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Membangun Bentang Alam Berkelanjutan,
Mengurai dan Memperkuat Kebijakan

“

Pada 2017, CIFOR mempengaruhi berbagai kebijakan dalam beragam topik, dari restorasi bentang alam
hutan dan kelapa sawit, hingga daging satwa liar berkelanjutan dan peran hutan dalam nutrisi dan keamanan
pangan. CIFOR juga menunjukkan keunikan kapasitasnya dalam menjamin agar seluruh pemangku
kepentingan turut ambil bagian – pada pertemuan desa, lokakarya regional, atau kegiatan berlingkup luas
seperti Forum Bentang Alam Global. Dalam peran baru sebagai Direktur Jenderal, saya akan berkolaborasi
lebih erat dengan para donor dan mitra untuk menunjukkan bagaimana hutan dan bentang alam
berkontribusi terhadap dampak positif jangka panjang dalam kemiskinan, keamanan pangan, kesehatan dan
nutrisi, serta ekosistem.”
Robert Nasi, Direktur Jenderal
Baca: ar2017.cifor.org/dg-message

Pilihan CIFOR 2017
Tahun 2017 adalah tahun aksi. Dengan
sasaran global di bawah Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dan
Perjanjian Paris, CIFOR memprioritaskan
penelitian dalam enam bidang tematik yang dirancang
untuk memberi dampak maksimal pada hutan,
bentang alam dan masyarakat.

CIFOR merupakan salah satu dari 15
Pusat Penelitian CGIAR dan menjadi
ketua Program Penelitian CGIAR
mengenai Hutan, Pohon dan Wanatani
(FTA). Pada 2017, CIFOR berkontribusi dalam Program Penelitian
CGIAR mengenai Perubahan Iklim, Pertanian, dan Keamanan Pangan
(CCAFS), dan mengenai Kebijakan, Kelembagaan dan Pasar (PIM).
CIFOR juga menjadi mitra Program Penelitian CGIAR mengenai Air,
Tanah, dan Ekosistem (WLE). Kemitraan ini mengungkap bagaimana
hutan dapat membantu mengentaskan kemiskinan, memperkuat
ketahanan pangan dan nutrisi, serta meningkatkan jasa ekosistem.

Dari Peru ke Nepal, dan dari Indonesia ke Basin
Kongo, CIFOR menghasilkan penelitian termaju,
meningkatkan kapasitas di lapangan dan membangun
kemitraan yang kokoh – selalu diiringi visi membawa
perubahan positif pada bentang alam dan masyarakat
di tempat kami bekerja.

Informasi lengkap: ar2017.cifor.org/ciforandcgiar

Dapatkan informasi lengkapnya: ar2017.cifor.org/home

Pilar 2. Peningkatan
kapasitas

Pilar 1. Penelitian
berdampak

382 publikasi

51 Negara

Pelatihan formal

10 Buku

53 Inforingkas

26 Bab

35 Makalah temporer
dan kertas kerja
204 Artikel jurnal:
78% dalam Jurnal akses
Terbuka (Open Access)

10.162
1.479.959

Pilar 3. Penjangkuan
dan pelibatan

74

PhD

34

137

MSc/MA

91
154

BSc/BA

Perempuan
Laki-laki

Pelatihan singkat

30 Lembaga penelitian

108 Mitra

52 Perguruan Tinggi

114 Nota
kesepahaman

130 Surat perjanjian

100 proyek aktif

Kunjungan melalui Google Books:

415.450
2016

2017

21%

1.269

Perempuan

1.386

Laki-laki

dengan
fokus gender

KABAR HUTAN

406
213.783

artikel berita, dibaca

29
27.997

kali pada
Kabar Hutan

artikel analisis dibaca
kali pada
Kabar Hutan

meningkat 1,81% dari 2016

Gender dalam lingkup kerja
CIFOR
Pemahaman mendalam dan berkembang mengenai dinamika
gender mendasari seluruh aktivitas CIFOR, baik dalam fokus
penelitian spesifik, dalam pertimbangan seluruh proyek
penelitian, atau dalam organisasi itu sendiri. Dengan melakukan
pendekatan berbasis-hak pada kesetaraan gender, CIFOR juga
menelaah bagaimana gender berkelindan dengan etnisitas, status
kesejahteraan, kasta, dan usia dalam mempengaruhi hasil.
1

acara diorganisir
atau didukung, dengan
peserta

63 Mitra donor

kutipan (28/hari)
unduhan
(4.055/hari)
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Pada 2017, ilmuwan CIFOR menulis publikasi utama mengenai
gender dan kehutanan, keamanan tenurial, kebijakan perubahan
iklim, migrasi dan restorasi bentang alam hutan (FLR), dan
mengangkat suara perempuan seluruh dunia, melalui video, esai
foto, dan tulisan.

Gender dan restorasi bentang alam hutan
Ketika berbagai negara berencana untuk merestorasi jutaan
hektare bentang alam terdegradasi, CIFOR mengingatkan perlunya
mempertimbangkan dinamika gender secara aktual – bukan
sebagai renungan.

“

CIFOR menunjukkan efektivitas pendekatan khas tiga pilar sepanjang 2017. Melalui penelitian berorientasi
pada dampak, peningkatan kapasitas, serta penjangkauan dan pelibatan, CIFOR mempengaruhi kebijakan
dan mengakselerasi momentum menuju visi bentang alam hutan yang lebih berkeadilan, resilien, dan
produktif. Dewan Penyantun dan Manajemen berkomitmen menunjukkan peran sentral hutan dalam
memajukan agenda perubahan iklim dan SDG. Hal ini dicapai dengan meningkatkan efektivitas CIFOR
sebagai pusat penelitian kehutanan internasional yang inovatif, berbasis kolaborasi efektif dengan para mitra,
dalam upaya memberi dampak pada skala global.”
José Joaquín Campos Arce, Ketua Dewan Penyantun dan Ketua Komite Eksekutif
Baca: ar2017.cifor.org/board-message

CIFOR dalam angka
Sebagai organisasi ilmiah, kami menerapkan analisis yang kokoh pada performa kami sebagaimana halnya dalam penelitian
yang kami lakukan. Pada beberapa kesempatan, kontribusi dan kepakaran CIFOR diakui melalui penghargaan. Kami juga
mengukur kemajuan kami dalam upaya penjangkauan, gender, dan standar operasional.

