.499

IFAD
1.702

Norwegia
816

Austria
712

FAO
529

Swiss
521

Mitra pendanaan lain
4.053

Jumlah Dana 
Hibah 2016

US$ 31,138
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informasi lanjut : ar2016.cifor.org/finances

http://ar2016.cifor.org/BOT
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Kerja CIFOR dapat terselenggara berkat dukungan dana dari mitra pendanaan dan kolaborasi 
dengan mitra strategis, baik untuk penelitian, maupun pengembangan sumber daya.

 » AGRECO G.E.I.E.
 » Australian Centre for International 

Agricultural Research (ACIAR)
 » Australian Government 

Department of the Environment 
and Energy

 » Austrian Development Agency 
(ADA)

 » Bill and Melinda Gates 
Foundation

 » Bioversity International
 » Centre de Coopération 

Internationale en Recherche 
Agronomique pour le 
Développement (CIRAD)

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

 » CGIAR Fund
 » Chinese Academy of Agricultural 

Sciences (CAAS)
 » Climate and Land Use Alliance 

(CLUA)
 » Common Market for Eastern and 

Southern Africa (COMESA)
 » Copenhagen Business School
 » Credit Suisse Group
 » David & Lucile Packard 

Foundation
 » Department of Foreign Affairs and 

Trade (Irish Aid), Irlandia
 » Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ)

 » ETH Zurich (Swiss Agency for 
Development and Cooperation 
(SDC), Swiss National Science 
Foundation (SNF))

 » Ethiopian Economics Association 
(EEA)

 » Uni Eropa (UE)
 » Food and Agriculture 

Organization of the United 
Nations (FAO)

 » Forest Stewardship Council (FSC)
 » French Global Environment 

Facility (FFEM)
 » German Federal Ministry for 

Economic Cooperation and 
Development (BMZ)

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

 » Global Affairs Canada 
(Pemerintah Kanada)

 » Global Environmental Facility 
(GEF)

 » Pemerintah Jepang 
 » Institute of Terrestrial Ecosystems 

(ITES) - ETH Zurich
 » International Center for Tropical 

Agriculture (CIAT)
 » International Fund for Agricultural 

Development (IFAD)
 » International Institute for 

Environment and Development 
(IIED)

 » International Institute of Tropical 
Agriculture (IITA)

 » International Livestock Research 
Institute (ILRI)

 » International Topical Timber 
Organization (ITTO)

 » International Union for 
Conservation of Nature (IUCN)

 » International Water Management 
Institute (IWMI)

 » Japan International Cooperation 
Agency (JICA)

 » King’s College London
 » Korea National Institute of Forest 

Science (NIFoS)
 » Kementerian Luar Negeri 

Finlandia

 » Kementerian Luar Negeri Belanda 
 » National Academy of Sciences 

(NAS)
 » Norwegian Agency for 

Development Cooperation 
(Norad)

 » ÖKo – Institut e.V.
 » OXFAM NOVIB
 » Rights and Resources Initiative 

(RRI)
 » Rockefeller Foundation
 » Swedish international 

cooperation development 
agency (SIDA)

 » Technische Universität Darmstadt 
(Darmstadt University)

 » Tetra Tech ARD
 » The International Food Policy 

Research Institute (IFPRI)
 » The Sustainable Trade Initiative 

(IDH)
 » UK Government, Department for 

International Development (DFID)
 » UN Environment (UNEP)
 » United States Agency for 

International Development 
(USAID)

 » United States Forest Service 
(USFS)

 » University of Melbourne
 » University of South Carolina
 » Virginia Tech
 » Wageningen University & 

Research (WUR)
 » Winrock International
 » World Agroforestry Centre 

(ICRAF)
 » Bank Dunia
 » WorldFish
 » World Wide Fund for Nature 

(WWF)

Pendanaan dan mitra strategis

Mitra
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Ikuti CIFOR di

Lihat laporan lengkap beserta video, foto, 
publikasi, dan lebih banyak kisah lainnya 
secara online: 

ar2016.cifor.org

PETA KEBERADAAN DI SELURUH DUNIA 2016

Perubahan iklim, energi dan 
pembangunan rendah karbon

Area kerja tematik 

Hutan dan kesejahteraan 
manusia

Kesetaraan peluang, gender, 
keadilan, dan tenurial

Bentang alam dan pangan 
berkelanjutan 

Pengelolaan dan 
restorasi hutan

Rantai nilai, pembiayaan, 
dan investasi
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Kantor perwakilan Kantor perwakilan 

Staf diluar 
kantor perwakilan 
Staf diluar 
kantor perwakilan 

Foto halaman muka
Desa kecil di dekat Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Jawa Barat, foto oleh A. Erlangga/CIFOR.

Kontributor foto
Peter Holmgren dan José Joaquín Campos Arce, foto oleh A. Sanjaya/CIFOR; Perubahan iklim, energi dan pembangunan rendah 
karbon, foto oleh N. Palmer/CIAT; Kesetaraan peluang, gender, keadilan, dan tenurial, foto oleh G. Smith/CIAT; Pengelolaan dan 
restorasi hutan, foto oleh L. Putzel/CIFOR; Hutan dan kesejahteraan manusia, foto oleh T. Munita/CIFOR; Bentang alam dan pangan 
berkelanjutan, foto oleh jbdodane/Flickr; Rantai nilai, pembiayaan, dan investasi, foto oleh M. Edliadi/CIFOR; Menciptakan dampak, foto 
oleh B. Kristanty/CIFOR; Forum Lanskap Global (GLF), foto oleh P. Valbuena/CIFOR; Keuangan, foto oleh T. Sunderland/CIFOR; Dewan 
Pengawas, foto oleh A. Sanjaya/CIFOR; Mitra, foto oleh CIFOR.

Penelitian FTA didukung  
oleh Penyandang Dana CGIAR: 

www.cgiar.org/about-us/our-funders
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