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Hutan dan 
Agroforestri 
di Indonesia

jenis ekosistem

74

penduduk Indonesia tinggal di 
wilayah pesisir

80%

dari flora dunia

15,5%

dari lahan gambut tropis dunia - 
lahan gambut menyimpan karbon 
lebih banyak dibandingkan tipe 

ekosistem lain 

50%

dari mamalia dunia

16%

padang lamun
1,8 juta km2

Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang lebih banyak jika dibandingkan 
dengan negara lain, kecuali Brasil dan Kolombia.1 

Lahan basah, termasuk mangrove dan lahan gambut, sangat penting untuk ekonomi dan 
target iklim Indonesia.2

1
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 » Ekosistem hutan Indonesia 
mendukung pertanian dengan 
pengaturan kualitas dan 
ketersediaan air. 

 » Pohon merupakan sumber 
makanan yang kaya akan nutrisi 
mikro seperti daun-daunan, biji-
bijian, kacang-kacangan, buah-
buahan, jamur, madu, serangga, 
dan satwa liar.

 » Agroforestri dapat memperluas 
mata pencaharian petani 
dan menambah penghasilan 
mereka sekaligus meningkatkan 
keanekaragaman hayati dan 
penyimpanan karbon, terutama 
di saat perubahan iklim.3

(64%) dari daratan adalah hutan

120 juta ha
penduduk desa Indonesia hidup di 

dalam atau di sekitar area hutan

34%

“Ini merupakan tantangan dari berbagai segi. Tidak ada satu 
negara pun yang mampu mengatasi krisis ini sendirian. Jadi, kita 
harus menjalankan pembangunan berkelanjutan bersama-sama,” 
– pada Global Landscapes Forum, Bonn, 2020.

Siti Nurbaya
Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan

Pohon dan hutan sangat penting bagi ekonomi, mata pencaharian, dan lingkungan.1 

lahan di Jawa dan Luar Jawa 
memiliki potensi untuk agroforestri

>315 ribu ha
penduduk Indonesia menanam 

tanaman pangan di lahan dengan 
izin perhutanan sosial di 30 provinsi

>285 ribu ha 

1 MOEF 2020. The state of Indonesia’s forests 2020. Jakarta: Ministry of Environment and Forestry. https://kemlu.go.id/oslo/en/news/10525/e-book-the-state-of-indonesias-forests-2020

2 MOEF. 2014. The Fifth National Report of Indonesia to the Convention on Biological Diversity. www.cbd.int/doc/world/id/id-nr-05-en.pdf 

3 Nöldeke B, Winter E, Laumonier Y, Simamora T. Simulating Agroforestry Adoption in Rural Indonesia: The Potential of Trees on Farms for Livelihoods and Environment. Land 2021, 10, 385. 
https://doi.org/10.3390/land10040385
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Tentang 
CIFOR-ICRAF
CIFOR-ICRAF memiliki visi tentang dunia di mana penduduknya menikmati 
kehidupan yang didukung oleh lanskap yang sehat dan produktif, yang 
tangguh karena kekuatan transformatif yang berkaitan dengan hutan, pohon 
dan agroforestri. 

Krisis global saat ini telah semakin 
mengarah kepada kehancuran 
global yang disebabkan oleh 
deforestasi dan hilangnya 
keanekaragaman hayati, 
perubahan iklim, tidak berfungsinya 
sistem pangan, suplai tidak 
berkelanjutan dan rantai nilai, serta 
ketidaksetaraan yang berdampak 
pada perempuan, masyarakat adat, 
dan kelompok-kelompok marjinal.

Tetapi pohon, baik di hutan 
maupun di lahan pertanian, adalah 
bagian penting dari solusi. 

CIFOR-ICRAF memberikan 
hasil penelitian berdasarkan 
permintaan tentang cara-cara 
pohon merevitalisasi lanskap dan 
meningkatkan mata pencaharian. 
Lahir dari merger dua organisasi 
penelitian terpercaya – Center for 
International Forestry Research 
(CIFOR) dan World Agroforestry 
(ICRAF) – CIFOR-ICRAF 
memanfaatkan total 70 tahun 
pengalaman dan jaringan kemitraan 
yang luas di Afrika, Asia dan 
Amerika Latin. 

Sementara tetap mempertahankan 
bagian hukum dan kantor pusat, 
CIFOR-ICRAF sekarang beroperasi 
di bawah satu Dewan Pengurus 
dan kepemimpinan, dengan 
satu struktur wilayah gabungan, 
lima tema penelitian dan tiga 
pendekatan yang holistik yaitu, 
Platform Kemitraan Transformatif, 
Keterkaitan Lanskap, dan Produk 
Unggulan, semua di bawah 
panduan Strategi CIFOR-ICRAF 
2020-2030. 

Sebanyak 730 staf yang 
berdedikasi bekerja di 60 negara 
pada 25 kantor. Perjanjian antara 
negara tuan rumah Indonesia dan 
Kenya yang telah berlangsung 
selama beberapa dekade 
merefleksikan kepimpinan global 
dan komitmen mereka terhadap 
solusi berbasis alam. Kami sangat 
bersyukur atas dukungan finansial 
dari 159 mitra pendanaan dan 
kolaborasi dengan 281 mitra 
strategis kami. Secara keseluruhan, 
kami telah menyelesaikan lebih dari 
2.200 proyek dengan nilai lebih 
dari 2 miliar dollar AS di 92 negara. 

Tentang  
CIFOR-ICRAF

“CIFOR-ICRAF bangga 
akan adanya ikatan 
jangka panjang dengan 
berbagai mitra di 
negeri yang kaya dan 
penuh keberagaman 
ini. Kami mengucapkan 
selamat kepada 
Pemerintah Indonesia 
atas kepemimpinan 
global dan komitmennya 
terhadap hutan, pohon 
dan Solusi berbasis 
agroforestri.” 

