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Pendahuluan
Seiring dengan CIFOR memasuki usia ke-23, kami
menyadari kami berada di dunia dengan berbagai
tantangan pembangunan dan lingkungan hidup
yang terus berubah. Kami menyaksikan berbagai risiko
terhadap umat manusia yang semakin meningkat,
tetapi juga peluang baru untuk penghidupan yang
lebih baik. Pada September 2015, Negara-negara
Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa menyepakati 17
Sasaran Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable
Development Goals (SDG) sebagai kerangka kerja
global untuk masa depan kita. Sumberdaya hutan dan
pohon dapat berkontribusi secara signifikan untuk
mencapai semua sasaran ini. Strategi CIFOR 20162025 secara eksplisit mendasarkan pada kerangka
pembangunan baru tersebut, dengan menetapkan
jalur dan tema lintas sektor sehingga penelitian
kehutanan, pembangunan kapasitas dan keterlibatan
dapat berkontribusi demi masa depan yang layak bagi
anak-anak kita.
Sejalan dengan SDG, pada Desember 2015 di Paris,
berbagai pemerintahan yang tergabung dalam
Konferensi Para Pihak ke-21 (COP 21) Konvensi
Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang
Perubahan Iklim (UNFCCC) menyelesaikan sebuah
kesepakatan iklim baru, dengan kehutanan dan
bentang alam menempati garis terdepan. Strategi
CIFOR untuk 2016-2025 juga menyoroti peran utama
kehutanan dalam peraturan iklim dan berbagai
kontribusi positifnya terhadap semua aspek agenda
pembangunan, pada tingkat global, nasional,
subnasional dan lokal.
Dengan memperhatikan perkembangan baru tersebut,
CIFOR merevisi dan memperbarui strategi 10 tahunnya.
Strategi CIFOR ini merupakan produk dari sebuah
proses yang berlangsung selama 16 bulan dengan
berbagai masukan dari hampir 3.000 pemangku
kepentingan dan mitra dari sejumlah besar lembaga
di lebih dari 82 negara, serta staf CIFOR di seluruh
dunia. Dalam perjalanannya muncul suatu konsensus
untuk memandu CIFOR menuju dekade yang akan
datang. CIFOR, bersama dengan beragam mitranya dan
dalam kerangka baru Kelompok Konsultasi Penelitian
Pertanian Internasional (CGIAR) , akan mendukung dan
memberi masukan terhadap agenda pembangunan
yang tengah berkembang.

2

Strategi CIFOR 2016–2025: Ringkasan

Pendekatan bentang alam
Bentang alam multifungsional – basis sumberdaya terestrial
tempat manusia berinteraksi melalui sistem kehutanan,
pertanian, perikanan, pangan dan energi - menjadi pusat
dari agenda baru iklim dan pembangunan. Bentang alam
multifungsional adalah rumah dan basis sumberdaya bagi 500
juta pertanian skala kecil yang memproduksi 80 persen pangan
yang dikonsumsi di Asia dan Afrika sub-Sahara. Bentang alam
tersebut menyediakan air, energi dan sumberdaya lain untuk
masyarakat pedesaan, kota-kota sekitarnya dan ekonomi
global. Dan hutan merupakan unsur utama dari bentang
alam tersebut, yang menyediakan jasa ekosistem yang sangat
berharga, mendukung pertanian dan penghidupan penduduk,
keragaman hayati, kesehatan dan kesejahteraan.
Lahan pertanian, hutan, badan air dan permukiman bukanlah
unsur-unsur terpisah tetapi merupakan bagian dari bentang
alam yang lebih luas tempat berpadunya lahan dan tata
guna sumberdaya. Melalui pendekatan bentang alam
dituntut perlunya memahami dan mengelola beragam
sasaran dari berbagai pemangku kepentingan, dengan
mempertimbangkan lingkungan alamiah dan sistem manusia
yang terbentuk dan tergantung padanya.
Strategi CIFOR untuk 2016–2025 menganut pendekatan
bentang alam ini.

