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Merefleksikan  tahun 2019 – ketika perubahan iklim 
dan keanekaragaman hayati menjadi krisis eksistensi 
dan ‘pembatasan sosial’ masih sebatas oksimoron – 
jelas bahwa kita harus mengubah cara berpikir normal.

Kita semakin membutuhkan hutan dan pohon. 
Setelah sebelumnya dianggap sebagai penghasil 
kayu semata, hutan semakin diakui sebagai sebuah 
infrastruktur hijau yang penting, menyimpan karbon, 
melindungi daerah aliran sungai, keanekaragaman 
hayati dan pangan yang bersumber dari hidupan liar 
serta menyediakan penghidupan bagi miliaran orang.

Tahun lalu, CIFOR memperkukuh pengetahuan yang 
sangat penting tentang perhutanan sosial di Asia 
Tenggara, legalitas kayu di Zambia dan Republik 
Demokratik Kongo, restorasi lahan gambut, bahan 
bakar nabati, kelapa sawit dan mangrove di Indonesia 
– juga penelitian global yang sedang berjalan tentang 
REDD+, keamanan tenurial, restorasi bentang alam 
hutan dan gender. Forum Bentang Alam Global 
menemukan cara-cara baru dan lebih inovatif (seperti 
GLFx) untuk menghubungkan banyak orang secara 
bersamaan, selain juga melalui lima acara besar.

Kami memahami permasalahannya dan kami memiliki 
solusi maupun sumber daya untuk menjawabnya. 
Ada sejumlah alasan untuk tetap optimis walaupun 
terdapat tantangan besar yang harus dihadapi.

 cifor.org/about-cifor

M. Claire O’Connor
Ketua Dewan Bersama 
Ketua Komite Eksekutif

Sejumlah tantangan terbesar telah kita saksikan 
tahun lalu – mulai dari krisis iklim, degradasi 
bentang alam sampai kebakaran di berbagai 
negara dari ujung timur sampai ke barat. Namun, 
muncul juga sejumlah perkembangan baru, seperti 
diluncurkannya Dekade untuk Restorasi Ekosistem 
2021-2030 oleh PBB dan berbagai diskusi terkait 
solusi berbasis alam.

Pada 2019, satu perkembangan menarik telah 
mendorong lebih banyak bukti dan solusi dalam 
meningkatkan taraf hidup masyarakat, membantu 
melestarikan dan memulihkan ekosistem yang 
mendukung alam dan hutan, serta merespons 
krisis iklim global. Penggabungan CIFOR dan World 
Agroforestry (ICRAF) telah memperluas jangkauan 
kedua organisasi ini.

CIFOR-ICRAF telah diperlengkapi secara unik untuk 
menghantarkan ilmu pengetahuan yang transformatif 
dengan dewan penyantun bersama, tim dengan 
kepemimpinan yang terintegrasi dan divisi penelitian 
yang dibangun bersama. Mandat bersama terkait 
‘bentang alam seutuhnya’ dan kemitraan jangka 
panjang yang telah lama terbangun membuat kami 
dapat berkontribusi pada sebuah transformasi radikal 
dalam produksi pangan dan sistem tata guna lahan.

Pendekatan 
CIFOR-ICRAF

Telah diketahui secara umum 
bahwa hutan dan pohon 
membantu memerangi 
perubahan iklim, kehilangan 
keanekaragaman hayati dan 

degradasi lahan. Banyak juga yang telah memahami nilai 
penting mereka bagi penghidupan masyarakat pedesaan. 
Menanam pohon-pohon, menjaga mereka tetap ada dan 
memastikan terwujudnya potensi manfaat mereka bukanlah  
hal yang mudah.

Pada 2019, dua organisasi terkemuka di dunia yang berfokus 
pada kehutanan dan wanatani, Pusat Penelitian Kehutanan 
Internasional (CIFOR) dan World Agroforestry (ICRAF) dengan 
penuh keyakinan bergabung untuk dapat menghantarkan 
berbagai bukti dan solusi inovatif yang diperlukan untuk 
mendorong investasi dalam pembangunan berkelanjutan dan 
mengatasi sejumlah tantangan global saat ini.

Diperlengkapi secara unik untuk mewujudkan ilmu 
pengetahuan yang transformatif, berkat beragamnya keahlian 
lebih dari 700 staf dan berbagai kemitraan yang sudah lama 
terbangun, CIFOR-ICRAF berada pada tempat yang lebih 
baik untuk menjawab tantangan dan peluang lokal sekaligus 
mengatasi permasalahan global.

CIFOR dan CGIAR
CIFOR adalah satu dari 15 Pusat Penelitian CGIAR dan 
bekerjasama dengan Program Penelitian CGIAR terkait 
Perubahan Iklim, Pertanian dan Keamanan Pangan (CCAFS), 
terkait Kebijakan, Kelembagaan dan Pasar (PIM), serta tentang 
Air, Lahan dan Ekosistem (WLE).

CIFOR memimpin Program 
Penelitian CGIAR tentang 
Hutan, Pohon dan 
Wanatani (FTA), yang 

merupakan program penelitian terbesar di dunia untuk 
pembangunan yang memperkuat peran hutan, wanatani 
dan sumber daya  pohon di sepanjang bentang alam dan 
rantai nilai, dalam mencapai tujuan mendasar pembangunan 
berkelanjutan, keamanan pangan dan nutrisi dan mengatasi 
perubahan iklim. FTA menggandeng lebih dari 200 ilmuwan 
dalam portofolio penelitian yang secara keseluruhan bernilai 
80 juta dolar AS/tahun. FTA mengembangkan, menyediakan 
dan mendorong solusi teknis, kebijakan dan kelembagaan 
berbasis bukti dan berbagai inovasi untuk para petani, 
rimbawan/rimbawati, praktisi, aktor rantai nilai dan pembuat 
kebijakan. foreststreesagroforestry.org

 cifor.org/research/cifor-and-cgiar-research-programs

 cifor.org/cifor-icraf-merger-faqs
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https://wheat.org/
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Penelitian berdampak

CIFOR berkomitmen pada penelitian yang membawa 
perubahan – tidak hanya untuk pengetahuan. Melalui 
strategi perencanaan, pemantauan dan pembelajaran 
yang terintegrasi, tim Penelitian Berdampak (RTI) 
kami memastikan agar penelitian, pelibatan dan 
penguatan kapasitas akan menciptakan dampak 
pembangunan yang nyata, khususnya dalam kaitannya 
dengan kerangka kerja strategis CGIAR dan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Pada 2019, tim RTI mendukung tim penelitian dalam 
meletakkan landasan teori perubahan yang kuat bagi 
proyek-proyek mereka, dan menggunakan sistem 
pemantauan dan evaluasi untuk menguji dasar 
hipotesis dan menghasilkan data untuk mendukung 
pengelolaan proyek. Tim RTI telah merancang 
dan mengimplementasikan komponen-komponen 
pemantauan dan evaluasi pada proyek-proyek besar 
seperti FORETS (hal. 11), Menata Bentang Alam 

Multifungsi, dan Pengelolaan Hidupan Liar Berkelanjutan; 
untuk melakukan serangkaian kegiatan pemantauan dampak, 
menghasilkan pembelajaran dan menunjukkan hasil.

Selain itu, CIFOR telah menghasilkan pengetahuan yang luas 
tentang faktor-faktor yang memengaruhi dan berkontribusi 
pada pembuatan keputusan, melalui serangkaian evaluasi 
keluaran lintas program tematik maupun proyek-proyek 
individual. Pekerjaan ini menunjukkan bahwa kombinasi dari 
penelitian yang dihasilkan bersama, pelibatan pengguna 
pengetahuan yang menyeluruh sepanjang siklus penelitian 
dan komunikasi yang ditargetkan dengan para pembuat 
keputusan kunci merupakan hal-hal yang efektif dalam 
mewujudkan kepemilikan dan penggunaan informasi untuk 
pembuatan keputusan. Evaluasi serupa sedang dilakukan saat 
ini, dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, untuk 
membantu memahami lebih jauh tentang bagaimana - dan 
mengapa - penelitian memengaruhi berbagai kebijakan dan 
praktik dalam konteks yang berbeda.



Kebakaran terjadi secara berkala di berbagai 
belahan dunia, dari hutan hujan sampai lahan 
berumput. Namun pada 2019 – dengan curah 
hujan yang sedikit lebih rendah dari biasanya – 
terbakarnya sebagian besar hutan di Amazon 
dan lahan gambut di Indonesia telah memicu 
urgensi global.

Dengan menargetkan berbagai kebijakan multi-
tingkat  maupun aksi pada tingkat akar rumput, 
CIFOR telah membangun konsensus tentang 
cara-cara terbaik untuk mengurangi risiko 
kebakaran lahan gambut di Indonesia.