Robert Nasi
Direktur Pelaksana
CIFOR-ICRAF
dan Direktur Jenderal, CIFOR

2
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proyek telah selesai di 
92 negara

publikasi dan produk pengetahuan 
dapat diakses dengan mudah 

secara daring

mitra aktif membangun dan 
menjalankan solusi transformatif

penduduk di 185 negara telah 
terhubung melalui Forum Lanskap 

Global

25.000 1,5 miliar 
Lebih dari Lebih dari 

193

Melalui lebih dari 25.000 hasil riset dan 
situs jaringan, pemberitaan, media sosial, 
dan berbagai acara, pesan kami terus 
menarik audiens yang jumlahnya terus 
bertambah, baik dari kalangan akademisi, 
pemerintah, atau masyarakat sipil.

Entitas jaringan CIFOR-ICRAF 
memperkuat dan memajukan tujuan 
bersama kami untuk mengungkap 
potensi pohon dan hutan untuk 
memerangi krisis global. Sebagai gerakan 
global lanskap berkelanjutan terkemuka, 
Forum Lanskap Global (Global Landscape 
Forum) telah menghubungkan lebih 
dari 1,5 miliar orang di 185 negara, 
dari pemimpin muda (youth leaders) 
hingga pendonor besar multilateral. 
Kemitraan Global untuk Hutan, Pohon 
dan Agroforestri (Global Partnership for 
Forests, Trees and Agroforestry) telah 
memasuki fase kolaborasi baru. Dan 
Resilient Landscapes dengan cepat 
menjadi penghubung penting antara 
sains, bisnis dan keuangan. 

CIFOR dan ICRAF adalah Pusat 
Penelitian CGIAR. 

2.200

© Rifky/CIFOR-ICRAF © Icaro Cooke Vieira/CIFOR
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CIFOR-ICRAF 
di Indonesia 
CIFOR-ICRAF memiliki sejarah penelitian dan keterlibatan yang panjang di 
Indonesia. Pada 1993, CIFOR menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan mendirikan kantor 
pusat di Bogor, Jawa Barat. Pada tahun yang sama, ICRAF mulai beroperasi 
di Indonesia dari lokasi yang sama. Sebagai negara tuan rumah, Indonesia 
mendapat satu kursi di dewan pengawas CIFOR-ICRAF. 

Kami bekerja sama secara erat 
dengan KLHK juga dengan 
Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas), 
pemerintah provinsi, pemerintah 
daerah, komunitas, dan organisasi 
non-pemerintah, universitas dan 
perusahaan swasta untuk membantu 
Indonesia mencapai komitmen 
nasional dan pada perjanjian 
internasional seperti Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), 
Perjanjian Paris, Tekad Komitmen 
Nasional (NDC) untuk mengurangi 
emisi gas rumah kaca, dan 
Tantangan Bonn (Bonn Challenge).

Kegiatan kami berfokus pada 
isu-isu penting yang berkaitan 
dengan pembangunan nasional 
berkelanjutan, seperti restorasi 
lanskap, aksi perubahan iklim, 

pengurangan emisi dari deforestasi 
dan degradasi hutan (REDD+), 
agroforestri, lahan basah, rantai 
nilai yang berkelanjutan dan 
inklusif, kelapa sawit, perencanaan 
penggunaan lahan untuk 
pembangunan rendah emisi, 
konservasi keanekaragaman hayati, 
kebakaran dan kabut asap, restorasi 
lahan gambut, bioenergi di lahan 
terdegradasi, serta kesetaraan dalam 
penguasaan lahan dan gender. 

Bersama dengan mitra kami, kami 
juga telah mengembangkan alat 
dan pendekatan inovatif, seperti 
kerangka kerja The Land Use 
Planning for Multiple Environmental 
Services (LUMENS), pendekatan 
“pilihan berdasarkan konteks”, dan 
alat pengambilan keputusan untuk 
mengurangi emisi dari semua sektor. 

Kebijakan “No surprise”

Terkadang, penelitian CIFOR-ICRAF 
di Indonesia mendapatkan hasil 
yang relevan untuk Pemerintah 
Indonesia. Pada situasi seperti 
ini, Pemerintah diundang untuk 
mengkaji dan memberikan komentar 

terhadap temuan tersebut sebelum 
diluncurkan ke publik guna 
membangun dialog konstruktif 
tanpa mengurangi independensi 
CIFOR-ICRAF untuk menerbitkan 
hasil penelitian. 

“Program CIFOR-ICRAF 
Indonesia berkomitmen 
tinggi untuk mendukung 
aspirasi dan kapasitas 
Indonesia di berbagai 
tingkatan dalam upaya 
mencapai SDG melalui tata 
guna dan tata kelola lahan 
berbasis sains. Program 
dengan metode aksi riset 
kami mencakup ekonomi 
hijau, lanskap dan mata 
pencaharian berkelanjutan, 
mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim, serta 
ketahanan pangan dan 
nutrisi melalui proses yang 
melibatkan para pemangku 
kepentingan secara inklusif 
yang memberikan manfaat 
bagi pria dan perempuan 
secara setara sesuai 
konteks lokal.” 