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

dari 100
Pusat Penelitian
terbaik
untuk Tata Kelola Iklim

Dua artikel dari ilmuwan CIFOR masuk
dalam “5 besar”
berpengaruh
100
artikelartikel
palingpalingdari
Pusat
Penelitian
pada 2016*berpengaruh
yang dipublikasikan
dalam
terbaik
Environmental
Environmental
Evidence,
dan
menjadi
bagian
Evidence
untuk Tata Kelola
Iklim
5% teratas dari seluruh hasil penelitian yang
dilacak Altmentric.
*Diumumkan pada 2017

artikel paling
berpengaruh
Environmental
Evidence

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

Jangka panjang
stabilitas keuangan

Kutipan publikasi CIFOR
pada 2017

rentang rekomendasi waktu:
75-90 hari

Dana operasional
Peringkat web pusat
penelitian internasional
cifor.org menempati peringkat kedua
di jajaran Pusat Penelitian CGIAR

Jumlah pembaca
Kabar Hutan

Peningkatan kapasitas
Pelatihan CIFOR dalam program
jangka panjang dan jangka pendek

Rentang rekomendasi waktu:
90-120 hari

Pemasukan teraudit
(MozRank: 73/100)

pada 2017 (dolar AS)

3-tahun
ke depan

2018

Pemasukan terkonfirmasi
perjanjian hibah
atau cara lain (dolar AS)

2019

pembaca per bulan

1.540
1.360

92 hari
116 hari
30.604.000
2020

39.676.000
29.3 1 1 .000
26.455.000

Rasio biaya tidak langsung teraudit

Dinamika staf senior
11 masuk
19 keluar

39%

Perubahan

16%
17%
22%

Berbasis pada pembelajaran dari literatur, proyek restorasi, inisiatif konservasi
dan pembangunan, CIFOR mempublikasikan kerangka kerja dan menyodorkan
rekomendasi untuk penguatan kesetaraan gender melalui inisiatif FLR.

Buku panduan Earthscan
mengenai Gender dan
Hutan

Tiga kegiatan utama terkait FLR dan kesetaraan gender mengundang para
pakar dari pemerintahan, akademisi, organisasi internasional, dan lembaga
swadaya masyarakat lokal (NGO). Spesialis gender perempuan dan lakilaki berbagi pengalaman dan pengetahuan dari India hingga Maroko dan
Afrika Timur, serta menyusun rencana kerja sama dalam mewujudkan solusi
terintegrasi.

Buku ini menyajikan kumpulan
artikel kunci mengenai gender
dan hutan yang dipublikasikan
dalam 30 tahun terakhir.

Informasi lengkap: ar2017.cifor.org/gender-highlights

cifor.org/pid/6545
|
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enyusunan kebijakan merupakan proses yang kompleks, melibatkan banyak pelaku, umpan
balik, dan waktu. Guna menghasilkan dampak yang lebih besar, CIFOR mengidentifikasi
kebutuhan spesifik para penentu kebijakan untuk kemudian mengintegrasikan penelitian,
analisis, dan aktivitas pelibatan untuk menjawab kebutuhan tersebut.
Tahun ini, CIFOR memetik hasil dari beberapa tahun penelitian terarah mengenai kebakaran kelapa
sawit dan lahan gambut di Indonesia, restorasi bentang alam di Peru, dan pemanfaatan lestari hutan
untuk pangan di wilayah tropis.

Menghentikan kebakaran dan asap pada lahan gambut di Indonesia
Penentu kebijakan nasional dan daerah memanfaatkan analisis CIFOR
Melalui analisis ilmiah, aktivitas penjangkauan dan pelibatan proaktif dengan semua
orang, mulai dari petani hingga menteri, CIFOR turut membangun konsensus
mengenai cara terbaik mengurangi risiko kebakaran lahan gambut.
Pada tingkat nasional, CIFOR membantu mengembangkan ‘Grand Design:
Pencegahan kebakaran hutan, kebun dan lahan 2017–2019’ yang diinisiasi dan
dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), serta
‘Standar Pencegahan Kebakaran’ yang diinisiasi dan dikelola oleh Kementerian
Koordinator Perekonomian. Para peneliti CIFOR juga diundang membantu
merumuskan rencana aksi pencegahan kebakaran.
Pada tingkat provinsi dan kabupaten, tim CIFOR membantu penyusunan
Peraturan Daerah (Perda) pencegahan kebakaran melalui lokakarya dan
pertemuan dengan para pemangku kepentingan.

Proyek: Ekonomi Politik Kebakaran dan Asap
Negara: Indonesia
Mitra donor: Departemen Pembangunan
Internasional Kerajaan Inggris (DFID)
KNOWFOR 2 (UKAID), Departemen
Luar Negeri dan Perdagangan Australia
(Australian Department of Foreign Affairs
and Trade/DFAT) / Australian Aid, CGIAR
Fund Donors sebagai bagian dari Program
Penelitian CGIAR mengenai Hutan, Pohon,
dan Wanatani (FTA), United Nations Office
on Drugs and Crime (UNODC)
Informasi lengkap: ar2017.cifor.org/fire-haze

Menyalakan diskusi untuk menaklukkan kebakaran
Penjangkauan yang aktif dan terarah menjadi kunci pelibatan semua pihak
– penentu kebijakan lokal, daerah, dan pusat, hingga masyarakat sipil dan
sektor swasta. CIFOR membangun kredibilitas melalui respons cepat pada krisis
kebakaran dan asap 2015. Pemberitaan luas oleh media nasional dan global
mendorong terjadinya dialog langsung antara ilmuwan dan penentu kebijakan
– satu kesempatan emas. Ketika hujan lebat pada 2016 meredakan perhatian
atas isu kebakaran, CIFOR meluncurkan situs web, esai foto, dan analisis pakar,
serta menyelenggarakan lokakarya pelatihan media untuk menjaga agar diskusi
tetap hidup.

lahan terbakar di Indonesia
antara Juni dan Oktober 2015

KERUGIAN AKIBAT KEBAKARAN DI INDONESIA:

dua kali biaya rekonstruksi
tsunami 2004

Untuk isu seperti ini, penjangkauan tidak bisa
“
hanya mengikuti garis lurus artikel jurnal ke berita.