Dengan dukungan dari Yayasan Temasek, CIFOR 
telah mempelajari cara-cara untuk mendorong 
pencegahan kebakaran dan restorasi lahan 
gambut berbasis masyarakat yang efektif. 
Berfokus di Desa Dompas, Provinsi Riau, para 
peneliti menerapkan penelitian aksi partisipatif 
– sebuah cara untuk mewujudkan transformasi 
sosial melalui serangkaian kegiatan fasilitasi 
intensif dan aksi – untuk mendukung suatu 
pergeseran perilaku masyarakat lokal secara 
bertahap agar tidak melakukan pembakaran 
ketika menyiapkan lahan pertanian.

Melalui kemitraan dengan Universitas Riau dan 
masyarakat setempat, CIFOR menguji coba 
sebuah sistem pemantauan berbasis masyarakat 
yang tidak mahal, dengan menerapkan ‘strategi 
restorasi 3R’: pembasahan ulang (re-wet), 
penanaman kembali (re-vegetate) dan revitalisasi 
penghidupan (revitalize livelihoods). Dengan 
menggunakan aplikasi seluler, masyarakat 
mengukur tinggi muka air dan tingkat kelembaban 
lahan gambut dan mendokumentasikan upaya-
upaya untuk menanam pohon dan tanaman 
penghasil pangan lain, serta merevitalisasi 
penghidupan dengan mencatat dan berbagi data 
tentang panen nanas dan kelapa. 

Desa Dompas terletak di luar konsesi hutan, namun 
terdapat proyek lain yang berlokasi di dalam konsesi 
hutan yang bertujuan untuk menguji sebuah model 
bisnis di tingkat masyarakat pada satu desa yang diuji 
di Riau, dengan menggunakan Sistem Kehutanan dan 
Pertanian yang Terintegrasi – sebuah komitmen Grup 
Asia Pulp and Paper (APP) untuk mencegah kebakaran 
dan meningkatkan penghidupan masyarakat. Model 
ini bertujuan untuk mengurangi pembakaran melalui 
kemitraan antara masyarakat setempat dengan APP.

Melalui proyek Aksi Terukur untuk Pengelolaan Lahan 
Berkelanjutan Bebas Kabut Asap di Asia Tenggara 
(MAHFSA) yang berjangka lima tahun, sebuah inisiatif 
bersama dengan Sekretariat ASEAN dan Dana 
Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD), 
CIFOR bekerja untuk menghasilkan produk-produk 
pengetahuan yang berbasiskan bukti yang dapat 
mendorong pengelolaan lahan gambut berkelanjutan 
dan membantu mengurangi kabut asap lintas perbatasan. 

 Riset Aksi Partisipatif adalah sebuah cara 
untuk bekerja bersama dengan masyarakat 
untuk mendorong perubahan di tingkat tapak, 
dan secara bersamaan dapat menghasilkan ilmu 
pengetahuan yang solid untuk transformasi sosial 
dan ekonomi. 

Herry Purnomo
Ilmuwan CIFOR/Profesor di Universitas IPB 

Pendekatan akar rumput untuk  
menghentikan kebakaran dan 
kabut asap 
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Minyak nabati yang paling banyak 
diperdagangkan di dunia ini sering dikaitkan 
dengan deforestasi, perusakan habitat orang utan 
dan gajah, serta kebakaran lahan gambut. Sistem 
sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia 
(ISPO) bertujuan untuk mengubah hal tersebut, 
namun beberapa produsen – khususnya petani 
kecil – masih berjuang keras untuk dapat 
mematuhi aturan-aturan yang kian diperketat.

Penelitian CIFOR menunjukkan bahwa 
tidak semua produsen kecil sama. Dengan 
menggunakan peta sebaran perkebunan petani 
kecil, para peneliti mengidentifikasi enam tipe 
produsen kelapa sawit berskala kecil yang 
berbeda – petani subsisten, praktisi pemula, 
pekerja migran, petani migran, pengusaha 
dan elit lokal – dan merekomendasikan 
bahwa kebijakan dan program yang bertujuan 
untuk mendorong kepatuhan seharusnya 
mempertimbangkan kepentingan kelapa sawit 
bagi penghidupan petani kecil, tidak semata 
pada ukuran petak saja.
 

Memetakan kemajuan menuju  
keberlanjutan minyak sawit

• Atlas Borneo mengungkap bahwa deforestasi terkait kelapa 
sawit saat ini mengalami penurunan (atlas.cifor.org/borneo).

• Atlas Papua yang baru melacak dampak pembangunan 
terhadap hutan – dengan sistem waktu nyata  
(atlas.cifor.org/papua).

2,4% H
an

ya

dari petani kecil mandiri di lokasi penelitian 
dapat memenuhi persyaratan ISPO.

<60%
Petani kecil mandiri rata-rata memperoleh

dari potensi hasil mereka.

Tim ilmuwan lain telah menemukan alat yang ampuh 
untuk mencegah pengembangan pada kawasan lindung 
yang disebabkan oleh peta yang tidak akurat. Dengan 
menggunakan skala 1:50.000, sejumlah peta vegetasi 
ekologis berskala besar merinci areal bekas tebangan, 
rawa gambut, perkebunan kelapa sawit dan berbagai 
penggunaan lahan lainnya; bahkan dapat mengindikasikan 
kedalaman gambut yang kaya karbon – sebuah aset yang 
berharga untuk target pengurangan emisi iklim Indonesia. 
Atlas Borneo menyajikan informasi perubahan tutupan 
lahan terkait perkebunan kelapa sawit dan membantu 
memverifikasi operasi dan tren tahunan di provinsi, 
kabupaten dan kawasan lindung.

Penelitian serta pelibatan para pembuat kebijakan, 
sektor swasta dan masyarakat kelapa sawit yang sedang 
dilakukan CIFOR telah berkontribusi pada penyusunan 
dan implementasi rencana aksi nasional untuk kelapa 
sawit berkelanjutan, seperti tercantum dalam Keputusan 
Presiden No. 6/2019, dan pada penyusunan peraturan 
provinsi dan kabupaten tentang pengembangan 
perkebunan berkelanjutan dan perlindungan wilayah 
dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT).
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Evaluasi mandiri dari Studi Komparatif Global tentang 
Reformasi Tenurial Hutan (GCS Tenure) menemukan 
ada satu pendekatan yang efektif membantu berbagai 
pemangku kepentingan menemukan solusi bersama. 
Didanai oleh Komisi Eropa dan Global Environment 
Facility, dengan dukungan teknis IFAD dan Badan 
PBB untuk Pangan dan Pertanian (FAO), GCS Tenure 
melakukan penelitian di Indonesia, Peru dan Uganda, 
dan pada skala yang lebih kecil di Kolombia, Republik 
Demokratik Kongo, Kenya dan Nepal.

Di Uganda, reformasi tenurial lebih condong pada 
perlindungan hutan daripada penguatan dan 
pengamanan hak tenurial masyarakat hutan. Untuk 
mendokumentasikan pengalaman masyarakat dan 
menemukan pilihan-pilihan yang dapat memperkuat 
keamanan tenurial, para peneliti melakukan survei 
rumah tangga, diskusi kelompok terarah dan 
wawancara dengan narasumber kunci pada empat 

Hak dan pemberdayaan 
Madagaskar mungkin akan gagal memenuhi komitmen restorasi pada Tantangan 
Bonn kecuali jika negara ini mengambil langkah-langkah untuk secara formal 
mengakui tenurial adat mereka, seperti disarankan dalam penelitian eksplorasi CIFOR 
dan École Supérieure des Sciences Universitas Agrananques-Forêts (ESSA-Forêts) 
dari Universitas Antananarivo. Pemerintah Malagasi berupaya untuk memahami 
berbagai pengaturan tenurial, tetapi masyarakat yang saat ini ‘tidak terlihat’ juga perlu 
diberdayakan untuk mengambil alih kerja keras restorasi ke tangan mereka sendiri.

Hutan, manusia dan SDGs
CIFOR tampil secara menonjol pada konferensi IUFRO di Curitiba, Brasil. Peluncuran 
sebuah buku baru yang disunting oleh mitra senior Carol Colfer dan Pablo Pacheco 
dengan kontribusi para ilmuwan CIFOR, mengeksplorasi potensi dampak SDGs atas 
hutan dan manusia.

Keamanan tenurial di Uganda

wilayah yang mewakili empat rezim tenurial. Melalui 
sejumlah lokakarya dengan Analisis Prospektif Partisipatif 
(PPA) – termasuk lokakarya khusus perempuan – para 
peserta yang berasal dari lini pemerintah daerah dan 
nasional, organisasi nonpemerintah, masyarakat lokal 
dan akademisi dapat menilai suatu permasalahan, 
mengidentifikasi pemicunya, menyusun skenario 
tentang bagaimana hal tersebut dapat berkembang 
dan menyepakati solusinya.