Sonya Dewi
Country Director,  
CIFOR-ICRAF Indonesia

3
CIFOR-ICRAF 
di Indonesia 
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Dukungan kebijakan

CIFOR-ICRAF telah menghasilkan 
bukti, analisis dan dukungan teknis 
untuk pengembangan kebijakan di 
berbagai tingkat pemerintahan di 
Indonesia, termasuk:

Aksi iklim – Peningkatan dokumen 
Rujukan Tingkat Emisi Hutan 
(FREL) Indonesia melalui perbaikan 
perhitungan emisi Gas Rumah Kaca di 
lahan basah, serta sistem pengukuran, 
pelaporan dan verifikasi (MRV) 
nasional yang dikembangkan bersama 
dengan GIZ yang dipimpin Bappenas 

Ekonomi hijau – Master plan dan 
roadmap Pertumbuhan Hijau di 
lima provinsi 

Kebakaran dan kabut asap – 
Rancangan Besar Pencegahan 
Kebakaran Tahun 2017 dan kebijakan 
subnasional terkait

Minyak sawit – Rencana Aksi 
Nasional Minyak Sawit Berkelanjutan 
(NAP SPO)

Kemitraan Global 

CIFOR-ICRAF telah mendukung Indonesia berpartisipasi di kemitraan 
internasional, termasuk: 

International Tropical Peatlands Center (ITPC) – Diluncurkan 
pada 2018 untuk mendorong kerjasama Selatan-Selatan 
dalam penelitian lahan gambut, dengan kemitraan bersama 
Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, dan Peru

World Mangrove Center (WMC) – Pusat internasional untuk 
pengelolaan mangrove berkelanjutan yang didirikan pada 
2022 di Kalimantan Timur

Asia Forest Partnership – Suatu upaya mempercepat inisiatif 
yang telah ada untuk mempromosikan pengelolaan hutan 
lestari di Asia melalui tata kelola yang baik dan penegakan 
hukum kehutanan, pengembangan kapasitas untuk 
pengelolaan hutan yang efektif, pengendalian pembalakan liar 
dan kebakaran hutan, dan restorasi lahan terdegradasi

© Faizal Abdul Aziz/CIFOR (Atas); © Aulia Erlangga/CIFOR-ICRAF (Tengah); © Ulet Ifansasti/CIFOR (Bawah)

hutan kini dalam perlindungan yang 
lebih ketat dari deforestasi dan 

degradasi (menyerap 23-64 Gt CO2)

lanskap dikelola dengan lebih baik 
melalui mekanisme kebijakan, 

sistem pengawasan, dan praktik 
pengelolaan yang diadopsi di 

lapangan

dalam proses restorasi 

24–69
juta ha 

49–123 
juta ha

1.000-68.000
ha

Di lapangan 

Kegiatan CIFOR-ICRAF dan mitra 
yang dilakukan di Indonesia sebagai 
bagian dari Program Penelitian 
CGIAR mengenai Hutan, Pohon, 
dan Agroforestri telah memberikan 
berbagai dampak nyata:

CIFOR-ICRAF 
di Indonesia 

© Ulet Ifansasti/CIFOR

Lahan basah – Keputusan Menteri 
2020 sebagai upaya baru untuk 
mengelola lahan gambut dan 
ekosistem mangrove dengan lebih 
baik di Indonesia

Pendekatan lanskap – Laporan 
2021 ‘Analisis Pertanian Dataran 
Rendah Berkelanjutan di Indonesia’, 
yang digunakan oleh Bank Dunia 
untuk merancang investasi dengan 
pendekatan lanskap.
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CIFOR-ICRAF 
dan Indonesia: 
Perjalanan yang 
Bersejarah

Selama tiga dekade 
terakhir, Indonesia telah 
mengambil langkah besar 
dalam melestarikan hutan 
dan sumber pohonnya 
yang berharga, dan 
membangun komunitas 
yang lebih sejahtera serta 
berketahanan iklim. CIFOR, 
ICRAF, dan CIFOR-ICRAF 
terus mendukung setiap 
langkah dari perjalanan 
panjang ini. 

Mei

CIFOR didirikan sebagai 
pusat keunggulan global 
untuk penelitian hutan. 

ICRAF membentuk 
Program Regional 
untuk Asia Tenggara 
(Southeast Asia Regional 
Programme). 

Kedua institusi berlokasi 
di kantor FORDA di 
Bogor, Indonesia. 

Mei 

Indonesia memberlakukan 
moratorium dua tahun 
untuk konsesi baru pada 
kawasan hutan. CIFOR 
merayakan masuknya lahan 
gambut, serta menyerukan 
perlindungan untuk 46,7 juta 
ha hutan sekunder. 

September

CIFOR mengadakan 
Konferensi Hutan Indonesia.

September 

Regional Agroforestry Day: 
Reflections on 20 Years 
of Agroforestry in the 
Global Context and Future 
Projections, diadakan 
di Jakarta. 

November

Workshop 
internasional 
pascatsunami 
untuk Mata 
Pencaharian 
dan Pengelolaan 
Sumber Daya 
Alam sepanjang 
pantai barat Aceh: 
Agroforestri, hutan 
lindung pesisir dan 
pengelolaan hutan. 

September

Indonesia 
menyampaikan 
komitmen untuk 
mengurangi 
emisi hingga 
26% pada 2020 
(41% dengan 
bantuan global).

Peta Jalan Industri 
Mebel Jepara 2013-
2023. Sebuah rencana 
aksi strategis yang 
dirumuskan sebagai 
bagian langkah 
penelitian, disahkan 
menjadi peraturan daerah 
oleh DPRD Jepara. 

ICRAF, FORDA, BPPTA 
(Balai Penelitian 
dan Pengembangan 
Teknologi Agroforestry) 
bersama universitas-
universitas di Indonesia 
mengadakan enam 
Seminar Nasional tentang 
agroforestri (2011-2018).