Semua berubah cepat, kecuali komunikasi dilakukan
secara paralel, momentumnya akan hilang.”
– Herry Purnomo,
Ilmuwan Senior CIFOR
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Jumlah kebakaran
yang dipicu manusia
saat membersihkan
lahan untuk perkebunan
kelapa sawit:

Peningkatan deforestasi di
Kalimantan akibat kebakaran
di luar konsesi pada 2016

Langkah menuju bentang alam kelapa sawit berkelanjutan
Pelibatan untuk kebijakan rantai nilai inklusif di Indonesia
Pada 2017, CIFOR memberikan kontribusi signifikan pada dua proses
nasional untuk membenahi kebijakan pengembangan sektor kelapa sawit
di Indonesia.
Para ilmuwan berpartisipasi dalam Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan
Indonesia (FoKSBI) yang dipimpin oleh Kementerian Pertanian, dan
berperan aktif dalam kelompok kerja peningkatan kapasitas petani,
kepatuhan pada standar lingkungan, dan kredibilitas sistem Kelapa Sawit
Berkelanjutan Indonesia (ISPO) dalam mengakses pasar global.
Secara paralel, CIFOR juga ambil bagian dalam proses penguatan
standar ISPO, dipimpin oleh Kementerian Koordinator Perekonomian,
dan melibatkan seluruh kementerian terkait, LSM, dan pelaku sektor
swasta. Para peneliti membantu menyempurnakan kriteria, indikator, dan
mekanisme sertifikasi ISPO, serta diundang untuk memberi masukan
dalam dialog yang digelar terkait Resolusi Kelapa Sawit dan Deforestasi
Hutan Hujan oleh Parlemen Eropa.

Proyek: Tata Kelola Bentang Alam Kelapa Sawit
Berkelanjutan (Governing Oil Palm Landscapes
for Sustainability/GOLS), Bioeconomy, Oil Palm
Adaptive Landscapes (OPAL)
Negara: Indonesia
Mitra donor: USAID, Swiss National Science
Foundation, Badan Pembangunan dan
Kerjasama Swiss, DFID KNOWFOR, Kementerian
Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan
Pemerintah Federal Jerman (BMZ) melalui
Badan Penasihat Penelitian Pertanian
untuk Pembangunan (Beratungsgruppe
Entwicklungsorientierte Agrarforschung –
BEAF).
Informasi lengkap: ar2017.cifor.org/oil-palm

Tujuan berkelanjutan
“
dapat dicapai hanya jika ada
komitmen dan kemitraan
di antara para pemangku
kepentingan.”

Petani kecil
berdampak besar
lahan kelapa sawit di
Indonesia dan Malaysia
dibudidayakan oleh petani kecil
Rata-rata lahan:
Pendapatan kotor
bulanan:

dari total produksi kelapa sawit dunia

PENURUNAN
DEFORESTASI

kelapa sawit petani kecil
membutuhkan
peremajaan tiap tahun

– Dedi Junaedi, Direktur
Nasional FoKSBI dan
Direktur di Kementerian
Pertanian, Indonesia

”

PENURUNAN
EMISI GRK DARI
PEMANFAATAN LAHAN

Komitmen bebas
deforestasi
Moratorium ekspansi
perkebunan
kelapa sawit besar

Sebagian didorong oleh lebih tingginya
produksi petani kecil
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Negara-negara menyepakati peta jalan pemanfaatan
berkelanjutan satwa liar
Rekomendasi CIFOR mengenai pemanfaatan daging satwa liar diadopsi pada CBD COP21
CIFOR menghadirkan kepakarannya pada Konferensi Para Pihak (COP21)
Konvensi Keragaman Biologis (CBD) dalam bentuk panduan sektor daging
satwa liar di negara-negara tropis dan subtropis. CBD meminta CIFOR
menyiapkan rekomendasi berbasis penelitian ekstensif dalam topik ini.
Panduan ini mengatur pendekatan bersama bagi kementerian, inisiatif
nasional, dan organisasi terkait dalam meningkatkan keberlanjutan
pasokan daging satwa di sumbernya, mengendalikan permintaan di kotakota, dan menciptakan kondisi berkelanjutan bagi sektor daging satwa
liar. Panduan ini juga menekankan kebutuhan untuk mengakui peran
perempuan dalam pengolahan dan penjualan daging satwa liar, serta
mempertimbangkan kebutuhan laki-laki maupun perempuan.

spesies vertebrata dimanfaatkan
dagingnya di seluruh dunia

Panduan CBD
mengenai daging
satwa liar berkelanjutan

spesies mamalia terancam punah
akibat perburuan ilegal

Pemanfaatan daging
satwa liar, menyumbang
hingga 80% asupan
protein masyarakat di
Afrika Tengah

pangan berasal
dari daging satwa
liar di kota-kota,
Basin Kongo

rata-rata ekstraksi daging satwa liar
di Basin Kongo (estimasi)

harus digunduli untuk mengganti
daging satwa liar ini dengan jumlah
daging sapi lokal yang sama

pangan berasal dari
daging satwa liar di
wilayah perdesaan,
Basin Kongo

Proyek: Inisiatif Penelitian Daging Semak
(Bushmeat Research Initiative)
Negara: Global
Mitra donor: USAID, UKAID, DFID KNOWFOR
Informasi lengkap: ar2017.cifor.org/wildmeat

Melarang perburuan
“
bukanlah pilihan. Pelarangan
akan menempatkan
penduduk termiskin
dalam risiko. Paradoksnya,
untuk melindungi sumber
daya biologis, kita perlu
memanfaatkannya – tetapi
secara berkelanjutan.”

– John E. Fa, Profesor di
Manchester Metropolitan
University dan Mitra Penelitian
Senior CIFOR

Peran penting hutan dalam keamanan pangan dan
nutrisi diakui oleh Komite Keamanan Pangan Dunia
Pemanfaatan hutan secara berkelanjutan mendorong diet yang lebih baik bagi masyarakat sekitar
Komite Keamanan Pangan Dunia (Committee on World Food Security/CFS) –
wahana internasional dan antar-pemerintah dalam mewujudkan keamanan
pangan global – secara resmi mengakui peran hutan dan pohon dalam
keragaman diet dan nutrisi pada laporan akhir sesi ke-44, dengan menetapkan
rekomendasi yang sangat maju dalam menempatkan hutan dan pohon sebagai
inti kebijakan terintegrasi keamanan pangan dan nutrisi pada sektor pertanian.
CIFOR diminta untuk memimpin Panel Pakar Tingkat Tinggi pada tim Keamanan
Pangan dan Nutrisi yang merangkum analisis tersebut.
Panel berharap laporan ini dapat memicu kolaborasi baru antar para ahli nutrisi,
pertanian, kehutanan, dan konservasi untuk menyelaraskan tujuan penelitian
mereka, agar dapat mempengaruhi inisiatif global, seperti SDG dan REDD+.
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Proyek: Penelitian kehutanan berkelanjutan
untuk keamanan pangan dan nutrisi pada
panel pakar tingkat tinggi keamanan pangan
dan nutrisi (High Level Panel of Experts on
Food Security and Nutrition/HLPE)
Negara: Global
Mitra donor: Komite Keamanan Pangan
Dunia (Committee on World Food Security)
Informasi lengkap: ar2017.cifor.org/food-forests