 Mengamankan hak masyarakat atas 
hutan dan lahan, bagi perempuan dan laki-
laki, sangat penting untuk penghidupan dan 
keadilan dalam menjawab perubahan iklim. 

Anne Larson
Ketua Tim Peluang yang berkesetaraan, 
keadilan gender dan tenurial 
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Seberapa adilkah perdagangan berkeadilan (fair 
trade) untuk perempuan dan kelompok marginal? 
Studi Fairtrade International untuk menilai efektivitas  
berbagai inisiatif fairtrade dalam merespons 
kesetaraan gender mengungkap bahwa pasar 
berkeadilan saja tidak cukup untuk mendorong 
pembagian keuntungan yang berkesetaraan gender. 
Intervensi rantai nilai harus juga didukung oleh 
aksi-aksi afirmatif untuk membangun kapasitas dan 
menciptakan peluang dalam organisasi produsen, 
seperti pemasaran khusus untuk produk-produk 
perempuan.

Pada agenda tambahan COP25 yang didukung 
oleh CIFOR, ICRAF dan RECOFTC, para ahli 
mengupas sejumlah alasan mengapa gender sering 

Penelitian gender 
membawa perbedaan

diperlakukan secara superfisial dalam pendanaan iklim 
– kendati terdapat potensi sinergi antara kesetaraan 
gender dan aksi iklim berkelanjutan. CIFOR juga 
diundang untuk mendukung upaya-upaya peningkatan 
kapasitas yang dimandatkan di bawah Rencana Aksi 
Gender UNFCCC, ilmuwan CIFOR Houria Djoudi 
memfasilitasi diskusi di antara anggota-anggota dari 
sebuah platform Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat 
yang baru-baru ini terbentuk dan berbicara tentang 
hubungan kekuatan gender dalam sebuah podcast.

Penelitian tentang kemungkinan mendorong pendanaan 
iklim untuk memajukan kesetaraan gender dan 
mengentaskan kemiskinan di Indonesia mengungkap 
kekuatan dan kelemahan dari lima mekanisme yang 
berpotensi menyalurkan pendanaan iklim. 

Mengenang Esther Mwangi 
Dalam 10 tahun kebersamaannya dengan CIFOR sebelum meninggal pada 2019, 
ilmuwan utama dan pemimpin simpul Nairobi Esther Mwangi telah meninggalkan 
sebuah warisan prestasi melalui penelitiannya tentang gender dan hak-hak atas 
lahan di berbagai negara tropis. Terkenal dengan nalurinya yang kuat untuk 
keadilan dan pendekatan komprehensif untuk penelitian, beliau memimpin 
pelaksanaan survei untuk studi komparatif tentang gender dan tenurial di Uganda, 
mempelajari pengaturan pembagian manfaat dalam REDD+, dan ikut terlibat 
menulis seri catatan ‘bagaimana untuk’ [panduan praktis] terkait gender dan tata 
kelola bersama sumber daya hutan dan air di Kenya, yang ditulis berdasarkan 
penelitiannya tentang menara air di Afrika Timur. Beliau telah meletakkan dasar 
untuk penelitian CIFOR dan FTA tentang gender, dan membangun integrasi gender 
melalui semua divisi penelitian dan tim di CIFOR. 

 Beliau benar-benar mengarahkan kembali nilai penting gender dalam kehutanan. 
Kami sama-sama memiliki selera humor garing dan pecinta gajah. Esther terlalu cepat 
meninggalkan kita. 

Robert Nasi
Direktur Jenderal CIFOR
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Kabar terbaru dari GCS REDD+ 

REDD+ belum menghasilkan dampak yang besar 
dalam mengurangi deforestasi, dan fitur barunya 
dalam pembayaran berbasis hasil tengah diuji pada 
skala yurisdiksi nasional maupun subnasional. Namun 
dengan mempersiapkan REDD+, banyak negara 
telah meletakkan kerja dasar bagi kemajuan di masa 
mendatang. Dalam sebuah laporan singkat WRI, 
sejumlah ilmuwan CIFOR dan universitas mitra berbagi 
pembelajaran dari 10 tahun implementasi REDD+ 
sebagai dasar untuk membangun upaya-upaya di 
masa mendatang.

Keterkaitan antara hutan, lahan gambut dan intervensi 
REDD+ merupakan fokus dari lokakarya media 
‘Demi Bumi: REDD+ dan Penghidupan Setempat’, 
yang diselenggarakan di Kalimantan Tengah 
pada November 2019. Jurnalis kelas menengah 
sampai senior  mempelajari REDD+ sebagai sebuah 
cara mitigasi perubahan iklim dan meningkatkan 
penghidupan masyarakat setempat dengan 
berkunjung ke lokasi proyek di Katingan Mentaya, 
Kalimantan Tengah. 

Di Ethiopia, para peneliti mengadakan sebuah 
lokakarya nasional di Addis Ababa pada bulan April 
2019, untuk berbagi hasil penelitian GCS REDD+. 
Lokakarya dua hari untuk staf komunikasi pemerintah, 
staf organisasi pemerintah dan jurnalis telah 
membuahkan hasil berupa esai foto Kabar Hutan yang 
bertajuk Cerita Para Perempuan: Hutan Ethiopia.

 Ada peluang yang sangat jelas untuk 
mengintegrasikan REDD+ dengan inisiatif-
inisiatif global pelengkap untuk melindungi 
dan memulihkan hutan pada skala 
yurisdiksional. 

Amy Duchelle
Ketua Tim Perubahan iklim,  
energi dan pembangunan rendah karbon

Sebuah peta kesenjangan berbagai bukti intervensi 
konservasi hutan dihasilkan melalui kemitraan dengan 
Unit Evaluasi Mandiri dari Dana Iklim Hijau, mencermati 
bukti tentang keluaran hutan dan penghidupan dari 
beberapa jenis intervensi konservasi selama hampir dua 
dekade, berdasar peta yang sebelumnya dibangun oleh 
3ie. Publikasi ini menyoroti bahwa walaupun evaluasi 
keluaran konservasi hutan telah dipercepat pada tahun-
tahun terakhir ini, masih terdapat banyak kesenjangan 
pengetahuan penting yang tersisa.

Transformasi REDD+
Pembelajaran dan arah baru

Sekarang tersedia dalam 
bahasa Spanyol!
cifor.org/library/7045

Dampak iklim dari hilangnya hutan utuh

dari yang diperkirakan sebelumnya.

6X lebih buruk

Menghentikan deforestasi (sejalan dengan 
solusi iklim alam yang lain) menyumbang

yang dibutuhkan sampai dengan tahun 2030 
untuk menjaga pemanasan global tetap di 
bawah 2ºC.

1/3 dari pengurangan 
emisi 

Studi Komparatif Global 
tentang REDD+
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https://cifor.org/gcs/partners
https://www2.cifor.org/gcs/partners/funding-partners/


Lahan gambut yang meliputi lebih dari separuh 
lahan basah dunia, secara mengejutkan menyimpan 
sepertiga karbon tanah. Ekosistem karbon biru 
pesisir, seperti mangrove, lamun dan rawa asin juga 
merupakan reservoir karbon sekaligus pelindung garis 
pantai dari erosi.

Melestarikan atau memulihkan ekosistem ini dapat 
menjadi strategi pengurangan emisi yang gamblang 
untuk negara-negara kaya lahan gambut – lalu 
mengapa tidak banyak negara yang memasukkan 
lahan gambut ke dalam Kontribusi yang Ditetapkan 
Secara Nasional (NDC) di bawah Kesepakatan Paris?

COP25 – Konferensi Iklim Global PBB yang 
diselenggarakan di Madrid pada 2019 – adalah 
‘COP biru’ yang pertama, yaitu ketika peran potensial 
laut dan karbon biru dalam aksi iklim diakui. Ketika 
negara-negara bekerja untuk menyerahkan revisi 
NDC pada 2020, CIFOR berbagi pembelajaran tentang 

 Adanya pengakuan tentang peran lautan 
dalam Keputusan COP 1 CP. 25 membuka 
jalan bagi karbon biru untuk memasuki 
perdebatan iklim. 

Daniel Murdiyarso
Ilmuwan Utama CIFOR/Profesor Universitas IPB, 
Jurusan Geofisika dan Meteorologi

Studi Komparatif Global 
tentang REDD+

Potensi lahan gambut dan  
lahan basah untuk aksi iklim 

restorasi lahan gambut, memperkuat kelayakan 
investasi untuk pengelolaan berkelanjutan lahan basah.