1993 20092005 2011 2013

CIFOR-ICRAF dan Indonesia: 
Perjalanan yang Bersejarah
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Foto dari kiri ke kanan: Presiden 
Republik Indonesia ke-5 Megawati 
Soekarnoputri pada perayaan ulang 
tahun CIFOR yang ke-10; Menteri 
Kehutanan 2001-2004 Mohamad 
Prakosa dan Direktur Jenderal CIFOR 
David Kaimowitz pada perayaan 
ulang tahun CIFOR yang ke-10 (© 
CIFOR); Presiden Indonesia ke-6 Susilo 
Bambang Yudhoyono bersama Direktur 
Jenderal CIFOR Frances Seymour 
di Kampus CIFOR, Bogor(© Dita 
Alangkara/CIFOR); Gubernur Sumatra 
Selatan 2008-2018 Alex Noerdin 
menghadiri peluncuran Masterplan 
untuk Green Growth di acara First 
Asia High-Level Bonn Challenge di 
Palembang, 2017 (© Arizka Mufida/
ICRAF); Menteri Siti Nurbaya (tengah) 
and Robert Nasi (paling kanan) bersama 
pembicara lainnya di Asia-Pacific 
Rainforest Summit 2018 di Yogyakarta, 
Indonesia (© Ulet Ifansasti/CIFOR).



Oktober

Keputusan Menteri 
yang berawal 
dari riset CIFOR-
ICRAF mengawali 
upaya baru untuk 
pengelolaan 
lahan gambut 
dan ekosistem 
mangrove 
yang lebih baik 
di Indonesia.

Mei

Workshop ICRAF 
mengenai Restorasi 
Gambut “Mendekatkan 
Sains kepada Kebijakan 
Restorasi Ekosistem 
Gambut”, dihadiri oleh 
FORDA, KLN-KLHK, 
Kementerian Pertanian, 
LIPI, Institusi Riset 
dan universitas.

Februari

Berkolaborasi dengan 
mitra-mitra di Indonesia, 
membentuk Bali Clean 
Energy Forum yang 
menampilkan hasil 
kerja ICRAF dengan 
Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan 
terkait bioenergi, 
kebakaran gambut dan 
perubahan iklim. 

Juli

CIFOR mendukung 
Sistem Perhitungan 
Karbon Nasional 
(INCAS). 

Desember

CIFOR membantu mengembangkan Grand 
Design Pencegahan Kebakaran 2017-2019 
yang diprakarsai dan dipimpin oleh Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas), serta ‘Standard for Fire Prevention” 
yang diprakarsai dan dipimpin oleh Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian. 

November

CIFOR berkontribusi dalam memperkuat standar 
ISPO dan menginformasikan Rencana Aksi 
Nasional Minyak Sawit Berkelanjutan (RAN KSB). 

Mei 

ICRAF meluncurkan Sumatra Selatan 
Masterplan untuk Rencana Pertumbuhan Hijau 
pada Pertemuan Tingkat Tinggi Bonn Challenge 
Asia Pertama (Sumatra Masterplan for Green 
Growth Plan at the First Asia Bonn Challenge 
High-level Meeting) di Palembang, Sumatra 
Selatan.

Januari

Festival Nasional 
mengenai Kopi 
Agroforestri diadakan 
oleh KLHK menampilkan 
penelitian yang 
dilakukan oleh ICRAF 
dan mitranya. 

Januari

CIFOR-ICRAF 
memberikan bukti 
dan dukungan teknis 
untuk perbaikan 
Rujukan Tingkat Emisi 
Hutan (FREL), serta 
MRV nasional yang 
dikembangkan bersama 
dengan GIZ dan 
dipimpin oleh Bappenas.

2014 20172016 20192018 2020 2022

Januari

CIFOR dan ICRAF 
secara efektif melebur. 

© CIFOR

© ICRAF

© CIFOR © Dita Alangkara/CIFOR

© Ulet Ifansasti/CIFOR
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Berinvestasi  
di Indonesia 

Berikut adalah angka 
indikatif skala aktivitas dari 
CIFOR dan ICRAF sampai 
dengan penggabungan 
kedua organisasi pada 2019, 
serta angka CIFOR-ICRAF.

Berinvestasi  
di Indonesia 

5

*Sudah termasuk beberapa proyek yang beroperasi di beberapa negara lain, serta di Indonesia

Keuangan 

Indonesia merupakan penerima manfaat yang signifikan dari investasi  
CIFOR-ICRAF dalam bentuk penelitian dan sumber daya manusia.

total investasi penelitian 
di Indonesia*

245  
juta dollar AS proyek di Indonesia  

(2002-2022)
mitra untuk proyek  

penelitian Indonesia  
(2018-2022)

235 46

GLF Peatlands Matter, Mei 2017, Jakarta. © CIFOR
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Pengetahuan 

Untuk mendukung kebijakan dan 
praktik berbasis bukti, CIFOR-ICRAF 
menerbitkan dan membagikan hasil 
penelitian di Indonesia dengan target 
audiens - mulai dari mitra lokal, 
praktisi, hingga pembuat kebijakan 
dan komunitas global. publikasi  

(1993-2022)

3.425 
unduhan  

(2018-2022)
kutipan  

(2018-2022)

346.000 5.353

Tuan Rumah Aktivitas Global

Sejauh ini Indonesia telah menjadi tuan rumah aktivitas global dan menarik 
banyak ahli global untuk berdiskusi mengenai temuan terkait lahan gambut, 
hutan dan solusi berbasis alam. 

 » Indonesia memainkan peran kunci di acara-acara Global Landscapes 
Forum (GLF) dalam GLF precursor Forests Day yang diadakan 
di Bali pada 2012, konferensi Peatlands Matter 2017 di Jakarta, 
hingga partisipasi dari Menteri Siti Nurbaya pada peresmian GLF Bonn 
pada 2020.