Cek fakta ilmiah: CIFOR menginformasikan rencana restorasi
Peru melalui penanaman pohon
Analisis terarah sektor perkebunan kayu Peru terbukti bermanfaat bagi penentu kebijakan
Melalui identifikasi kebutuhan spesifik penentu kebijakan Peru
dan mengaitkannya pada penelitian, CIFOR bertujuan membantu
menyempurnakan upaya nasional untuk memenuhi ikrar Peru dalam Inisiatif
20x20 dan Tantangan Bonn.
Mengakui adanya kesenjangan pengetahuan mengenai sektor hutan
tanaman, ilmuwan CIFOR melakukan analisis menyeluruh terhadap data
untuk belajar dari masa lalu, mengidentifikasi hambatan spesifik, dan merinci
komponen pembentuk yang dapat digunakan Peru dalam perencanaan
jangka panjang. Laporan pada diluncurkan pada sebuah acara di Lima.
Hasilnya, CIFOR diminta membuat panduan bagi sektor hutan tanaman
dengan mengaitkan restorasi lahan hutan dan faktor sosio-ekonomi.

Target restorasi lahan terdegradasi di Peru di bawah inisiatif 20x20

Target restorasi lahan Peru melalui perkebunan kayu komersial

Perkebunan kayu
komersial untuk
restorasi di Peru:
Peluncuran
statistik
laporan Peru:

Dari 1,69 juta m³
produksi kayu, 80%
berasal dari hutan
alam. Hanya 20%
berasal dari
perkebunan.

Bagian permintaan
kayu global
dipenuhi oleh
perkebunan kayu
komersial

Orang hadir
secara pribadi

Orang menyaksikan
lewat liputan langsung

Proyek: Restorasi Bentang Alam Hutan (Forest
Landscape Restoration/FLR) di Amerika Latin
Negara: Peru
Mitra donor: DFID KNOWFOR 2 (UKAID)
Informasi lengkap: ar2017.cifor.org/Peru

Analisis historis
“
komprehensif laporan sektor

hutan tanaman ini membantu
kami lebih memahami
strategi aktual dan alat
terbaik untuk kondisi Peru.”
– Alonso Héctor Rizo-Patrón
Mailhe, Mantan Direktur
Bagian Promosi dan Daya
Saing pada Otoritas Hutan
dan Satwa Liar Peru (SERFOR)

Penonton YouTube
pada pekan pertama

Sangat menarik saat melihat diskusi
“
seputar keamanan pangan dan nutrisi.

Bergerak dari fokus pada produksi kalori
(energi) menjadi fokus pada keseimbangan
nutrisi dan diet, telah mengubah cara
berpikir penentu kebijakan global
mengenai peran hutan bagi keamanan
pangan dan nutrisi.”
– Bronwen Powell, anggota tim proyek HLPE
dan Asisten Profesor Geografi, Kajian Afrika dan
Antropologi di Pennsylvania State University

Hutan untuk
keamanan
pangan dan
nutrisi

lahan pertanian
baru dicetak di
lahan hutan
1980–2000

produksi pangan
global dihasilkan
sistem pertanian
petani kecil dalam
bentang alam
campuran

pangan dunia
berasal dari
hanya

bergantung pada produk hutan untuk seluruh atau sebagian konsumsi
dan penghasilannya
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Penelitian Berdampak
C

IFOR meyakini bahwa perubahan tidak dimulai saat temuan ilmiah dipublikasikan – tetapi dapat
dipicu pada setiap tahapan penelitian. Proyek penelitian kami dirancang untuk menyatukan para
pelaku yang dapat membuat perubahan, sekaligus mengevaluasi hasil dan dampaknya dalam proses
belajar terus menerus.
Pada 2017, CIFOR meluncurkan tahap ketiga Penelitian Komparatif Global REDD+ dengan fokus pada
analisis dampak. Penelitian ini menelaah hubungan antara migrasi dan hutan di berbagai negara,
dari Burkina Faso hingga Tajikistan, serta mengkaji cara agar proyek yang didanai DFID KNOWFOR ini
mampu mentransformasi pendekatan kami dalam mengukur – dan mengkomunikasikan – dampak.

Pertaruhan tinggi untuk standar tinggi
Pendekatan BACI CIFOR turut mengungkap efektivitas nyata inisiatif subnasional REDD+
Dalam tahap ketiga, saat ini GCS-REDD+ terfokus pada bagaimana
kombinasi intervensi berbeda dalam paket aksi REDD+ – seperti
meningkatkan penghidupan dan keamanan tenurial atau penerapan
denda atas penebangan pohon – bisa mengarah pada hasil lebih efektif,
efisien, dan berkeadilan.
Ilmuwan CIFOR dan para mitra memilih jalan unik dalam menganalisis
dampak melalui pendekatan ‘Sebelum-Sesudah/Kontrol-Intervensi’ (BACI)
– menambahkan lokasi tanpa aktivitas REDD+ sebagai pembanding –
untuk mengatasi keterbatasan perbandingan ‘sebelum-sesudah’.
Selain mengenai dampak REDD+ pada emisi karbon, hasil awal
mengungkap sedikit penurunan dalam deforestasi pada separuh lokasi
intervensi. Untuk meningkatkan kesejahteraan, bukti menunjukkan bahwa
insentif dan pelibatan masyarakat lokal dalam desain dan implementasi
program menjadi kuncinya.

Rancangan
Penelitian
REDD+

Brasil Peru Kamerun
Tanzania Indonesia Vietnam

.

desa,
rumah tangga

Proyek: Penelitian Komparatif Global REDD+
(Global Comparative Study (GCS) on REDD+)
Negara (Tahap 3): Brasil, Republik Demokratik
Kongo, Etiopia, Guyana, Indonesia, Myanmar,
Peru, dan Vietnam
Mitra donor: Norwegian Agency for
Development Cooperation (Norad), Inisiatif Iklim
Internasional (International Climate Initiative/
IKI) Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi
Alam, Keamanan Bangunan dan Nuklir Federal
Jerman (BMUB), Komisi Eropa, USAID
Informasi lengkap: ar2017.cifor.org/GCS-REDD

Dengan apa yang
“
dipertaruhkan – iklim,

keragaman hayati, dan
penghidupan jutaan manusia
– kita perlu membangun
basis bukti terbaik untuk
memahami kinerja berbagai
kebijakan dan program hutan.
Cara yang baik melakukannya
adalah melalui pendekatan
komparasi-kasus atas waktu.”
– Amy Duchelle,
Ilmuwan Senior CIFOR
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Pergeseran penduduk, perubahan bentang alam
CIFOR memperluas dialog seputar migrasi dan hutan
Di negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, CIFOR menelaah migrasi
dengan lebih dekat: tidak hanya siapa dan ke mana berpindah, tetapi
juga mengapa dan bagaimana pilihan tersebut mempengaruhi keputusan
pemanfaatan lahan, dinamika sosial, dan peran gender.