Dianggap sebagai pelopor dalam penelitian lahan 
gambut, Indonesia telah berkomitmen untuk 
memulihkan 24 juta ha lahan gambut terdegradasi. 
Indonesia menjadi bagian dari Inisiatif Lahan Gambut 
Global dan merupakan negara pendiri Pusat Lahan 
Gambut Internasional, bersama Republik Demokratik 
Kongo dan Republik Kongo (Peru juga sudah diundang 
untuk bergabung). 

Podcast  
Daniel Murdiyarso tentang 
peran karbon biru dan lahan 
gambut pada diskusi iklim.  

memiliki lahan gambut, namun  
<12 negara yang memasukkan lahan 
gambut ke dalam NDC mereka.

dari lahan gambut dunia telah 
mengalami pengeringan; setara 
dengan <0,4% dari permukaan 
lahan global tapi merupakan 
5% dari emisi CO2 global yang 
disebabkan oleh manusia. 

180 negara 

bit.ly/2UydC7V

~15%
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https://soundcloud.com/cifor-forests/blue-carbon-and-peatlands-and-the-role-they-play-at-climate-talks


 Pedoman ini akan meningkatkan kredibilitas, 
transparansi dan kepercayaan para pemangku 
kepentingan dalam kegiatan restorasi. Donor, 
berbagai instansi publik dan investor akan 
mendapatkan panduan untuk meningkatkan 
efektivitas biaya dan mengurangi risiko. 

Manuel Guariguata
Ilmuwan Utama CIFOR 

Untuk membantu para praktisi restorasi bentang alam 
hutan (FLR) bersiap menghadapi Dekade Restorasi 
Ekosistem PBB (2021-2030), CIFOR merilis tiga 
publikasi penting pada 2019. Sebuah alat diagnostik 
baru untuk pemantauan kolaboratif menyediakan 
cara yang sistematis bagi para perencana FLR untuk 
membandingkan inisiatif restorasi mereka dengan daftar 
yang berisi faktor-faktor keberhasilan. Sebuah analisa 
mengidentifikasi empat komponen kunci peningkatan 
kapasitas yang efektif yang sangat penting untuk 
melaksanakan dan meningkatkan FLR. Prinsip dan 
Standar Internasional untuk Praktik Restorasi Ekologis 
edisi kedua, merupakan panduan komprehensif yang 
menjadi sebuah cetak biru bagi restorasi ekologi 
yang efektif.

Sebuah 
pendekatan 
tiga cara untuk 
restorasi 

Ketika warga Desa Perigi Talang Nangka, Sumatera 
Selatan bertanya kepada para peneliti CIFOR dan 
Institut Ilmu Kehutanan Nasional Korea Selatan 
tentang apa yang sebaiknya ditanam di atas lahan 
gambut yang terdegradasi dan marginal, para 
ilmuwan memanfaatkan keberhasilan percobaan 
pengembangan tanaman bioenergi sebelumnya, dan 
bersama Universitas Sriwijaya membangun plot uji 
coba jenis tanaman yang paling berhasil tumbuh di 
sekitar desa.  
  
Dengan menggunakan paludikultur – wanatani 
lahan basah – para peneliti menunjukkan bagaimana 
pohon-pohon lokal seperti nyamplung (Calophyllum 
inophyllum), bintaro (Cerbera manghas) dan jelutong 
(Dyera lowii) dapat tumbuh di antara padi dan nanas 
pada lahan gambut terdegradasi. 

Setelah 3-5 tahun, biji-bijian dipanen untuk diambil 
minyaknya tanpa menebang pohon dan beberapa 
pohon juga dapat dimanfaatkan kayunya. Pohon-
pohon tersebut bertahan dalam enam bulan kondisi 
banjir, ketika warga desa secara tradisional mencari 
ikan untuk memenuhi kebutuhan pengan mereka. 
Sistem penanaman berselang-seling menjaga 
kelembaban dan karena para petani menghargai 
dan melindungi plot-plot tersebut, ini membantu 
mencegah penyebaran kebakaran. Selain itu bintaro 
tidak disukai oleh gajah Sumatera, ini membantu 
mengurangi risiko konflik manusia-satwa liar.

Minyak yang dihasilkan dari pohon-pohon ini 
dapat digunakan sebagai bahan kosmetik atau jika 
dibudidayakan dalam skala besar, sebagai bahan 
bakar nabati. Para ilmuwan sedang berdiskusi 
dengan sejumlah perwakilan sektor swasta untuk 
mempelajari kemungkinan pemanfaatannya sebagai 
bahan bakar untuk penerbangan.   

Menumbuhkan 
pangan 
sekaligus bahan 
bakar di lahan 
basah Sumatera

Sebuah koalisi untuk 
restorasi bentang alam 
Afrika 
AFR100, sebuah inisiatif untuk memulihkan 
100 juta hektar lahan di Afrika, memasukkan 
CIFOR sebagai salah satu penasihat teknis 
internasional, berdasar kontribusinya 
pada bentang alam hutan berkelanjutan, 
kesejahteraan manusia, serta pengelolaan dan 
restorasi hutan di Afrika. 
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Hanya 1 dari 100 rumah tangga pedesaan memiliki akses 
listrik di Republik Demokratik Kongo. Kayu bakar dan arang 
– mencapai 84% dari kayu yang dipanen – menyediakan 
sebagian besar kebutuhan energi domestik di negara ini. 
Namun beberapa dekade ketidakstabilan politik dan konflik 
telah merenggut hutan tropis. Terbatasnya pasokan energi 
menghambat aktivitas rumah tangga, penciptaan nilai 
tambah dan kewirausahaan lokal. 

Berbagai upaya baru untuk menanam pohon pada 
wilayah yang terdegradasi di sekitar Cagar Alam Biosfer 
Yangambi di Provinsi Tshopo, Republik Demokratik Kongo, 
dapat memasok listrik untuk masyarakat di sekitarnya, 
menyediakan lapangan kerja dan menciptakan peluang-
peluang bisnis. Hutan tanaman ini merupakan sebuah 
inisiatif dari proyek yang didanai oleh Uni Eropa, ‘Pelatihan, 
Penelitian dan Lingkungan di Tshopo’ (FORETS), dalam 
kemitraan dengan INERA, Museum Kerajaan Belgia untuk 
Afrika Tengah, dan Pembangunan Sumber Daya dan Sinergi. 

Sebagian besar serat digunakan untuk sebuah pembangkit 
listrik tenaga biomassa, menghasilkan panas dan listrik untuk 
desa-desa di sekitarnya. Para petani menguji skema-skema 
wanatani di antara pepohonan dan dapat memanfaatkan 
bagian dari kayu untuk kebutuhan bahan bakar mereka, 
mengurangi tekanan pada cagar alam hutan.

Terdapat banyak tantangan – kurangnya tenaga kerja yang 
terampil, isu-isu tenurial dan transportasi, ketersediaan 
pasokan bibit, kebakaran – namun 300 ha awal yang telah 
ditanami, terciptanya peluang kerja lokal (400+ orang), dialog 
yang terus menerus dengan mitra lokal dan implementasi 
strategi pencegahan konflik yang sesuai dengan kebutuhan, 
mengirimkan pesan bahwa di mana pohon tumbuh, di situ 
pula ekonomi lokal dapat tumbuh dan membawa manfaat 
bagi semuanya. 

lahan telah dipulihkan oleh proyek FORETS 
sejak penanaman dimulai pada 2019.

300 ha

sudah akan ditanam, termasuk jenis-jenis 
lokal maupun dari luar. 

Saat proyek berakhir pada tahun 2021,

1,5 juta pohon

Selama musim penanaman, tim FORETS 
dapat menanam sampai

10ribu pohon/hari.

Sebagai bagian dari AFR100, Republik Demokratik 
Kongo telah berkomitmen untuk memulihkan

lahan terdegradasi pada tahun 2030.

8 juta ha

Menanam pohon membawa energi 
terbarukan pada bentang alam 
Yangambi
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Kata-kata ‘lokakarya teori perubahan’ bisa jadi 
menimbulkan ketakutan para praktisi pembangunan 
yang paling berani sekalipun, memunculkan bayangan 
tentang diagram alir yang rumit dan diskusi yang tidak 
pernah berakhir. Namun sebuah teori perubahan 
yang solid telah hadir untuk rencana aksi Uni 
Eropa (UE) tentang penegakan hukum, tata kelola dan 
perdagangan hutan (FLEGT), yang terbukti menjadi alat 
yang ampuh untuk para pemangku kepentingan FLEGT. 