Global
Landscapes
Forum
Sejak pendiriannya pada tahun 2013 bersamaan dengan
UNFCCC COP 19, Forum Bentang Alam Global atau
Global Landscape Forum (GLF) telah menjadi platform
dunia paling terkemuka untuk mengatasi berbagai
hambatan di antara sektor-sektor tata guna lahan. Forum
tersebut mengumpulkan para pemimpin dunia dan para
pakar global dari semua bidang yang berdampak pada
pengambilan keputusan tata guna lahan - termasuk
sektor korporat dan keuangan.
Dibangun di atas keberhasilan berbagai acara baru-baru
ini, para mitra Forum berharap agar GLF menjadi platform
permanen untuk keterlibatan dan praktik kebijakan yang
luas ke depannya, yang menampilkan
SDG sebagai
enam komponen: (i) berbagai acara
fokus
forum, (ii) pendanaan bentang alam
KEMITRAAN
berkelanjutan, (iii) restorasi (pemulihan)
UNTUK MENCAPAI
SASARAN
bentang alam, (iv) hak dan tata kelola,
(v) studi peninjauan masa depan dan
pengukuran kemajuan, dan (vi) keterlibatan
kaum muda.

Aspirasi CIFOR
Visi

Misi

CIFOR bervisi terwujudnya
dunia yang lebih
adil (setara) dimana
kehutanan dan bentang
alam meningkatkan
kelestarian lingkungan dan
kesejahteraan untuk semua.

CIFOR meningkatkan kesejahteraan manusia,
kesetaraan dan integritas lingkungan dengan
melakukan penelitian inovatif, mengembangkan
kapasitas para mitra dan terlibat secara aktif dalam
dialog dengan semua pemangku kepentingan untuk
memberi masukan terhadap berbagai kebijakan dan
praktik yang memengaruhi hutan dan masyarakat.

Nilai-nilai
CIFOR merujuk pada nilai-nilai berikut:

Komitmen terhadap dampak

Inovasi dan berpikir kritis

Penelitian CIFOR digerakkan oleh
suatu komitmen pada pengentasan
kemiskinan, kelestarian lingkungan,
pemahaman global dan keterlibatan
dalam memberi masukan terhadap
perumusan kebijakan.

CIFOR mendorong solusi inovatif,
kreatif dan berani mengambil risiko
melalui analisis ilmiah yang kredibel
dan bertanggung jawab. CIFOR bekerja
dengan antusiasme, menjaga semangat
untuk belajar dan berpikir kritis, dan
menangani berbagai tantangan dan
isu dari banyak sudut pandang untuk
memecahkan masalah dan memperluas
pengetahuan.

Integritas dan
profesionalisme
CIFOR mematuhi standar ilmiah dan
etika tertinggi, transparan dalam
metode-metodenya serta jujur dalam
hasil-hasil penelitiannya. CIFOR
menunjukkan sikap bertanggung jawab
kepada para rekan kerja dan para
mitranya. CIFOR menghormati berbagai
kebijakan dan prosedur organisasi,
dan menerapkannya secara konsisten
dengan cara yang adil dan transparan.
CIFOR menghargai kontribusi dan
dedikasi perseorangan terhadap
standar pencapaian tertinggi.

Respek dan kerjasama
CIFOR mengakui dan menghormati
keberagaman dalam ras, jender,
budaya, agama atau kepercayaan,
etnis atau latar belakang sosial, usia,
orientasi seksual, status perkawinan
atau aspek-aspek status perseorangan
lainnya. CIFOR mendorong kesetaraan,
pemberdayaan, dan kebebasan
berpikir dan partisipasi terbuka. CIFOR
memperlakukan para rekan kerja
dan para mitra dengan kepercayaan,
sikap hormat, keadilan, integritas dan
pemberian penghargaan.
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Bagaimana kami bekerja
CIFOR mewujudkan dampak yang didasarkan atas ilmu
pengetahuan. Pendekatannya bersandar atas berbagai
prinsip dan tema yang ditentukan dengan jelas, dan atas
ketiga pilarnya - penelitian, pembangunan kapasitas dan
keterlibatan - yang terpadu dalam teori perubahannya.

tingkat daerah, pusat dan internasional. Kami menggunakan
perangkat komunikasi terbaru untuk memastikan bahwa
informasi tersedia untuk para pembuat kebijakan, para donor,
jurnalis, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan
para praktisi dalam waktu sesingkat mungkin.