 » The 3rd Asia-Pacific Rainforest Summit (APRS) – Diselenggarakan 
oleh pemerintah Indonesia dengan dukungan pemerintah Australia dan 
bermitra dengan CIFOR. Lebih dari 1.200 peserta dari lebih 40 negara 
berpartisipasi dalam acara yang diadakan di Yogyakarta pada 2018.

 » Forests Asia – Diselenggarakan oleh CIFOR bersama dengan KLHK. 
Forests Asia 2014 mendatangkan lebih dari 1.000 pemangku kepentingan 
terkemuka dari Asia Tenggara dan seluruh dunia. 

Kegiatan bersama 
media 

Mengkomunikasikan sains 
kepada publik merupakan 
tantangan besar. Oleh karena 
itu, CIFOR-ICRAF mengadakan 
lokakarya pelatihan media 
di acara-acara penting, 
mempertemukan ilmuwan dan 
jurnalis untuk menghasilkan 
berita-berita baik tentang hasil 
sains terkini. 

 » 17 lokakarya media
 » 193 jurnalis Indonesia

Asia-Pacific Rainforest Summit Ketiga, April 2018, Yogyakarta. © Ulet Ifansasti/CIFOR Forests Asia Summit, Mei 2014, Jakarta. © CIFOR
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Di Seluruh 
Nusantara
CIFOR-ICRAF memiliki proyek yang sedang berjalan di 22 provinsi di 
Indonesia, bekerja sama dengan komunitas lokal, organisasi mitra, 
sektor swasta dan berbagai tingkatan pemerintah. 

6
Di Seluruh 
Nusantara
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Nusantara

 Agroforestri 

 Keanekaragaman hayati

 Bioenergi

 Krisis iklim 

 Keuangan, perdagangan  
       dan investasi 

 Kebakaran dan kabut asap 

 Ketahanan pangan dan nutrisi 

 Gender

 Pemerintahan 

 Perencanaan pertumbuhan   
       ekonomi hijau

 Rantai nilai hijau 

 Mata pencaharian

 Minyak kelapa sawit

 Pembayaran untuk layanan  
       ekosistem 

 Lahan gambut 

 Masa penguasaan lahan hutan

 Lahan basah dan blue carbon 
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7 Penelitian 
CIFOR-ICRAF 
Memiliki Akar 
yang dalam di 
Indonesia

Penelitian CIFOR-ICRAF Memiliki 
Akar yang dalam di Indonesia

Kekayaan tersembunyi di lahan basah Indonesia: 
terungkap

Selama lebih dari dua dekade, 
peneliti CIFOR-ICRAF telah 
mendokumentasikan kekayaan 
tersembunyi di lahan basah Indonesia, 
termasuk mangrove dan lahan 
gambut. Pada 2010, peneliti membuat 
terobosan dengan mengungkapkan 
fakta kemampuan mangrove untuk 
menyimpan karbon 3-5 kali lebih 
banyak dibandingkan hutan tropis.4 
Bermitra dengan Bappenas dan 
organisasi lokal, CIFOR mendukung 
pembentukan Tim Strategis Koordinasi 
untuk Pengelolaan Lahan Basah (yang 
ditetapkan berdasarkan Keputusan 
Menteri No. 89/2020) dan berkontribusi 
dalam pengembangan peta jalan untuk 
pengelolaan lahan basah di Indonesia. 

“Indonesia sangat 
beruntung. Terlepas 
dari banyaknya bencana 
alam dan musibah, 
negara kami diberkati 
oleh banyak hal, 
termasuk ekosistem 
mangrove.”

Daniel Murdiyarso
Ilmuwan Utama 
CIFOR-ICRAF 

Melaporkan perubahan iklim: Diperkuat 

CIFOR diundang oleh Inisiatif Iklim 
dan Hutan Internasional Norwegia 
(NICFI) untuk mendampingi 
Pemerintah Indonesia dalam 
menyempurnakan Rujukan 
Tingkat Emisi Hutan (FREL) 
dengan memasukkan sumber-
sumber yang hilang dan rosot di 
ekosistem lahan basah. Para peneliti 

memberikan bukti dan analisa 
kepada Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan untuk 
meningkatkan akurasi, kelengkapan, 
konsistensi dan komparabilitas 
FREL, termasuk rekomendasi untuk 
memasukkan kebakaran lahan 
gambut dan aktivitas REDD+, seperti 
peningkatan jumlah stok karbon 

© Ulet Ifansasti/CIFOR

© ICRAF

4 Murdiyarso D et al. 2010. Carbon storage 
in mangrove and peatland ecosystems: A 
preliminary account from plots in Indonesia. 
Working Paper 48. Bogor, Indonesia: CIFOR. 
https://doi.org/10.17528/cifor/003233; 
Donato D et al. 2011. Mangroves among 
the most carbon-rich forests in the tropics. 
Nature Geoscience 4(5): 293–297. https://
doi.org/10.1038/ngeo1123 
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Kegiatan CIFOR-ICRAF di Indonesia 
berfokus pada isu-isu penting 
bagi pembangunan nasional yang 
berkelanjutan, seperti agroforestri, 
konservasi keanekaragaman hayati, 
rantai nilai yang berkelanjutan dan 
inklusif, perencanaan penggunaan 
lahan untuk pembangunan rendah 
emisi, perubahan iklim, restorasi lahan 
basah dan lahan gambut, kelapa 
sawit, kebakaran dan kabut asap, 
bioenergi pada lahan terdegradasi, 
restorasi lanskap, pengurangan emisi 
dari deforestasi dan degradasi hutan 
(REDD+), serta penguasaan lahan dan 
kesetaraan gender.