Kolaborasi yang tengah berjalan antara Komisi Eropa 
dan CIFOR mendorong adopsi teori perubahan tersebut 
yang bertujuan untuk meningkatkan pemantauan 
dampak FLEGT dan memperkuat kapasitas 
pengelolaan untuk mencapainya. Pekerjaan yang 
tengah berlangsung dengan Uni Eropa (UE), negara-
negara anggota UE dan para pemangku kepentingan 

Mebel berskala kecil 
Indonesia menjadi global 
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Indonesia 
adalah yang pertama di dunia yang diakui untuk 
perizinan dan verifikasi legalitas terkait di bawah 
FLEGT, yang melancarkan akses kayu legal 
memasuki pasar Eropa. Walaupun banyak pengrajin 
mebel berskala kecil kurang memiliki kapasitas 
untuk memperoleh verifikasi legalitas sendiri, mereka 
memenuhi persyaratan untuk verifikasi kelompok. 
Membangun kerja sama selama lebih dari satu 
dekade dengan Asosiasi Pengrajin Kecil Jepara, 
CIFOR membantu para pengrajin di Jawa Tengah dan 
Jawa Timur mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan 
untuk mendapatkan verifikasi legalitas.

Peta jalan untuk dampak 
bagi FLEGT

juga akan memetakan dampak potensial dari 
kebijakan tertentu dan diharapkan, pemetaan ini 
dapat mengarahkan keputusan ketika dibutuhkan. 
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 Pada dasarnya, sebuah teori perubahan 
memaksa Anda untuk bersikap eksplisit tentang 
bagaimana anda berpikir untuk mencapai tujuan 
Anda dalam jangka panjang. Ini bisa menjadi hal 
yang menantang bagi para pembuat kebijakan 
saat ini, namun jika disusun secara bersama 
dan dipahami, maka dapat mengakselerasi 
perjalanan menuju dampak yang diharapkan. 

Paolo Cerutti
Ilmuwan Senior CIFOR 

La
p

or
an

 T
ah

u
n

an
 C

IF
O

R
 2

0
19



Dinilai sebagai sumber mebel kayu merah yang 
mewah di Tiongkok, ‘rosewood’ adalah sebuah istilah 
umum untuk beberapa jenis pohon yang pernah 
tumbuh di sepanjang wilayah tropis – sebelum 
mereka diselundupkan hingga sekarang hampir punah.

Ketika para ilmuwan pertama kali memperhatikan 
bahwa Pterocarpus Tinctorius – dikenal dengan 
sebutan lokal sebagai mukula – menghilang dari 
hutan di sepanjang perbatasan Zambia dan Republik 
Demokratik Kongo, mereka tidak membuang waktu 
untuk menyuarakan peringatan, bahkan sebelum 
laporan lengkapnya dipublikasikan pada 2018. Setelah 
terpublikasi, hasil-hasil penelitian berkontribusi pada 
serangkaian keluaran yang sangat positif, baik di 
tingkat nasional – dengan liputan luas oleh media 
lokal – maupun di tingkat internasional. 
 
Pada 2019, sebuah proposal yang dipimpin oleh 
Malawi terkait Konvensi Perdagangan Internasional 
untuk Satwa dan Tumbuhan Liar yang Terancam 
Punah (CITES) memasukkan mukula ke dalam 
Appendix II, secara bulat disetujui oleh semua pihak 
CITES. Pada penghujung 2019, Badan Investigasi 
Lingkungan Amerika Serikat menggunakan temuan-
temuan CIFOR untuk menyerukan aksi mereka. 

Jalan untuk menyelamatkan semua Pterocarpus serta 
genus dan spesies lain yang terancam punah masih 
panjang, namun upaya selama beberapa tahun telah 
membuahkan hasil. Dari sisi permintaan misalnya, 
tekanan internasional, temuan yang terperinci dan 
keterlibatan seperti yang dilakukan oleh CIFOR; 
telah berkontribusi dalam revisi Undang-Undang 
Kehutanan yang dilakukan Tiongkok, yang sekarang 
memasukkan larangan perdagangan kayu yang 
sumbernya tidak legal.  

Menindak pedagang kayu 
rosewood yang ‘kabur’ 
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Perubahan positif melalui 
perdagangan 
Sebuah proyek lima tahun di sembilan negara 
bertujuan untuk menjawab bagaimana perdagangan 
global berbagai komoditas dapat memberikan 
manfaat bagi lingkungan, keanekaragaman hayati 
dan masyarakat. Didanai oleh Dana Penelitian dan 
Penelitian Tantangan Inovasi Global Kerajaan Inggris 
dan dipimpin oleh Badan PBB untuk Lingkungan 
dan Pusat Pemantauan Konservasi Dunia, proyek 
Perdagangan, Pembangunan dan Lingkungan 
(TRADE Hub) mempelajari perdagangan berbagai 
komoditas pertanian dan spesies satwa liar. Di 
Indonesia, TRADE Hub berfokus pada kelapa sawit, 
kopi dan perdagangan satwa liar seperti burung kicau 
dan kulit ular di bentang alam yang berisiko tinggi di 
Aceh, Lampung, Kalimantan Tengah dan Papua Barat. 
TRADE Hub melibatkan semua pihak dari ekonom 
sampai ahli ekologi, perusahan-perusahaan besar 
dan organisasi nonpemerintah, bekerja bersama di 
sepanjang rantai nilai untuk memengaruhi kebijakan 
dan praktik perdagangan yang berkelanjutan.

 Tim Trade Hub di CIFOR berkontribusi pada 
kebijakan dan praktik-praktik perdagangan 
yang lebih baik, di Indonesia maupun secara 
global, bekerja dengan lebih dari 50 organisasi 
mitra dari 15 negara. Tujuan kami adalah 
untuk mendorong agar perdagangan yang 
berkelanjutan menjadi kekuatan positif 
di dunia. 

Michael Allen Brady
Ketua Tim Rantai nilai,  
keuangan dan investasi
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CIFOR, dengan pendanaan dari FAO, mengumpulkan 
data dari berbagai zona agroekologi di Zambia untuk 
mendapatkan gambaran lebih baik tentang bagaimana 
masyarakat memanfaatkan pangan yang berasal 
dari alam yang sebagian besar diperoleh dari hutan. 
Kegiatan ini dibangun dari penelitian di 21 negara Afrika 
yang menemukan hubungan positif antara tutupan 
pohon dengan keragaman diet. Untuk memperoleh 
gagasan tentang seberapa banyak makanan tertentu, 
seperti ulat, dikumpulkan dan dikonsumsi – sesuatu 
yang seringkali sulit dikuantifikasi – para peneliti 
menghitung jumlah ember dan wadah yang benar-
benar digunakan masyarakat dalam rumah tangganya 
untuk mengumpulkan bahan pangan hutan.

Departemen Kehutanan Zambia telah menunjukkan 
minat atas penelitian ini untuk meningkatkan kesadaran 
tentang nilai hutan selain kayu dan arang. Studi ini 
menunjukkan tidak terlalu sulit mengkuantifikasi 
pemanfaatan pangan hutan. Jika lebih banyak 
lagi negara melakukan ini, kita akan memperoleh 
gambaran lebih baik tentang kontribusi hutan bagi 
keamanan pangan.

 Pekerjaan yang telah dilakukan terkait 
pangan alam dari hutan menunjukkan bahwa 
hutan bukanlah penghambat keamanan 
pangan, justru sebenarnya mereka menjadi 
bagian penting dari keamanan pangan. 

Amy Ickowitz
Ketua Tim Bentang alam dan  
penghidupan berkelanjutan 

Pangan hutan di Zambia 

Memengaruhi kebijakan 
internasional 

Penelitian tentang 
Konservasi dan 
Pemanfaatan 
Keanekaragaman Hayati 
yang Berkelanjutan yang 
didanai USAID menandai 
beberapa tonggak 
penting tahun ini.

Sebuah laporan teknis bersama oleh CIFOR dan 
Badan PBB untuk Konvensi Keanekaragaman 
Hayati (UNCBD) akan digunakan sebagai peta 
jalan secara sukarela bagi sektor daging satwa 
liar berkelanjutan dan banyak dikutip dalam 
rancangan beberapa bab penilaian tematis dari 
Platform Ilmu Pengetahuan-Kebijakan Antar 
Pemerintah tentang Keanekaragaman Hayati 
dan Jasa Ekosistem (IPBES) terkait pemanfaatan 
spesies-spesies liar berkelanjutan. 

CIFOR berpartisipasi dalam Pengukuran Nilai 
Keanekaragaman Hayati IPBES, khususnya 
menyediakan alat pendukung kebijakan praktis 
berbasis ilmu pengetahuan tentang beragam 
manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia. 

CIFOR juga diundang memimpin sebuah panel 
ahli yang akan mengembangkan indikator 
kontribusi hutan bagi keamanan nutrisi dan 
pangan untuk Rencana Strategis Hutan PBB 
2017-2030.  Indikator ini akan menjadi bagian 
dari himpunan indikator inti untuk menata 
pelaporan global tentang hutan. 