Para ilmuwan CIFOR dan tim pendukungnya menerapkan
berbagai perangkat penelitian mutakhir untuk
menjawab berbagai pertanyaan kehutanan global yang
tengah berkembang, dengan tujuan utama menciptakan
kebijakan pengelolaan hutan yang lebih baik. Melalui
kemitraan, CIFOR menggunakan sumberdayanya yang
terbatas untuk menyediakan barang-barang publik
internasional guna memengaruhi dan membentuk
agenda kehutanan dunia dan berkontribusi pada agenda
pembangunan dan iklim yang lebih luas.

Agar dapat memadukan ketiga pilar pekerjaannya
untuk mencapai dampak jangka panjang, CIFOR telah
mengembangkan suatu teori perubahan yang menyeluruh
secara organisasi.

Kami membangun kapasitas dimana diperlukan dan
memanfaatkan teknik-teknik pemantauan dan evaluasi
canggih untuk mengumpulkan umpan balik dan
meningkatkan jalur-jalur kami menuju dampak.
Kami penuh semangat – tetapi tidak preskriptif – dalam
penjangkauan dan keterlibatan kami dengan
sejumlah besar mitra kami. Kami merancang dari awal
kegiatan kami untuk memberi dampak dan hasil untuk
para pemangku kepentingan. Kami berpikir secara lokal
dan bertindak secara global dengan melakukan penelitian
di lapangan dan langsung menyentuh isu-isu yang
dihadapi, dan dengan menyebarluaskan temuan-temuan
kami kepada pihak-pihak yang paling membutuhkan di

Dalam teori perubahan CIFOR, penelitian saat ini tentang
tinjauan masa depan mendukung kami dalam menyusun
fokus strategis dan tematis. Hasilnya adalah penelitian yang
didorong oleh permintaan, yang dilaksanakan melalui kerja
sama dengan para mitra untuk secara bersama menghasilkan
pengetahuan dan membangun kapasitas. Melalui
penjangkauan dan keterlibatan yang terarah, kami membantu
para mitra kami untuk memanfaatkan, memobilisasi
dan membagikan pengetahuan; dan kami mendukung
audiens kami untuk memanfaatkannya bagi bahan
kebijakan dan praktik mereka. Dengan cara ini, penelitian
CIFOR berkontribusi pada ketiga Hasil Tingkat Sistem
(System-Level Outcomes) CGIAR - pengurangan kemiskinan,
ketahanan pangan dan gizi yang lebih baik, dan peningkatan
sistem sumberdaya alam dan jasa ekosistem - dan secara
langsung ditujukan bagi SDG agar dapat memberi pengaruh
positif pada jalan pembangunan (Gambar 1). Umpan balik
dan pembelajaran difasilitasi dalam seluruh rangkaian proses
melalui pemantauan, evaluasi dan penilaian dampak yang
dilakukan secara terus menerus.
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Gambar 1.
Jalur-jalur
potensial
pembangunan di
masa depan

Tiga pilar CIFOR

Pilar 1

Pilar 2

Pilar 3

Penelitian untuk
dampak

Pembangunan
kapasitas

Penjangkauan dan
keterlibatan

CIFOR bekerja dalam sistemsistem sosial, ekonomi dan
ekologis yang kompleks,
dengan sumberdaya yang
mempunyai respons yang
cepat maupun lambat.
Permasalahannya bukan
hanya teknis, dan berbagai
solusi perlu melibatkan
banyak pemangku
kepentingan pada berbagai
tingkatan tata kelola.
Pengguna penelitian kami
antara lain lembaga donor
dan lembaga pembangunan,
organisasi konservasi,
pemerintah, LSM, penasihat
hukum, jurnalis, sektor swasta,
para peneliti lain dan para
praktisi di segala tingkatan,
dan juga usaha kecil dan
petani. Dengan demikian
hasil-hasil penelitian kami
dapat berdampak di berbagai
tingkatan berbeda.