Proyek: Beragam
Negara: Burkina Faso, Etiopia, Indonesia,
Laos, Nepal, Peru, Tajikistan, dan Vietnam

CIFOR dan mitra lokal ForestAction Nepal meneliti bagaimana emigrasi pemuda
mempengaruhi pengelolaan pertanian dan hutan di wilayah desa – khususnya
dampak sosial dan ekonomi pada perempuan, remaja, dan orang tua.

Mitra donor: DFID KNOWFOR 2, BMZ, Badan
Pembangunan dan Kerjasama Swiss

Penelitian di Burkina Faso mengungkap dinamika menarik dalam gender dan
peran sosial seiring perubahan bentang alam akibat migrasi dan remitansi.
Di Etiopia, CIFOR dan para mitra menganalisis cara migrasi dan remitansi
mempengaruhi ketergantungan masyarakat pada hutan. Hasil awal dari
Tajikistan mengungkap sebagian petani menggunakan sebagian uang kiriman
pekerja migran untuk membeli benih pohon buah. CIFOR juga meneliti
bagaimana migrasi tersebut mempengaruhi pemanfaatan lahan dalam bentang
alam perladangan berpindah di Indonesia, Laos, dan Vietnam.

Saya merasa desa saya
“
sekarat, budaya saya sekarat,

244 juta orang

diperkirakan tinggal di luar negara asalnya

Migrasi

migran internal

Remitansi

akibat migrasi. Namun saya
yakin, dengan beberapa anak
muda yang mengerjakan
proyek seperti saya … kami
bisa melakukan sesuatu yang
besar di Nalma.”
– Rabindra Gurung, Mantan
pekerja migran yang kini
mengajar remaja di Nalma,
Nepal

dari seluruh penduduk Nepal mengajukan
izin untuk bekerja di luar negeri pada 2014

PDB Tajikistan
berasal dari
remitansi, turun
dari 50% pada
2014

Informasi lengkap: ar2017.cifor.org/migration

PDB Nepal
berasal remitansi,
proporsi kedua
tertinggi di dunia

Pemantauan, evaluasi dan analisis dampak di CIFOR
Memetik pelajaran dari pengalaman untuk lebih mempengaruhi inisiatif kebijakan dan praktik
Pembelajaran menjadi inti dari setiap aspek kerja CIFOR. Dalam
kesehariannya, para peneliti belajar dari kalangan sesama ilmuwan,
mitra internasional dan lokal, serta masyarakat yang diteliti. Sebagai
upaya yang lebih terencana, para peneliti bekerja dengan tim
Penelitian Berdampak (RTI) CIFOR sebelum, selama, dan setelah
masing-masing proyek guna mendapatkan wawasan mengenai
pendekatan apa yang paling efektif dalam konteks berbeda.
Pada 2017, tim RTI dikontribusikan melakukan evaluasi
karya CIFOR dalam program KNOWFOR. Program ini

didanai oleh DFID, yang mendukung 32 proyek antara 2012 dan
2017. Sebagian program tersebut diangkat dalam laporan ini.

Kami merasakan bahwa KNOWFOR
“
menciptakan pergeseran dalam pandangan
kami mengenai dampak.”

– Bethany Davies,
Ketua tim, Penelitian Berdampak

Informasi lengkap: ar2017.cifor.org/KNOWFOR
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I

nti dari kerja CIFOR adalah proses saling-belajar: bersama kolega, dalam masyarakat, komunitas adat
dan perempuan, pemerintah, perusahaan swasta, dan berbagai organisasi dan institusi lokal dan
internasional. Kami mengembangkan perangkat dalam merespons kebutuhan nyata, memperlengkapi
mitra kami dalam mewujudkan tujuannya.
Tahun ini, Studi Komparatif Global CIFOR mengenai Reformasi Tenurial Hutan (GCS-Tenure) terus
menghidupkan diskusi mengenai hak atas sumber daya hutan melalui penelitian, pelibatan, dan
pelatihan. Melalui penelitian mengenai rantai nilai, CIFOR menyatukan petani, pemilik pabrik, dan
pejabat lokal di Tanzania dan Mozambik, untuk memberikan alat pemetaan pada masyarakat dan LSM.

Milikilah hutan Anda … dan sumber dayanya juga
Mengungkap pola reformasi tenurial di wilayah tropis
CIFOR bekerja dengan para mitra dan masyarakat di wilayah tropis
untuk mendokumentasikan pengalaman reformasi tenurial hutan.
Tujuannya untuk memperlengkapi para penentu kebijakan, praktisi,
dan masyarakat dengan pemahaman mendalam mengenai penyebab
utama, tantangan, dan konsekuensi masa depan dari pilihan kebijakan
– khususnya bagi perempuan, masyarakat miskin, dan etnis minoritas.
Dalam empat tahun terakhir, Studi Komparatif Global CIFOR mengenai
Reformasi Tenurial Hutan mengurai kompleksitas lokal reformasi
tenurial melalui penelitian mendalam di Indonesia, Peru, dan Uganda,
serta empat negara lainnya. Penelitian baru bermitra dengan PIM
mempertanyakan ‘kemudian apa?’ bagi masyarakat yang mendapatkan
kembali hak kolektif di Nepal, Guatemala dan Kolumbia. Didukung
USAID, temuan CIFOR dari Tanzania dan Indonesia menyatakan bahwa
manajemen hutan mangrove berbasis masyarakat bisa efektif dan dapat
mendorong konservasi di ekosistem terancam tersebut.