COLANDS
Dapatkan kabar terbaru tentang proyek 
Kolaborasi untuk Operasionalisasi Pendekatan 
Bentang Alam untuk Alam, Pembangunan dan 
Keberlanjutan (COLANDS) yang didukung oleh 
BMU di cifor.org/colands

cifor.org/library/7046
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Perladangan berpindah – sebuah praktik berabad-
abad dengan rotasi tanaman pangan di atas lahan yang 
telah dibersihkan – telah dianggap merusak hutan dan 
melepaskan gas rumah kaca. Walaupun penelitian 
menunjukkan perladangan berpindah dapat menciptakan 
ekosistem dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, 
simpanan karbon yang kaya dan erosi tanah yang 
rendah, serta beradaptasi terhadap perubahan pasar 
dan kependudukan. Berbagai kebijakan telah ditujukan 
untuk membatasi perladangan berpindah dan cenderung 
mengarah pada konversi ke perkebunan berskala besar. 
Pada saat yang sama, perhatian terhadap perhutanan sosial 
di Asia Tenggara semakin besar sejalan dengan proses 
tata kelola yang lebih terdesentralisasi, mendorong tenurial 
hutan dan kepentingan masyarakat setempat di wilayah 
tersebut. Perladangan berpindah dapat dilihat sebagai 
bagian dari praktik perhutanan sosial, tempat masyarakat 
mengelola beragam hutan dengan masa bera untuk 
menciptakan banyak manfaat, termasuk mempertahankan 
identitas dan tradisi budaya.

Sebagai bagian dari Kemitraan ASEAN-Swiss tentang 
Perhutanan Sosial dan Perubahan Iklim (ASFCC), CIFOR 
melakukan penelitian dan pelatihan di Indonesia, 
Laos, Vietnam, Malaysia (Sabah) dan Myanmar untuk 
mempelajari bagaimana perladangan berpindah dapat 
meningkatkan penghidupan masyarakat yang bergantung 
pada hutan dan masyarakat adat, meningkatkan ketahanan 
terhadap dampak perubahan iklim dan membantu negara-
negara anggota ASEAN mencapai target untuk perubahan 
iklim dan tujuan pembangunan.

Melalui dukungan teknis dan berbagai kegiatan di negara-
negara anggota ASEAN, CIFOR dan para mitra membantu 
mewujudkan perubahan politis dan kelembagaan di 
wilayah ini:
• Indonesia menerbitkan peraturan baru tentang 

perhutanan sosial dan tenurial hutan adat;
• Myanmar dan Thailand mengeluarkan undang-undang 

yang memberikan hak lebih besar bagi masyarakat;
• Vietnam merevisi undang-undang kehutanan dengan 

memasukkan pertanian di dalam hutan dan wanatani;
• negara-negara lain, termasuk Kamboja, sedang meninjau 

perundang-undangan mereka untuk memastikan 
masyarakat lebih dilibatkan dalam keputusan terkait 
pemanfaatan lahan;

lahan hutan dibandingkan tahun 2011 
(dari 6,67 juta ha menjadi 13,8 juta ha). 

dapat dikelola oleh masyarakat 
pada 2030 – jika Kamboja, Indonesia, 
Myanmar, Filipina, Thailand dan Vietnam 
memenuhi target mereka.

Masyarakat berhak untuk mengelola 

6

>20 juta ha

Dampak

Sebuah era baru bagi kehutanan 
berskala kecil di Asia Tenggara 
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 Laos dan Myanmar khususnya 
belajar dari analisa pembagian manfaat 
program REDD+. 

Moira Moeliono
Mitra Senior 

• negara bagian Sabah di Malaysia sedang 
mengembangkan sebuah peta jalan 
perhutanan sosial. 

ASFCC juga menganalisa berbagai peluang 
untuk negara-negara anggota ASEAN untuk 
memanfaatkan program-program internasional, 
seperti Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan 
Degradasi Hutan (REDD+), dan memperkenalkan 
sebuah sertifikasi ‘pemanenan hutan’ yang 
memungkinkan masyarakat ikut serta dalam 
pasar yang baru. 
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 Kita perlu menjadi sebuah hujan yang deras. 
Kita perlu menjadi suatu banjir manusia pada 
dekade berikutnya, yang bersatu padu secara 
damai untuk menyapu bersih dunia yang 
lama dan menyediakan ruang bagi hal yang 
sekarang harus ada di masa selanjutnya. 

Bill McKibben
Penulis dan pendiri 350.org
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Mencetuskan dialog, 
menyalakan ambisi 

Sebagai platform berbasis pengetahuan terbesar 
di dunia dalam pemanfaatan lahan berkelanjutan, 
GLF terus menemukan cara baru untuk menjangkau 
beragam pihak dan menciptakan dampak.

Kaum muda dalam bentang alam (Youth in Landscape) 
meluncurkan sebuah seri infobrief Kaum muda untuk 
Hak-Hak (Youth 4 Rights), menyelenggarakan suatu 
‘hAccrathon’ pada GLF Accra dan Dialog Kaum Muda 
tentang Dekade Restorasi Ekosistem PBB.

Akademi Bentang Alam GLF mencatat terdaftarnya 
peserta didik ke-8.000.

Pada 2019, GLFx, sebuah platform digital untuk 
komunitas GLF, diluncurkan. Platform ini dirancang 
untuk menyediakan dan memberdayakan para anggota 
komunitas dengan koneksi, pengetahuan dan teknologi 
untuk terhubung, berbagi, belajar dan bertindak secara 
daring dan bertindak langsung pada komunitas 
lokal mereka. 

Pada tahun ini juga, dengan dukungan dari Yayasan 
Sparkassen, Pusat Siaran Digital GLF yang mutakhir 
telah dibangun di kantor GLF CIFOR-ICRAF di Bonn. 
Pusat ini menyiarkan konferensi digital dan acara-acara 
virtual ke seluruh dunia seraya mengurangi jejak karbon 
GLF secara signifikan.

GLF membuat terobosan 
digital baru

Pada 2019, GLF mengadakan lima acara besar, yang 
dihadiri oleh lebih dari 3.000 orang – dengan jutaan 
lainnya terlibat secara daring.

“Belum terlambat untuk iklim dan bentang alam” 
adalah pesan pada GLF Kyoto, yang disiarkan secara 
langsung di lima benua. Walikota Kyoto Daisaku 
Kadokawa mendeklarasikan komitmennya untuk 
memenuhi target nol emisi pada 2050. 

GLF Bonn memusatkan perhatian pada hak-hak 
dalam bentang alam. Para partisipan berkumpul untuk 
menyuarakan pengakuan hak-hak masyarakat adat 
dan masyarakat setempat dan menyusun sebuah 
rancangan standar terbaik.

Di New York, rincian utama untuk Dekade Restorasi 
Ekosistem PBB telah selesai disusun. 

Di Ghana, GLF Accra menyoroti keberhasilan proyek-
proyek restorasi di Afrika pada berbagai skala.

Dan pada Simposium Kasus Investasi GLF yang 
keempat di Luksemburg, para partisipan mencari jalan 
untuk mewujudkan pendanaan bagi pengarusutamaan 
pemanfaatan lahan berkelanjutan.

Pada COP25 di Madrid, tim komunikasi GLF 
menyiarkan liputan langsung ke seluruh dunia, 
termasuk wawancara langsung dengan para peserta 
konferensi – dan para aktivis di luar konferensi. 

Forum Bentang Alam Global (GLF) meneruskan kiprahnya untuk memicu pergerakan satu miliar orang di 
bentang alam yang sejahtera, berkesetaraan dan resilien. GLF telah menjangkau lebih dari 700 juta orang dari 
185 negara, menjadikannya forum pengetahuan terbesar di dunia tentang pemanfaatan lahan yang terintegrasi 
dan berkelanjutan. Kiprahnya berlanjut dengan terobosan berupa konferensi digital dan GLFx – sebuah jaringan global 
dari simpul-simpul lokal yang menghubungkan praktisi yang berdedikasi untuk melakukan aksi pada tingkat lokal. 

>700 juta orang 

185 telah terhubung melalui GLF.d
ar

i negara
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dihelat atau didukung pada 
tahun 2019.

acara besar

dengan peningkatan pengikut 
15% sejumlah 53 ribu.

561%  
peningkatan 
klik di Twitter

berkontribusi pada 18 juta 
kunjungan secara keseluruhan, 
5% kenaikan dari 2018.

3,1 juta
kunjungan 
selama setahun 
terakhir di Flickr 

4,6% peningkatan dari 2018.

374.817
kunjungan 
Buku Google

mencapai 22 ribu, dengan 
pelibatan meningkat 35%.