Pembangunan kapasitas dari staf
kami, dan juga para mitra kami,
para pemangku kepentingan,
jurnalis dan pelajar menjadi
inti dari teori perubahan kami
dan hal mendasar dalam
upaya kami menciptakan
berbagai dampak yang kami
cari dan yang diharapkan
dari kami. Pengembangan
kapasitas manusia dan lembaga
merupakan bagian integral
dari seluruh rangkaian kegiatan
penelitian kami, yang terpadu
di dalam semua program dan
proyek penelitian sejak tahap
awal. Kami melakukan berbagai
bentuk pengembangan kapasitas
bersama para mitra, termasuk
universitas, lembaga pemerintah
dan LSM. Pengembangan
kapasitas kami dengan para
mitra eksternal juga mencakup
pengembangan kapasitas
akademis dan teknis.

Dengan memadukan pendekatan
dan teknik jurnalistik dengan
pendekatan komunikasi ilmiah,
CIFOR telah menjadi pemimpin
global yang sangat dikenal dalam
arena ini. Dipandu oleh strategi dan
model berbagi pengetahuan yang
telah teruji, pemantauan ekstensif
dan analisis data, serta masukan
dari para mitra dan para pembuat
kebijakan, CIFOR telah menciptakan
jalur-jalur diseminasi pengetahuan,
peran serta pada arena global dan
menjangkau melalui serangkaian
saluran dan produk yang strategis.
Media yang utama adalah jurnal
Kabar Hutan (Forests News), situs
web korporat dan perpustakaan
(CIFOR.org), CIFOR TV, jejaring media
sosial dan milis yang ekstensif. Semua
sarana ini menjadi pendukung dan
dasar pendekatan strategis kami
dalam berbagai konferensi nasional,
regional dan internasional, seperti
Forum Bentang Alam Global.
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Apa yang kami kerjakan –
bidang-bidang tematik CIFOR
CIFOR memiliki enam bidang kerja tematik yang dirancang
untuk berkontribusi pada pembangunan global dan
agenda iklim, dan menghasilkan dampak yang terukur.
Bidang-bidang ini dipilih melalui proses konsultasi
ekstensif yang diuraikan di atas, dan menggambarkan
topik-topik prioritas yang mendasari kegiatan CIFOR. Pada
setiap bidang, CIFOR melakukan penelitian, pembangunan
kapasitas dan peran serta dalam proses kebijakan
menggunakan hasil-hasil penelitian. Semua bidang kerja
tematik kami berkontribusi untuk pencapaian SDG.

Penelitian CIFOR dalam tema ini akan menyediakan
gambaran dan memvalidasi kontribusi hutan yang
beragam terhadap berbagai dimensi kesejahteraan
manusia di berbagai wilayah tropis. Pemahaman yang
lebih baik dari berbagai dimensi ini menjadi masukan dan
bukti yang diperlukan oleh pembuat kebijakan dalam
mengambil keputusan yang efektif dan tepat. Hal ini juga
sekaligus untuk memastikan bahwa berbagai proses
kebijakan yang relevan sepenuhnya mempertimbangkan
peran sumberdaya hutan dalam penghidupan pedesaan
dan berbagai dinamika yang mendorong perubahan.

Hutan dan kesejahteraan
manusia

Pembangunan kapasitas dalam bidang ini akan dilakukan
pada berbagai skala, yakni meningkatkan keterampilan
para petani hutan dan menyediakan informasi
bagi mereka agar dapat secara aktif menyuarakan
kepentingannya terkait pengelolaan hutan dan
penghidupan dalam forum-forum publik. Pembangunan
kapasitas juga berfokus pada para teknisi dan pembuat
kebijakan agar mereka dapat lebih memberikan apresiasi
terhadap pengetahuan pengelolaan hutan lokal dan
perangkat yang dikembangkan untuk penghidupan
masyarakat dari sumberdaya hutan. CIFOR juga
meningkatkan keahlian para peneliti nasional dan
melengkapi mereka dengan berbagai pendekatan baru
untuk menganalisis dan memantau peran hutan bagi
kesejahteraan manusia di negara-negara mereka.