Penelitian CIFOR-ICRAF Memiliki 
Akar yang dalam di Indonesia

hutan dan konversi mangrove untuk 
budidaya ikan, dan emisi lahan 
gambut karena dekomposisi. Tim 
juga mengembangkan model tingkat 
rujukan dan prediksi untuk skenario 
deforestasi hutan setelah pandemi 
COVID-19. 

Minyak kelapa sawit 
berkelanjutan: Dalam 
jangkauan 

Penelitian dan keterlibatan dengan 
pembuat kebijakan, sektor swasta 
dan komunitas kelapa sawit 
berkontribusi pada perumusan dan 
pelaksanaan rencana aksi nasional 
untuk minyak sawit berkelanjutan, 
sebagaimana dicantumkan dalam 
Instruksi Presiden No. 6 Tahun 
2019 dan peraturan pembangunan 
provinsi dan kabupaten tentang 
pengembangan perkebunan 
berkelanjutan dan perlindungan 
kawasan Nilai Konservasi Tinggi 
(NKT). Salah satu kolaborator 

CIFOR mengoordinasikan 
sekelompok cendekiawan dari 
IPB yang terlibat dalam proses 
penting untuk pengembangan 
kebijakan tentang kemitraan petani 
kecil - sektor swasta dan sistem 
sertifikasi Minyak Kelapa Sawit 
Berkelanjutan Indonesia.

Kebakaran dan asap 
kabut: Membersihkan 
udara 

Melalui analisis ilmiah, penyuluhan 
dengan sasaran yang tepat dan 
keterlibatan secara proaktif dengan 
banyak pihak mulai dari masyarakat 
kecil hingga menteri, CIFOR 
membantu mengembangkan “Grand 
Design untuk Pencegahan Kebakaran 
2017-2019” yang diinisiasi dan 
dipimpin oleh Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 
serta “Standardisasi Pencegahan 
Kebakaran” yang diinisiasi dan 
dipimpin oleh Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian 
(Menko Perekonomian). Para peneliti 
juga diundang untuk membantu 
membuat rencana aksi pencegahan 
kebakaran. Pada tingkat provinsi dan 
kabupaten, tim juga turut membantu 
pengembangan peraturan daerah 
untuk pencegahan kebakaran melalui 
lokakarya dan pertemuan dengan 
berbagai pemangku kepentingan.

Penelitian bioenergi 
menargetkan “trilema 
- pangan-energi-
lingkungan” 

Di Indonesia, bioenergi dipandang 
sebagai jalur potensial untuk 
mengatasi tiga hal yaitu ketahanan 
energi, kehidupan yang lebih 
baik di desa, dan restorasi lahan 
terdegradasi. CIFOR bersama 
mitra-mitra strategis membangun 
database spesies utama tanaman 
biofuel yaitu tanaman benih khusus 
penghasil minyak atau biomassa 

© Aulia Erlangga/CIFOR-ICRAF

© Ricky Martin/CIFOR-ICRAF © Nanang Sujana/CIFOR © Laurentius Angga/CIFOR-ICRAF
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kayu yang dapat diubah menjadi 
energi, yang tumbuh dengan baik di 
lahan terdegradasi. Dengan demikian 
lahan terdegradasi dapat memberikan 

penghasilan yang menguntungkan. 
Dengan tanaman, lokasi, dan model 
bisnis yang tepat bioenergi bisa menjadi 
solusi untuk tiga masalah ini. 

Meningkatkan mata pencaharian masyarakat setempat 
melalui agroforestri 

Dengan mengadopsi teknologi 
yang dipromosikan melalui kegiatan 
pembangunan agroforestri di Sulawesi, 
penghasilan petani meningkat hingga 
18%. Lebih dari 631.000 orang petani, 
sekitar separohnya adalah perempuan. 
Kegiatan ini bertujuan mempromosikan 
berbagai produk hasil hutan dan kebun 
di rumah seperti madu, cengkeh, kopi, 
buah-buahan setempat dan sagu.

Petani yang sebelumnya bergantung 
pada satu jenis komoditas, sehingga 
rentan terhadap fluktuasi harga 
pasar, mendapatkan keuntungan dari 
pengenalan tanaman baru dan sistem 
agroforestri yang lebih beragam, serta 
mendapatkan pelatihan terkait rencana 
pengembangan bisnis dan branding 

Mendukung inisiatif pemerintah untuk menghidupkan 
kembali bambu 

Pengembangan opsi berdasarkan 
konteks harus mengikutsertakan 
kegiatan rantai nilai dan agribisnis. 
Penelitian di Indonesia, yang dilakukan 
oleh Marcellinus Utomo dari Universitas 
Nasional Australia di Jawa Tengah dan 
Desy Ekawati dari Badan Penelitian, 

Pengembangan dan Inovasi Kehutanan, 
yang bermitra dengan Yayasan Bambu 
Berkelanjutan di Flores, diterapkan 
oleh CIFOR-ICRAF untuk mendukung 
program Pemerintah Indonesia 10 tahun 
Seribu Desa Bambu.

persentase goal energi terbarukan 
pada 2030

31% 

persentase energi terbarukan 
Indonesia pada 2005

6% 

© ICRAF © Muhammad Sidik/CIFOR
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Penelitian ini telah mengidentifikasi 
beberapa cara partisipasi petani 
yang lebih adil, khususnya rantai 
nilai barang kerajinan yang 
memerikan keuntungan.

CIFOR-ICRAF juga mendirikan 
pusat pembelajaran desa untuk 
menghubungkan masyarakat lokal 
dan sektor swasta dengan lebih baik 
dan merata. 