100% 
peningkatan 
pengikut di 
LinkedIn

mencapai 508 ribu, dengan 
1,1 juta kunjungan, termasuk 
15% peningkatan pembaca 
halaman perpustakaan.

9% 
peningkatan 
pengguna 
situs web

penonton 249 ribu, 
berkontribusi pada 1,5 juta 
penonton secara keseluruhan.

25% 
peningkatan 
pemirsa 
YouTube

mencapai 968 ribu, rata-rata 
2.700 pembaca setiap hari.

34% 
peningkatan 
pembaca 
Kabar Hutan

1.823
artikel media 
tentang 

CIFOR, meningkat 12% 
dengan potensi jangkauan 
1,3 miliar. 

Komunikasi, penjangkauan 
dan pelibatan 
Jurnalisme sains yang solid yang dikombinasikan dengan perhelatan penting adalah inti dari strategi komunikasi 
CIFOR, menggunakan kekuatan dialog untuk menerjemahkan ilmu pengetahuan menjadi tindakan.

menurun 17% (berkaitan 
dengan penurunan produksi 
publikasi menjadi 317). 

1,3 juta 
unduhan 
publikasi
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5,2 juta

dengan 2.000 unggahan di Facebook, fans meningkat 8% 
mencapai 60 ribu.

terjangkau

selama setahun dengan total kumulatif tinjauan mencapai 
1,5 juta sampai Desember 2019.

9%
peningkatan dalam tinjauan SlideShare

K
om

u
n

ik
as

i, 
p

en
ja

n
g

ka
u

an
 d

an
 p

el
ib

at
an

17

La
p

or
an

 T
ah

u
n

an
 C

IF
O

R
 2

0
19

https://www.facebook.com/GlobalLandscapesForum/


Pengeluaran, 2019
$33.603(dolar AS, ribu)

25%

Pemasukan & pengeluaran, 2015-2019
(dolar AS, ribu)

Catatan: Hanya angka CIFOR, 
di luar mitra FTA 

Sumber: Laporan Keuangan 
Teraudit CIFOR 2015–2019

* dinyatakan kembali

PENGELUARAN 

PEMASUKAN  36.033 

 40.665 

 32.119* 

 37.048*  34.142  35.047 

 30.604  34.552 

 33.603 

 33.546 

Pegawai

 767
 513 Depresiasi/

amortisasi

Suplai 
dan jasa

 9.229

 9.300 Kerja sama

 1.544

 1.509 Perjalanan

 10.733
 10.495

 11.548
 13.012

2015 2016 2017 2018 2019

Stabilitas keuangan
jangka panjang
kisaran yang direkomendasikan:
75–90 hari

86 hari
untuk tahun 2019 (dolar AS)

Pendapatan
yang teraudit

33.546.000

kisaran yang direkomendasikan:
90-120 hari

103 hari

Dana operasional 

Catatan: Hanya angka CIFOR, di luar mitra FTA 
Sumber: Laporan Keuangan Teraudit CIFOR 2015–2019

IFAD
288

Kerajaan
Inggris 

282

Jepang 
279

Austria
277

UNDP
 289 

Hibah 2019 
Pendapatan Total

32.296 dolar AS

Mitra 
pendanaan lain

 2.005

Jerman 
5.698

EEC
11.800

Dana CGIAR
4.974

Norwegia 
3.478

Amerika
Serikat

2.926

Hibah, 2019
(dolar AS, ribu)

Hibah, 2015-2019
(dolar AS, ribu)

Hibah

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

35.582

31.801

33.005

 32.296 

29.816

Pengeluaran total 
pada 2018 35.047
(dolar AS, ribu)

Pengeluaran termasuk 
pendapatan/pengeluaran 
finansial dan pendapatan 
komprehensif lainnya 

• Elizabeth Adu 
Ketua Komite Pengelolaan Manusia 
dan Perubahan  
Berakhir: 30 November 2019 
Ghana

• Bisrat Aklilu 
Anggota  
Berakhir: 30 April 2019  
Ethiopia

• Phyllis Caldwell 
Anggota  
Berakhir: 28 Februari 2019 
Amerika Serikat

• José Campos 
Wakil Ketua Dewan Bersama 
Kosta Rika

• Doris Capistrano 
Ketua Komite Pengelolaan Manusia 
dan Perubahan   
Mulai: 1 Desember 2019 
Filipina

• Maria Teresa Cervera Goy 
Anggota 
Spanyol

• Getachew Engida 
Ketua Komite Keuangan 
dan Operasional  
Ethiopia

• Agus Justianto 
Ex-Officio Perwakilan Pemerintah 
Indonesia  
Indonesia

• Kaoru Kitajima 
Anggota 
Jepang

• Bushra Malik 
Ketua Komite Audit dan 
Pengelolaan Risiko  
Pakistan

• Wanjira Mathai 
Anggota 
Kenya

• Kathleen Merrigan 
Anggota 
Amerika Serikat

• Alexander Müller 
Ketua Komite Pengembangan 
Penelitian dan Inovasi   
Jerman

• Robert Nasi 
Ex-Officio Direktur Jenderal CIFOR 
Prancis

• M. Claire O’Connor 
Ketua Dewan Penyantun Bersama 
Ketua Komite Eksekutif  
Irlandia

• Vijai Sharma 
Anggota 
India

• Marja-Liisa Tapio-Biström 
Anggota 
Finlandia

Dewan 
Penyantun
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CIFOR dan ICRAF memiliki Dewan 
penyantun bersama yang terdiri atas 
anggota-anggota dengan keahlian pada 
berbagai bidang seperti ilmu kehutanan 
dan wanatani, pengelolaan sumber daya 
alam, pengelolaan keuangan dan risiko, 
kebijakan dan tata kelola.
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Dewan 
Penyantun

Mitra Donor dan Mitra Strategis 

Mitra Donor
 » Asosiasi Pengrajin Kayu Jepara (APKJ)
 » Association of Southeast Asian Nations 

(ASEAN) -  Sekretariat
 » Australian Centre for International 

Agricultural Research (ACIAR)
 » Austrian Development Agency (ADA)
 » Biotechnology and Biological Sciences 

Research Council – Kerajaan Inggris
 » Biro Program YEP 
 » Chinese Academy of Agricultural Sciences 

(CAAS)
 » Conservation International
 » COWI
 » Dana Perwalian CGIAR
 » Department for International Development 

(DFID) - Kerajaan Inggris
 » Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit GmbH (GIZ)
 » Ethiopian Environment, Forest and Climate 

Change Commission
 » European Commission 
 » Fairtrade Germany
 » Federal Ministry for Economic Cooperation 

and Development (BMZ) - Jerman
 » Federal Ministry for the Environment, 

Nature Conservation and Nuclear Safety 
(BMU) - Jerman

 » Food and Agriculture Organization of the 
United Nations (FAO)

 » Ford Foundation, Amerika Serikat
 » Forest Trends
 » French Facility for Global Environment 

(FFEM)
 » Global Environment Facility (GEF)

 » Green Climate Fund (GCF)
 » Institute of Terrestrial Ecosystems 

(ITES), Eidgenoessische Technische 
Hochschule Zürich (ETHZ)

 » International Center for Tropical 
Agriculture (CIAT)

 » International Development Association 
(IDA)

 » International Development Research 
Centre (IDRC)

 » International Food Policy Research 
Institute (IFPRI)

 » International Fund for Agricultural 
Development (IFAD)

 » International Livestock Research Institute 
(ILRI)

 » International Network for Bamboo and 
Rattan (INBAR)

 » International Union for Conservation of 
Nature (IUCN)

 » Johann Heinrich von Thünen-Institut
 » Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Pembangunan Berkelanjutan – Pantai 
Gading

 » Kementerian Luar Negeri - Belanda
 » Kementerian Luar Negeri - Norwegia
 » Kementerian Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan - Jepang
 » National Institute of Forest Science 

(NIFoS) – Republik Korea
 » Norwegian Agency for Development 

Cooperation (NORAD)
 » PT Indah Kiat Pulp and Paper 

Corporation

 » Research Councils UK (RCUK)
 » Resource Equity
 » Singapore Cooperation Enterprise (SCE)
 » Swiss Agency for Development and 

Cooperation (SDC)
 » Swiss National Science Foundation
 » Temasek Foundation International (TFI)
 » Tropenbos International
 » UN Environment
 » United Nations Development Programme 

(UNDP)
 » United Nations Office for Project Services 

(UNOPS)
 » United States Agency for International 

Development (USAID)
 » United States Fish and Wildlife Service 

(USFWS)
 » United States Forest Service (USFS)
 » Universitas Kyoto
 » Universitas Lancaster
 » Universitas Melbourne
 » Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
 » Universitas South Carolina
 » Wildlife Conservation Society (WCS) 
 » World Agroforestry (ICRAF) 
 » World Bank 
 » World Conservation Monitoring Centre 