SDG dalam fokus
TAK ADA
KEMISKINAN

KESEHATAN DAN
KESEJAHTERAAN
YANG BAIK

KOTA DAN
MASYARAKAT
BERKELANJUTAN

Puluhan juta rumah tangga pedesaan di berbagai negara
berkembang memperoleh bagian pendapatan mereka
dari mengelola dan memanen hutan. Hutan dan daerah
berhutan berkontribusi bagi kesejahteraan manusia
melalui berbagai jasa dan produk, yang mendukung
penghidupan penduduk desa.
Akan tetapi, kontribusi hutan terhadap kesejahteraan dan
kemakmuran manusia sering kali tidak dipahami atau
kurang dihargai. Seringkali upaya pengentasan kemiskinan
tidak memperhatikan peran hutan, sehingga melewatkan
kesempatan untuk mendukung atau meningkatkan
penghidupan penduduk di negara berkembang melalui
pemanfaatan dan konservasi hutan. Berbagai kebijakan
untuk mendorong pembangunan ekonomi dan
pengentasan kemiskinan dapat menimbulkan berbagai
konsekuensi yang tidak diinginkan, misalnya hilangnya
hutan dan berkurangnya sumber penghidupan penduduk
desa. Berbagai tindakan konservasi ketat untuk melindungi
hutan dari pemanfaatan berlebihan dalam praktiknya
mungkin menutup akses penduduk setempat terhadap
berbagai sumberdaya hutan penting.
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Dalam pemantauan keberhasilan pencapaian targettargetnya, SDG memahami hubungan antara ekosistem,
sumberdaya alam dan pembangunan manusia.
Hutan jelas-jelas memiliki peran yang penting dalam
pencapaian SDG, dan hal ini menjadi peluang baru untuk
menjelaskan kaitan antara hutan dengan kesejahteraan
manusia.
Penelitian global yang terfokus dapat menyediakan
bukti ilmiah sebagai masukan terhadap pengambilan
kebijakan dan dapat meningkatkan kontribusi hutan
bagi kesejahteraan dan kemakmuran manusia. Penelitian
kami bertujuan menghasilkan bukti-bukti tersebut dan
mengokohkan peran hutan dalam agenda pengurangan
kemiskinan global, yakni dengan memberikan masukan
dan mempengaruhi proses penyusunan kebijakan
kehutanan, baik di tingkat regional maupun global.

Bentang alam
berkelanjutan dan pangan

Kesempatan yang setara,
jender, keadilan dan tenurial

SDG dalam fokus

SDG dalam fokus

NOL
KELAPARAN

AIR BERSIH DAN
SANITASI

PENDIDIKAN
BERKUALITAS

KESETARAAN
JENDER

BERKURANGNYA
KETIDAKSETARAAN

KEDAMAIAN, KEADILAN
DAN LEMBAGA YANG KUAT

Dalam beberapa dekade terakhir, tutupan pohon di
lahan-lahan pertanian telah meningkat, dengan hampir
separuh lahan pertanian mempertahankan >10%
tutupan pohon.4 Kendati demikian, konsep “pepohonan
di luar hutan” muncul baru-baru ini saja dalam agenda
kebijakan. Dengan diadopsinya SDG pada 2015, para
pemimpin dunia saat ini menetapkan target untuk
secara simultan mengurangi kemiskinan, meningkatkan
ketersediaan air, energi, pangan, diet dan gizi, ketahanan
iklim, penghidupan, tata kelola dan kesetaraan jender.
Mengharmoniskan keberadaan hutan, pohon dan
wanatani dengan tata guna lahan lainnya pada skala
bentang alam akan menjadi kunci, tetapi memerlukan
transisi untuk meninggalkan pendekatan sektoral yang
tidak efektif terhadap pengelolaan lahan.

Masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar hutan
sering kali memiliki hak-hak yang lemah atas lahan
dan sumberdaya hutan. Berbagai aturan dan praktik
bisa saja meniadakan kesetaraan hak-hak tenurial
bagi kaum perempuan serta kelompok terpinggirkan
dan mengingkari suara mereka dalam pengambilan
keputusan tentang pemanfaatan hutan. Semua hal
ini berkontribusi pada kemiskinan dan ketidakadilan.
Masyarakat memiliki pengetahuan mendalam tentang
hutan, dan mereka dapat mengelola sumberdaya
hutan yang efektif bila diberikan kebebasan untuk
menerapkan hak-hak pemanfaatan dan pengelolaan
secara adil. Tenurial lahan dan hutan yang tidak jelas juga
menghambat investasi berbasis hutan berkelanjutan
baik yang berasal lokal maupun dari luar.

Sistem hutan dan pertanian berbasis pohon
berkontribusi secara langsung dan tidak langsung
pada penghidupan dan keragaman pola makan bagi
sekitar satu miliar penduduk dunia. Bahan pangan
dari hutan sangat penting untuk peningkatan gizi dan
ketahanan pangan untuk sebagian besar penduduk
dunia yang paling rentan, sementara pepohonan dan
hutan penting bagi petani dalam hal penyediaan jasa
ekosistem baik untuk kehidupan subsisten maupun
komersial. Meskipun demikian, peran hutan dalam
mendukung ketahanan pangan dan gizi manusia
masih kurang diteliti dan dipahami. Saat ini, pentingnya
pendekatan ‘sistem pangan’, yang memadukan berbagai
fungsi pada skala bentang alam menjadi sebuah
‘pertanian baru’ belum diakui pada ranah kebijakan.

Di banyak negara berkembang, negara menguasai
hak-hak kepemilikan de jure terhadap hutan yang
sangat luas. Pada beberapa tahun terakhir banyak
negara telah mengadopsi berbagai kebijakan dan
peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan
hak hutan kepada masyarakat adat dan masyarakat
setempat, tetapi devolusi hak yang sebenarnya masih
belum terjadi kecuali di beberapa bagian Amerika Latin.
Penelitian CIFOR akan mengevaluasi berbagai dampak
dari devolusi terhadap konservasi hutan, penghidupan
serta tata kelola lokal, termasuk partisipasi kaum
perempuan.

Menanggapi berbagai jaringan interaksi ketahanan
pangan dan gizi yang sangat kompleks tersebut,
CIFOR menyajikan sudut pandang yang luas dan
perbandingan antar lokasi pada skala bentang alam
untuk menunjukkan kontribusi hutan dan pertanian
berbasis pohon terhadap pola makan yang sehat dan
beragam. Kami juga melakukan penelitian dengan
analisis sangat terperinci untuk menggambarkan
pentingnya produk-produk hutan tertentu dan merujuk
pada kebutuhan gizi spesifik.

Studi Komparatif Global CIFOR tentang Tenurial
berusaha untuk lebih memahami secara lengkap faktorfaktor yang menghambat devolusi yang efektif atas hakhak atas lahan. Penelitian yang tengah berlangsung di
Indonesia, Peru dan Uganda tersebut dilakukan melalui
teori perubahan dimana berbagai temuan penelitian
CIFOR digunakan oleh para mitra pemerintah, LSM dan
banyak organisasi lokal untuk memahami sumbatan
politis, hukum dan administratif terhadap devolusi.
CIFOR berusaha memajukan kesetaraan jender dan
pemberdayaan perempuan dan anak-anak perempuan
dengan memperdalam, memperluas dan memperkuat
integrasi jender ke dalam penelitian dan tindakan
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inisiatif. Melalui penelitian di banyak tempat di Afrika,
Asia dan Amerika Latin, kami mengungkap adanya saling
memengaruhi antara kekuasaan, kelembagaan dan
praktik-praktik yang menghasilkan ketimpangan jender,
dan mengkaji bagaimana jender bersilangan dengan
banyak hubungan sosial seperti kasta, umur, kekayaan
dan etnis. Pendekatan kami ialah memadukan jender di
seluruh rangkaian penelitian, dan juga melalui penyebaran
berbagai pembelajaran kebijakan dan praktik yang penting.