Desain
Penelitian
GCS-Tenure

Indonesia Peru Uganda Kolombia
Republik Demokratik Kongo
Kenya Nepal

55 desa,
2.707 orang diwawancarai
laki-laki & perempuan diwawancarai dalam survei intra-rumah tangga

Proyek: Studi Komparatif Global mengenai
Reformasi Tenurial Hutan (GCS-Tenure)
Negara: Kolombia, Indonesia, Kenya, Nepal, Peru,
Uganda, Republik Demokratik Kongo
Mitra donor: Komisi Eropa, Global Environment
Facility (GEF), International Fund for Agricultural
Development (IFAD), Badan Pangan dan Pertanian
PBB (FAO), CGIAR Fund Donors sebagai bagian
dari Program Penelitian CGIAR mengenai Hutan,
Pohon dan Wanatani (FTA)

Proyek: Beberapa
Negara: Nepal, Guatemala, Meksiko, Kolombia
Mitra donor: CGIAR Fund Donors sebagai bagian
Program Penelitian CGIAR mengenai Kebijakan,
Kelembagaan dan Pasar (PIM), Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH

Yang penting, kita
“
melindungi hutan tersebut

untuk anak-anak dan masa
depan kita.”
– Yordana Yawate, petani sagu
dari Maluku, Indonesia

Informasi lengkap: ar2017.cifor.org/tenure
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Perangkat transparansi
Memetakan perangkat untuk membantu masyarakat memantau perubahan pemanfaatan lahan
Pada 2017, insan dari pemerintahan, sektor swasta, akademisi, dan LSM di
seluruh dunia memanfaatkan perangkat pemetaan online yang dikembangkan
CIFOR untuk penelitian, perencanaan pemanfaatan lahan – atau memeriksa
apakah perusahaan menjaga ikrar bebas deforestasinya. Dan saat citra satelit
tidak mampu mengungkap keseluruhan informasi, CIFOR menggunakan
pesawat nirawak dalam memberi masyarakat perangkat yang kuat untuk
menegosiasikan akses atas sumber daya lokal.
Atlas Kalimantan

Peta Lahan Basah Global

Proyek: Governing Oil Palm

Proyek: Program Adaptasi dan Mitigasi

Landscapes for Sustainability
(GOLS)
Negara: Brunei, Indonesia, Malaysia
Mitra peneliti: USAID, Komisi Eropa,
CGIAR Fund Donors sebagai
bagian dari Program Penelitian
CGIAR mengenai Hutan, Pohon dan
Wanatani (FTA)

Lahan Basah Berkelanjutan (Sustainable
Wetlands Adaptation and Mitigation
Program/SWAMP)
Negara: Global
Mitra peneliti: USAID, CGIAR Fund
Donors sebagai bagian dari Program
Penelitian CGIAR mengenai Hutan,
Pohon dan Wanatani (FTA)

Kami memanfaatkan [Atlas
“
Kalimantan] untuk investigasi
dan edukasi masyarakat
mengenai deforestasi. Peta
ini membuat perusahaan
akuntabel atas perubahan
yang terjadi di bentang alam.”
– Zhang Wen, Direktur
Eksekutif Gerakan Masyarakat
untuk Menghentikan Asap
(PM Haze)

Informasi lengkap: ar2017.cifor.org/tools

Wahana pembelajaran bagi investor dan pembudidaya skala besar
di Afrika timur
Forum ini menciptakan kondisi yang tepat untuk memahami
Antusias tinggi, keterlibatan kuat dari seluruh pemangku kepentingan,
serta forum bagi petani untuk berbicara jujur mengenai berbagi-manfaat
– merupakan hasil pembuatan wahana pembelajaran usaha yang
dikelola CIFOR, Shared Value Foundation dan mitra lain dari komunitas
produsen gula, kayu, dan buah di Mozambik, Tanzania, dan Uganda.
Pemanfaatan film dokumenter kolaboratif dalam sebuah proyek paralel
turut membawa isu gender dalam diskusi.

Proyek: Komitmen berkelanjutan dari
perusahaan
Negara: Mozambik, Tanzania, Uganda
Mitra donor: DFID KNOWFOR
Mitra proyek Wahana Belajar: Shared Value
Foundation, Universitas Utrecht, African
Wildlife Foundation (AWF)
Informasi lengkap: ar2017.cifor.org/learningplatforms

Wahana
pembelajaran

penyusunan rencana
aktivitas perusahaan

diskusi terpimpin lanjutan
tingkat desa
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Penjangkuan dan Pelibatan
S

trategi komunikasi dinamis CIFOR menggabungkan kekuatan jurnalisme ilmu pengetahuan, media
sosial, dan kegiatan yang didesain untuk memperkuat perbincangan mengenai kontribusi hutan bagi
kesejahteraan masyarakat dan bumi.

kenaikan kunjungan
Kabar Hutan

10%

dalam dua tahun terakhir mencapai 583 ribu
kunjungan pada 2017.

1.492

dengan 1,48 juta unduhan pada 2017.
Sumber: AWstats. (Catatan: parameter pengukuran berubah
dari berdasarkan sesi menjadi berdasarkan kunjungan.)

artikel media
mengenai CIFOR

8,8%

dalam setahun terakhir hingga Desember 2017.

18,87%

kenaikan pemirsa
video YouTube

18

kenaikan pengikut
Twitter

selama setahun terakhir dengan 53,2 ribu pengikut hingga
Desember 2017.

peningkatan tinjauan foto Flickr

selama setahun terakhir dengan 12,5 juta tinjauan kumulatif
hingga Desember 2017.

kenaikan pemirsa
SlideShare

dalam setahun terakhir dengan 1,2 juta pemirsa
kumulatif, hingga Desember 2017.

19,67%
23%

dalam setahun terakhir, dengan 940 ribu
penonton kumulatif, hingga Desember 2017.

14,78%

penurunan kunjungan
CIFOR.org

dan penurunan 4,5% kunjungan halaman perpustakaan;
1,01 juta pengunjung CIFOR.org, 331 ribu pengunjung halaman
perpustakaan pada 2017.

kenaikan ‘like’
pada Facebook

dengan 51 ribu ‘like’ pada 2017 dan peningkatan
12,78% keterlibatan (suka, berbagi, dan komentar),
dengan keterlibatan kumulatif 73,3 ribu selama
setahun terakhir, hingga Desember 2017.

21%

penurunan unduhan PDF dalam
setahun terakhir

11%

33,55%

peningkatan
pengikut LinkedIn

Selama setahun terakhir dengan lebih dari 8,2 ribu
pengikut pada Desember 2017.

acara besar

diorganisasikan atau didukung pada 2017.

Informasi lebih lengkap: ar2017.cifor.org/outreach

Memberdayakan penulis
Apa yang terjadi ketika kita menggabungkan jurnalis dengan ilmuwan? Kita
mendapatkan cerita menarik berbasis ilmu pengetahuan – dan tautan baru
pada jejaring komunikasi penting.
Padan 2017, CIFOR melatih hampir 150 jurnalis dan pemuda dalam lokakarya
lahan gambut di Indonesia; kayu, arang, dan REDD+ di Afrika Tengah; dan
kapasitas media sosial.
11

|

Laporan Tahunan CIFOR 2017

Forum Bentang Alam Global
Dari Masalah Lahan Gambut ke era baru di Bonn, Jerman
Sebagai wahana terbesar di dunia dalam pemanfaatan lahan berkelanjutan
berbasis ilmu pengetahuan yang ada saat ini, Forum Bentang Alam Global
(Global Landscapes Forum/GLF) menyoroti masalah lahan gambut pada
sebuah acara regional di Jakarta. Kemudian, pada Desember memasuki era
baru, dengan melakukan pertemuan tingkat tinggi pertama yang akan digelar
secara rutin di Bonn, dalam lima tahun mendatang.