(WCMC)
 » World Food System Center (WFSC)
 » World Wide Fund for Nature (WWF)
 » WorldFish
 » Yayasan Bill & Melinda Gates 
 » Yayasan Sparkassen 
 » Yayasan Walmart 

Mitra Strategis 
 » Asian Forest Cooperation Organization 

(AFoCO)
 » Association of Uganda Professional 

Women in Agriculture and Environment 
(AUPWAE)

 » Bioversity International
 » Central African Forest Commission 

(COMIFAC)
 » Chinese Academy of Forestry
 » Clean Power Indonesia (CPI)
 » European Forest Institute (EFI)
 » Forestry and Environmental Research 

Development and Innovation Agency of 
the Government of Indonesia (FOERDIA)

 » French Agricultural Research Centre for 
International Development (CIRAD)

 » French National Research Institute for 
Sustainable Development (IRD)

 » Pemerintah Provinsi Papua Barat
 » Governors’ Climate and Forests Task 

Force (GCF)
 » Indigenous Peoples’ Major Group (IPMG)
 » Institut Pertanian Bogor (IPB)
 » Institute National pour l’Etude et la 

Recherche Agronomiques (INERA) – 
Republik Demokratik Kongo

 » International Forestry Students’ 
Association (IFSA)

 » International Rice Research Institute (IRRI)
 » International Rubber Study Group (IRSG)
 » International Union of Forest Research 

Organizations (IUFRO)
 » International Water Management 

Institute (IWMI)
 » Japan International Cooperation 

Agency (JICA)
 » Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (KLHK) – Indonesia
 » Kementerian Luar Negeri – Finlandia
 » Kenya Forestry Research Institute 

(KEFRI)
 » Komisi Kehutanan Ghana
 » Komisi Kehutanan Guyana 
 » Komisi Konservasi dan Pengelolaan 

Hidupan Liar Guyana 
 » Ministère de l’Agriculture et des 

Aménagements Hydrauliques (MAAH) – 
Burkina Faso

 » Ministry of Agriculture and Rural 
Development (MARD) – Vietnam

 » Ministry of Environment (MINAM) – Peru
 » Ministry of Environment, Water and 

Natural Resources – Kenya

 » Ministry of Tourism, Environment and 
Natural Resources (MTENR) – Zambia

 » Mongabay
 » National Institute of Aeronautics and 

Space (LAPAN) – Indonesia
 » Resources and Synergies Development 
 » Rights and Resources Initiative (RRI)
 » SNV – Belanda
 » The Center for People and Forests 

(RECOFTC)
 » The Forest and Farm Facility (FFF)
 » Tropical Agricultural Research and 

Higher Education Center (CATIE)
 » United Nations Framework Convention 

on Climate Change (UNFCCC)
 » Universitas Gadjah Mada (UGM)
 » Universitas Kisangani (UNIKIS)
 » Universitas Korea 
 » Universitas Makerere 
 » Universitas Royal Roads 
 » Universitas Tanjungpura 
 » Vietnamese Academy of 

Forest Sciences
 » Wageningen University & 

Research (WUR)
 » World Resources Institute (WRI)
 » Yayasan Thomson Reuters 
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CIFOR dan para mitra berkontribusi pada proses-proses global, kerangka kerja, panel dan konvensi berikut ini:

M
it

ra

19

Kami berterima kasih kepada semua donor yang mendukung CIFOR melalui kontribusi mereka ke Dana Perwalian CGIAR (cgiar.org/funders), 
juga mitra-mitra kami di bawah ini:
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Penelitian FTA didukung oleh Dana 
Perwalian CGIAR: cgiar.org/funders

cifor.org | forestsnews.cifor.org

Tentang CIFOR-ICRAF
Didirikan masing-masing pada tahun 1993 dan 1978, CIFOR dan ICRAF 
adalah pusat-pusat unggulan ilmiah dan pembangunan yang telah 
bergabung untuk melakukan penelitian dalam pembangunan tentang 
sejumlah tantangan mendesak yang dihadapi bentang alam dunia. Kami 
berkomitmen untuk sebuah dunia yang berkeadilan tempat bentang 
alam berkelanjutan yang memajukan kesejahteraan manusia. Kami 
berupaya untuk menggunakan ilmu pengetahuan terbaik di dunia untuk 
menghapuskan kelaparan, mengentaskan kemiskinan, menyediakan 
energi yang terjangkau dan bersih, melindungi kehidupan di daratan, 
dan memerangi perubahan iklim. 

cifor.org | worldagroforestry.org

Produksi: Tim Komunikasi, Penjangkauan dan Pelibatan 

Penulis: Erin O’Connell, dengan kontribusi dari ilmuwan-ilmuwan CIFOR 

Penyelia Bahasa: Sarah Oakes

Desain dan Tata Letak: Perdana Putra, Dodi Irianto

Foto: Sampul: Bentang Alam Bac Son, Vietnam. Sanh Vy/Pixabay; h. 4: Singapore Cooperation Enterprise 
dan Temasek Foundation International mengunjungi rencana aksi dan masyarakat setemoat di Riau, 
Indonesia. Aris Sanjaya/CIFOR; h. 4: Seorang pemadam kebakaran berjuang melawan api. Eko Prianto/
CIFOR; h. 5: Pekerja kelapa sawit, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Indonesia. Ricky Martin/CIFOR; 
h. 6: Pemandangan bentang alam di Danau Bunyonyi, Uganda. Random Institute/Unsplash; h. 6: 
Pepohonan Baobab di Madagaskar. Theme Inn/Unsplash; h. 7: Panen paprika dekat bendungan Tono, 
Kassena Nankana, Ghana. Axel Fassio/CIFOR; h. 8: Pemandangan panoramik pepohonan karet, Desa 
Sabintulung, Kutai Kartanegara, Indonesia. Ricky Martin/CIFOR; h. 9: Jalur yang dibuat oleh kelompok 
gajah ketika mereka melewati wilayah gambut, Sumatera Selatan, Indonesia. Faizal Abdul Aziz/CIFOR.; 
h. 9: Daniel Murdiyarso, Ilmuwan Utama CIFOR. Aulia Erlangga/CIFOR; h. 10: Pembibitan tanaman di 
Yangambi, Republik Demokratik Kongo. Axel Fassio/CIFOR; h. 11: Pembibitan kopi alam di Yangambi, 
Republik Demokratik Kongo. Axel Fassio/CIFOR; h. 11: Menanam pohon akasia di Yangambi, Republik 
Demokratik Kongo. Axel Fassio/CIFOR: h. 12: Seorang perempuan membuat pola ukiran di atas kayu, 
di Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Deanna Ramsay/CIFOR; h. 12: Lokakarya mebel ukir, Jepara, Jawa 
Tengah, Indonesia. Murdani Usman/CIFOR; h. 13: Pohon eukaliptus, kebun teh dan hutan adat. Patrick 
Shepherd/CIFOR; h. 14: Pada sebuah pameran pangan di Luwingu, Zambia, para perempuan menyajikan 
makanan yang dipungut dari hutan dan yang dibudidayakan. Joe Nkadaani/CIFOR; h. 15: Para perempuan 
pengangkut resin di Desa Penengahan, Lampung, Indonesia. Ulet Ifansasti/CIFOR; h. 15: Pemandangan 
hutan hujan primer di Desa Honitetu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Indonesia. Ulet Ifansasti/
CIFOR; h. 16: Kaum muda berpartisipasi pada Forum Bentang Alam Global Bonn 2018. Pilar Valbuena/GLF.

Sitasi: CIFOR. 2020. Laporan Tahunan CIFOR 2019: Hutan di Masa Krisis. Bogor, Indonesia: Pusat Penelitian 
Kehutanan Internasional (CIFOR). 20 hal

http://www.foreststreesagroforestry.org
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http://www.worldagroforestry.org
https://www.cifor.org/
http://www.worldagroforestry.org/
https://www.cgiar.org/
https://id-id.facebook.com/cifor/
https://twitter.com/cifor
https://www.youtube.com/channel/UCTy7VCNF12CBicFGCkxDajA
https://www.flickr.com/photos/cifor/
https://es.slideshare.net/CIFOR
https://www.linkedin.com/organization-guest/company/center-for-international-forestry-research?challengeId=AQEVvb6hQQsO0wAAAXLnvjh9sHSbkLbonZfXNYUp79Ua4Ig4Y_G0bk0OYXV_XEP_vNAwx-NPT6dpMGxI-_6RN81EfruxjwNThQ&submissionId=fe69b935-9e90-1b16-5571-8b297137b839