Pengelolaan daerah aliran sungai untuk pertanian 
ramah lingkungan

CIFOR-ICRAF mengembangkan 
instrumen layanan lingkungan untuk 
pengelolaan daerah aliran sungai 
(DAS) dan mata air berkelanjutan di 
DAS Rejoso, Kabupaten Pasuruan, 
Jawa Timur. Dalam proyek ini 
CIFOR-ICRAF bekerja sama dengan 
institusi keuangan melalui platform 

blended finance (pembiayaan 
bersama dari sektor swasta dan 
anggaran pemerintah) dan crowd-
lending (pembiayaan dari masyarakat 
yang terlibat). Proyek ini dijalankan 
bersama dengan pemerintah daerah 
dan sektor swasta. 

Menargetkan ketahanan pangan dan nutrisi yang 
lebih baik 

Sejak 2018, tim sistem pangan di 
CIFOR telah melaksanakan beberapa 
proyek penelitian di Kalimantan Barat, 
Papua, Papua Barat, Jawa Tengah 
dan Jawa Timur. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pola makan 
‘tradisional’ dapat memberikan nutrisi 
yang lebih banyak dibandingkan 
dengan makanan olahan. Temuan 

Madu, kacang-
kacangan, kayu jati 
dan nila: Kanoppi 
Project 

Dipimpin bersama-sama oleh 
CIFOR dan ICRAF, Kanoppi 
Project bertujuan meningkatkan 
pendapatan petani hutan skala 
kecil dengan mengembangkan 
dan mempromosikan produk dan 
pemasaran hasil hutan kayu dan 
non-kayu di Pulau Sumbawa, 
Timor Barat, dan Gunungkidul. 
Penggunaan pendekatan 
agroforestri sebagai pelengkap 
dan penelitian partisipatif proyek 
ini membantu mempengaruhi 
proses pembuatan kebijakan 
dapat memengaruhi penerjemahan 
strategi berbasis lanskap ke dalam 
praktik untuk membangun model 
bisnis berbasis komunitas yang 
kuat sebagai penggerak ekonomi 
regional. 

forestsnews.cifor.org/76469

© Donny Iqbal/CIFOR-ICRAF

© Aulia Erlannga/CIFOR
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hasil survei mengenai dampak 
COVID-19 terhadap suplai dan 
konsumsi makanan di Papua Barat 
dibagikan dalam seminar daring yang 
dihadiri oleh Bappenas Desk Papua, 
Universitas Papua, dan Balitbangda 
Papua Barat.

Peta jalan menuju 
pertumbuhan hijau di 
lima provinsi

Pemerintah Indonesia telah 
berkomitmen memitigasi perubahan 
iklim di sektor berbasis lahan dengan 
memperkuat kapasitas pemerintah 
daerah dalam merencanakan dan 
mengawasi pengembangan ekonomi 
hijau dan mengembangkan empat 
aksi mitigasi daerah tepat sasaran 
yang berpotensi untuk diperluas ke 
tingkat nasional. ICRAF mendukung 
lima provinsi (Papua, Papua Barat, 
Sumatra Selatan, Jambi, dan Aceh) 
dalam pengembangan perencanaan 
pembangunan dan peta jalan Green 
Growth. Perencanaan pembangunan 

tersebut berfokus pada analisis dan 
pemodelan komprehensif sektor 
berbasis lahan. Setiap rencana 
kemudian diarusutamakan dalam 
Pembangunan Jangka Menengah 
Tingkat Provinsi. 

Mekanisme pendanaan 
berkelanjutan di area 
konservasi 

ICRAF telah mengidentifikasi opsi-
opsi pendanaan yang berkelanjutan 
dan inovatif, desain, dan mekanisme 
pembiayaan untuk Taman Nasional 
Kerinci Seblat dan Taman Nasional 
Bogani Nani Wartabone. Dengan 
pendanaan dari UNDP, ICRAF bekerja 
sama dengan Bappenas dalam 
proyek Enhancing the Protected 
Area System in Sulawesi for 
Biodiversity Conservation (EPASS) 
dan Transforming Effectiveness of 
Biodiversity Conservation in Priority 

Sumatran Landscape (TIGER). Proyek 
ini mengidentifikasikan sumber 
dana inovatif, seperti pendapatan 
dari ekowisata, jasa lingkungan 
dan keanekaragaman hayati di area 
konservasi, serta zona penyangga 
kawasan konservasi. 

Menyoroti perencanaan 
lanskap berkelanjutan 

ICRAF telah mengembangkan 
Land Use Planning for Multiple 
Environmental Services (LUMENS), 
yaitu sebuah kerangka kerja 
pengurangan emisi gas rumah 
kaca yang dilengkapi dengan 
perangkat lunak untuk membantu 
proses perencanaan pembangunan 
berkelanjutan. LUMENS didukung 
oleh Bappenas untuk pengembangan 
rencana aksi provinsi sebagai upaya 
pengurangan emisi gas rumah kaca 
di 34 provinsi. 

© ICRAF © ICRAF © ICRAF
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Pendekatan transformatif 

Platform Kemitraan Transformatif (Transformative Partnership 
Platforms, TPP) adalah aliansi yang berfokus pada tantangan 
besar yaitu menerapkan prinsip-prinsip lanskap berketahanan 
melalui Green Growth in Indonesia. TPP saat ini sedang 
dikembangkan 

Lanskap Keterlibatan adalah lokasi di mana CIFOR-ICRAF 
melakukan pekerjaan transformatif jangka panjang bersama para 
mitra yang beragam yang memiliki komitmen tinggi. Diluncurkan 
pada Kongres Kehutanan Dunia tahun 2022 di Seoul oleh YM 
Menteri Layanan Kehutanan Korea, Choi Byeong Am, Kemitraan 
Lanskap Asia bertujuan mendukung pemulihan lahan kering Asia 
dan daerah rawan kering di 14 negara, termasuk Indonesia. 