Global
Landscapes
Forum

Situs web yang baru diluncurkan www.globallandscapesforum.org – sebuah
koleksi dinamis video, publikasi, berita, dan foto dari seluruh kegiatan GLF –
menyajikan setiap momen menarik.

GLF Bonn
Pada 19-20 Desember 2017, GLF Bonn menghadirkan
pemimpin dunia, aktivis lingkungan, selebritis, pemuda,
penentu kebijakan, masyarakat adat, peneliti dan ilmuwan
untuk bersama-sama mencari solusi atas tantangan
terberat yang dihadapi bentang alam.
Para pembicara, antara lain Presiden Republik Mauritus,
Y.M. Ameenah Gurib Fakim, mantan Presiden Meksiko
Felipe Calderon, Menteri Lingkungan Hidup, Konservasi
Alam, dan Keamanan Nuklir (BMUB) Barbara Hendricks,
tokoh India dan pemimpin kampanye Rally for Rivers
Sadhguru, Direktur Eksekutif Lingkungan PBB Erik
Solheim, dan Scott Goodson dari perusahaan pemasaran
pembangunan di New York StrawberryFrog. Aktor
AS, Alec Baldwin, dan ekonom Prancis Jacques Attali
menyampaikan pidato melalui video, menyatakan
dukungan pada GLF.
Kelompok Masyarakat Adat untuk Pembangunan
Berkelanjutan (Indigenous Peoples Major Group
for Sustainable Development/IPMG) dan CIFOR
menandatangani kesepakatan kerja sama untuk periode
2018 hingga 2022. Sebanyak 20 peneliti, perwakilan
masyarakat sipil, dan penentu kebijakan bergabung
dengan Think Landscape, sebuah pelatihan tata kelola
bentang alam selama 10 hari yang dikembangkan
oleh Pusat Inovasi Pembangunan Wageningen, Pusat
Penelitian Pembangunan (ZEF), CIFOR, World Agroforestry
Centre (ICRAF), dan Program Penelitian CGIAR mengenai
Air, Lahan, dan Ekosistem (WLE), di bawah pimpinan
International Water Management Institute (IWMI).

Kunjungi situs web GLF Bonn: ar2017.cifor.org/glf-Bonn

Forum Bentang
Alam Global
(Global
Landscapes
Forum)
Bonn,

peserta yang
disurvei menyatakan
kualitas acara baik
hingga istimewa
peserta yang disurvei
menyatakan acara ini
mendorong atau akan
mendorong mereka
beraksi

19-20 Desember 2017

bergabung melalui
siaran langsung

GLF Masalah Lahan Gambut
Masalah Lahan Gambut dihadiri lebih dari 400 pemangku
kepentingan lahan gambut, penentu kebijakan, dan
pelaku sektor swasta di Jakarta pada 18 Mei 2017. Mereka
mendiskusikan solusi bagi bentang alam penting di Indonesia.
Lebih dari 1.000 orang bergabung dalam siaran langsung dan
lebih dari 9 juta terjangkau melalui Twitter.
Kunjungi situs web GLF Peatlands Matter: ar2017.cifor.org/peatlands

Lahan gambut bukan semata lahan,
“
tetapi identitas kami sebagai masyarakat

Dayak. Saya hadir di sini untuk membawa
cerita dari lapangan, dari mereka yang
perlu didengar.”
–Emmanuela Shinta, tokoh adat dari Yayasan
Ranu Welum pada sidang pembukaan GLF
Peatlands Matter.
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Dewan
Penyantun

Keuangan

Informasi lengkap: ar2017.cifor.org/finances

$34.142

Pengeluaran,
2017
(USD, ribu)

12.245

PERSONIL

13.225

11.820

SUPLAI DAN JASA

10.344

7.475

KOLABORASI

6.400

1.580

PERJALANAN

1.368

1.022

DEPRESIASI/AMORTISASI

1.559

Pengeluaran pada 2016
total 37.048 (Ditulis ulang)
(dolar AS, ribu)

0

WRITE-OFF/PENGHAPUSAN

4.152

Persentase total pengeluaran

25%

50%

75%

ar2017.cifor.org/BOT

José Joaquín Campos Arce
Ketua Dewan
Ketua Komite Eksekutif
(Desember 2016-sampai saat ini)
Wakil Ketua
Ketua Komite Program
(Januari-Desember 2016)
Costa Rica

Phyllis Caldwell
Ketua Komite Keuangan dan Audit
Pejabat Senior Jasa Keuangan dan
Pembangunan Ekonomi
Amerika Serikat

Elizabeth Adu
Ketua Komite Nominasi dan Sumber
Daya Manusia
Pengacara Pembangunan Internasional
Ghana

100%

Henry Bastaman

Pemasukan dan
pengeluaran,
2013-2017

PENDAPATAN
PENGELUARAN

44.773

46.210
43.486

36.033
48.432

32.119*

40.665

30.604
37.048*

34.142

50.000

Agus Justianto

(dolar AS, ribu)

Perwakilan Pemerintah Indonesia
Direktur Jenderal Badan Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Mulai 1 November 2017)
Indonesia

40.000

30.000

Bisrat Aklilu

20.000

Penasihat Senior Pembangunan dan Urusan
Internasional
Etiopia

10.000

0

2013

2014

2015

2016

Hibah, 2017
IFAD

Austria

329

40.000

6.635

1.521

Mitra donor
lainnya

35.582
31.801*

30.000

29.816

John K. Lynam

1.553

2017 Pendapatan
Hibah Total

CGIAR
Fund

20.000

Ketua Dewan
Pusat Penelitian Wanatani Dunia (World
Agroforestry Centre)
Amerika Serikat

29.816 dolar AS

3.425

Jerman

10.000

4.781

2013

2014

2015

2016

Hibah

Amerika Serikat
4.184

Inggris
4.478

Catatan: Angka ini hanya untuk CIFOR, di luar mitra FGA
Sumber: Laporan Keuangan Teraudit CIFOR 2013–2017
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Peter Holmgren
Direktur Jenderal, CIFOR
(10 September 2012 - 31 Oktober 2017)
Swedia

2017

* Ditulis ulang

Kaoru Kitajima

Investigator Utama dalam Forest
Tree Genomics
Centro de Investigación Forestal (INIA-CIFOR)
Spanyol

EEC

Norwegia
45.823

Penasihat Kementerian Pertanian dan
Kehutanan
Finland

Maria Teresa Cervera Goy

552

FAO 1.068
1.290

44.013

Marja-Liisa Tapio Biström

Profesor di Kyoto University
Jepang

Swiss

(dolar AS, ribu)

0

2017

Catatan: Angka yang ada hanya untuk CIFOR, di luar mitra FGA
Sumber: Laporan Keuangan Teraudit CIFOR 2013–2017

* Ditulis ulang

50.000

Perwakilan Pemerintah Indonesia
Direktur Jenderal Badan Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(26 Mei 2016 – 31 Oktober 2017)
Indonesia

Robert Nasi
Direktur Jenderal, CIFOR
(Mulai 1 November 2017)
Prancis

Mitra

Informasi lengkap: ar2017.cifor.org/partners

Kerja CIFOR dimungkinkan berkat dukungan keuangan dari para Mitra Donor dan kolaborasi
dengan Mitra Strategis kami. Kami bekerja sama erat dengan berbagai organisasi dan institusi
lokal dan internasional dalam mengerjakan proyek penelitian dengan potensi dampak terbesar.

Mitra donor dan mitra strategis
»» ACDI/VOCA
»» AGRECO G.E.I.E.
»» Pusat Penelitian Pertanian Australia
(Australian Centre for International
Agricultural Research/ACIAR)
»» Badan Pembangunan Austria (Austrian
Development Agency/ADA)
»» Bill & Melinda Gates Foundation
»» Bioversity International
»» Institut Pertanian Bogor (IPB)
»» Centre de Coopération Internationale
en Recherche Agronomique pour le
Développement (CIRAD)
»» Aliansi Iklim dan Pemanfaatan Lahan
(Climate and Land Use Alliance/CLUA)
»» CGIAR Fund Donors
»» Akademi Ilmu Pertanian China (Chinese
Academy of Agricultural Sciences/CAAS)
»» Konvensi Keragaman Hayati (Convention on
Biological Diversity/CBD) – Sekretariat
»» Copenhagen Business School
»» COWI Kantor Pusat
»» Badan Pembangunan Internasional
Denmark (Danish International
Development Agency/DANIDA)
»» David and Lucile Packard Foundation
»» Departemen Pembangunan Internasional
(Department for International Development/
DFID) - United Kingdom
»» Departemen Lingkungan Hidup dan Energi
– Australia
»» Commission’s Directorate-General
for International Cooperation and
Development (DG DEVCO)
»» Eidgenössische Technische Hochschule
(ETH Zürich)
»» Asosiasi Ekonomi Etiopia (Ethiopian
Economics Association/EEA)
»» Komisi Eropa (European Commission/EC)
»» Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi
Alam dan Keselamatan Nuklir Federal
(BMUB) – Jerman
»» Kementerian Kerjasama Ekonomi dan
Pembangunan Federal (BMZ) - Jerman
»» Fonds Français pour l’Environnement
Mondial (FFEM)
»» Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan
Bangsa Bangsa (FAO)
»» Kerjasama Internasional Jerman
GmbH (GIZ)

»» Global Environment Facility (GEF)
»» Pemerintah Australia (Departemen
Lingkungan Hidup dan Energi)
»» Pemerintah Finlandia
»» Pemerintah Peru
»» International Center for Tropical
Agriculture (CIAT)
»» Pusat Penelitian Pembangunan
Internasional (International Development
Research Centre/IDRC)
»» Institut Penelitian Kebijakan Pangan
Internasional (International Food Policy
Research Institute/IFPRI)
»» Dana Internasional untuk Pembangunan
Pertanian (International Fund for Agricultural
Development/IFAD)
»» Institut Lingkungan Hidup dan
Pembangunan Internasional (International
Institute for Environment and
Development/IIED)
»» Institut Pertanian Tropis Internasional
(International Institute of Tropical
Agriculture/IITA)
»» Institut Penelitian Peternakan Internasional
(International Livestock Research
Institute/ILRI)
»» Jaringan Internasional Bambu dan Rotan
(International Network for Bamboo and
Rattan/INBAR)
»» International Union for Conservation of
Nature (IUCN)
»» Institut Manajemen Air Internasional
(International Water Management
Institute/IWMI)
»» Irish Aid
»» Johann Heinrich von Thünen-Institut
»» Institut Penelitian Kehutanan Kenya (Kenya
Forestry Research Institute/KEFRI)
»» Universitas Kyoto
»» PT Bentang Alam Indonesia
»» Institut Penelitian Satwa dan Satwa Liar
Lebibniz (Leibniz Institute for Zoo and
Wildlife Research/IZW)
»» Millennium Challenge Account – Indonesia
»» Kementerian Pertanian dan Pembangunan
Desa (MARD) – Vietnam
»» Kementerian Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan (MAFF) - Jepang
»» Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) - Indonesia

»» Kementerian Lingkungan Hidup, Air dan
Sumber Daya Alam - Kenya
»» Kementerian Luar Negeri - Belanda
»» Kementerian Pariwisata, Lingkungan Hidup
dan Sumber Daya Alam (MTENR) - Zambia
»» Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional
(National Academy of Sciences) - AS
»» Institut Ilmu Kehutanan Nasional (National
Institute of Forest Science/NIFoS) Republik Korea
»» Badan Kerjasama Pembangunan Norwegia
(Norwegian Agency for Development
Cooperation/Norad)
»» Institut Penelitian Kemanusiaan dan Alam
(Research Institute for Humanity and
Nature/RIHN)
»» Inisiatif Hak dan Sumber Daya (Rights and
Resources Initiative/RRI)
»» Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
»» Badan Pembangunan dan Kerjasama
(Swiss Agency for Development and
Cooperation/SDC)
»» Swiss National Science Foundation (SNF)
»» Bank Dunia
»» Tropenbos International
»» Pusat Penelitian Pertanian Tropis dan
Pendidikan Tinggi (Tropical Agricultural
Research and Higher Education
Center/CATIE)
»» Badan Lingkungan PBB (UN Environment)
»» Badan Pembangunan Internasional
Amerika Serikat (United States Agency for
International Development/USAID)
»» United States Fish and Wildlife Service
»» Universitas Leiden
»» Universitas Melbourne
»» Universitas South Carolina
»» United States Forest Service
»» Virginia Tech
»» Universitas & Penelitian Wageningen (WUR)
»» Wildlife Conservation Society (WCS)
»» Winrock International
»» Pusat Penelitian Wanatani Dunia (World
Agroforestry Centre/ICRAF)
»» Institut Sumber Daya Dunia (World
Resources Institute/WRI)
»» World Wildlife Fund (WWF)
»» Young Experts Programme (YEP) Bureau
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