Produk Unggulan adalah alat digital yang dirancang untuk 
mengatasi tantangan pada lanskap penting. Co-designing 
Smallholder Agroforestry Management (COSAM) adalah 
aplikasi smartphone yang memungkinkan petani merancang 
sistem agroforestri didukung oleh proyek Sustainable Oil Palm 
Agroforestry di Sumatra Utara dan Kementerian Federal Jerman 
untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ). Sedangkan 
Sistem Pemantauan Restorasi Berbasis Masyarakat (CBRMS) 
adalah platform digital untuk memantau pemulihan lanskap 
terdegradasi. Sistem ini diterapkan dalam proyek-proyek yang 
didukung oleh Lembaga Ilmu Kehutanan Nasional Indonesia dan 
Yayasan Temasek.

© Muhammad Sidik/CIFOR (Atas); © Icaro Cooke Vieira/CIFOR (Tengah); © Aris Sanjaya/CIFOR (Bawah)

Mempengaruhi 
kemitraan multi-sektor 
untuk pasar global 

Melalui dukungan IFAD, ICRAF 
telah memulai inisiatif langkah 
penelitian selama empat tahun 
untuk memperkuat kapasitas petani 
komoditas hijau di Sulawesi Selatan 
dan Sumatra Utara. Selain itu juga 
mendorong lahirnya petani yang 
mampu mengelola lahan pertanian 
dengan mengikuti prinsip-prinsip 
berkelanjutan, dan memahami 
prinsip-prinsip kewirausahaan untuk 
bersaing di pasar global, serta 
memiliki keterampilan untuk bermitra 
secara setara dengan pemerintah 
dan sektor swasta.

Menghentikan 
penebangan liar dan 
kejahatan kehutanan 
lainnya

Penebangan liar diperkirakan 
merugikan Indonesia lebih dari 1 miliar 
dollar AS per tahun, dihitung dari pajak 
yang belum dibayarkan pada 2003. 
Ilmuwan CIFOR bergabung dengan 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) Indonesia untuk 
memasukkan tindak kejahatan di 
sektor kehutanan ke dalam undang-
undang anti pencucian uang nasional. 
Pada 2009, Bank Indonesia menerima 
rekomendasi mereka dan mewajibkan 
semua bank di Indonesia untuk 
melakukan proses uji tuntas nasabah. © Aris Sanjaya/CIFOR
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CIFOR-ICRAF memiliki visi tentang dunia di mana penduduknya menikmati penghidupan yang didukung oleh lanskap 
yang sehat dan produktif, yang menjadi tangguh melalui kekuatan transformatif hutan, pohon dan agroforestri. 

Krisis global yang saling memperkuat mengarah pada kehancuran, didorong oleh deforestasi dan hilangnya 
keanekaragaman hayati, perubahan iklim, sistem pangan yang tidak berfungsi, rantai pasokan dan rantai nilai yang 
tidak berkelanjutan, dan ketidaksetaraan yang berdampak kepada perempuan, masyarakat adat dan kelompok 
terpinggirkan lainnya. 

Tetapi pohon – baik di hutan maupun di lahan pertanian – merupakan bagian penting dari solusi. 

CIFOR-ICRAF memberikan bukti berdasarkan permintaan tentang bagaimana pohon merevitalisasi lanskap dan 
mata pencaharian. Lahir dari penggabungan dua organisasi penelitian terpercaya – Center for International Forestry 
Research (CIFOR) dan World Agroforestry (ICRAF) – CIFOR-ICRAF memanfaatkan total pengalaman 70 tahun dan 
jaringan kemitraan yang luas di Afrika, Asia dan Amerika Latin. 

Walaupun beroperasi di dua entitas legal dan kantor pusat yang berbeda, CIFOR-ICRAF bekerja di bawah Dewan 
Pengurus dan kepemimpinan yang sama, melalui penggabungan struktur organisasi regional. Lebih dari 700 staf 
kami yang bekerja di 60 negara dengan 25 kantor. Perjanjian yang telah beberapa dekade berjalan dengan tuan 
rumah Indonesia dan Kenya merefleksikan kepimpinan global dan komitmen mereka terhadap solusi berbasis alam. 
Kami sangat bersyukur atas dukungan finansial dari 159 mitra pendanaan dan kolaborasi dengan 281 mitra strategis 
kami. 

Secara keseluruhan, kami telah menyelesaikan lebih dari 2.200 proyek bernilai lebih dari 2 miliar dollar AS di 92 
negara. Melalui lebih dari 25.000 hasil riset dan situs pemberitaan, media sosial juga berbagai acara, pesan yang 
kami bawa terus menggerakkan audiens yang terus bertambah, baik di kalangan akademis, pemerintah atau 
masyarakat sipil. 

Entitas jaringan CIFOR-ICRAF memperkuat dan memajukan tujuan bersama kami. Sebagai gerakan global untuk 
lanskap berkelanjutan terkemuka, Forum Lanskap Global (Global Landscape Forum) telah menghubungkan 1,5 miliar 
orang, dari pemimpin muda (youth leaders) hingga pendonor multilateral besar. Kemitraan Global untuk Hutan, 
Pohon dan Agroforestri (Global Partnership for Forests, Trees and Agroforestry) telah memasuki fase kolaborasi 
baru. Dan Ketahanan Lanskap (Resilient Landscapes) dengan cepat menjadi penghubung penting antara sains, 
bisnis dan kehutanan. 

cifor-icraf.org

CIFOR dan ICRAF merupakan Pusat Penelitian di bawah CGIAR.
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