Perubahan iklim, energi
dan pembangunan rendah
karbon

perubahan iklim dengan hasil-hasil yang memberikan
manfaat pembangunan yang setara – termasuk
pengurangan kemiskinan, perlindungan penghidupan
lokal, hak dan tenurial, dan peningkatan jasa ekosistem.
Kegiatan dalam tema ini akan mengadopsi pendekatan
pembelajaran kebijakan, yang menyediakan informasi
ekologis, sosial dan ekonomi terpadu bagi para pembuat
kebijakan untuk mendukung perubahan efektif berbasis
bukti ilmiah. Mengembangkan berbagai pendekatan akan
menjadi kontribusi signifikan bagi tata kelola lingkungan
berbasis bukti.

Rantai nilai, keuangan dan
investasi

SDG dalam fokus
ENERGI YANG
TERJANGKAU
DAN BERSIH

AKSI
IKLIM

Meskipun perubahan iklim berawal paling tidak dua
abad silam, paradigma pembangunan saat ini telah
memperburuknya, yang menimbulkan tantangan
mendasar bagi pembangunan berkelanjutan dan
pengurangan kemiskinan. Seiring dengan meningkatnya
tekanan terhadap dunia internasional untuk bertindak
mengatasi perubahan iklim, kesepakatan baru dalam
UNFCCC dan komitmen internasional terhadap SDG akan
membuka pintu-pintu kerjasama yang baru.
Pertanian dan kehutanan memiliki tempat khusus dalam
arena kebijakan perubahan iklim dan pembangunan:
keduanya bergantung pada siklus karbon untuk
memproduksi pangan, pakan, energi, kayu dan produkproduk lain, dan keduanya bertanggung jawab atas 25
persen emisi global. Sumberdaya hutan dan pertanian
menjadi sumber penghidupan dan pendapatan
masyarakat, terutama di daerah pedesaan, tempat
penduduk paling miskin biasanya tinggal.
Menanggapi berbagai tantangan dan peluang tersebut,
CIFOR akan melakukan penelitian yang meningkatkan
pemahaman teknis tentang perubahan iklim dan
interaksinya dengan hutan dan bentang alam, serta
pemahaman tentang implikasi sosial dan kesetaraan dari
perubahan iklim untuk memastikan bahwa kepentingan
para pengguna lahan di pedesaan terefleksikan dalam
pengambilan keputusan.
Penelitian kami bertujuan untuk mendukung sebuah
paradigma pembangunan baru, yang memadukan
berbagai tindakan yang efektif dan efisien terkait
8
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SDG dalam fokus
PEKERJAAN LAYAK
DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI

INDUSTRI, INOVASI
DAN INFRASTRUKTUR

KONSUMSI DAN
PRODUKSI YANG
BERTANGGUNG JAWAB

Pertumbuhan produksi komoditas komersial selama lebih
dari 30 tahun terakhir menjadi pendorong antropogenik
utama dari deforestasi di Indonesia, Brasil dan negaranegara produsen utama dari komoditas seperti minyak
kelapa sawit, kedelai, gula dan daging sapi.
Perdagangan, keuangan dan investasi global
menimbulkan dua tantangan kunci bagi kelestarian
lingkungan dan inklusi sosial. Tantangan pertama
adalah mencapai rantai nilai yang lebih berkelanjutan,
yang mengamankan pasokan komoditas, berkontribusi
pada pembangunan pedesaan rendah karbon dan
mempertahankan penyediaan jasa ekosistem. Yang kedua
adalah memastikan bahwa para petani kecil dan usaha
kecil dan menengah mampu bersaing dan mendapat
manfaat dengan bergabung dalam rantai nilai global yang
menerapkan standar lingkungan yang lebih tinggi.
Kedua tantangan ini harus dihadapi dalam konteks
munculnya komitmen sektor swasta terhadap kelestarian.
Beberapa perusahaan konsumen dan produsen utama
telah mulai mengadopsi standar-standar lingkungan dan
sertifikasi, dan belakangan ini telah membuat komitmen
individual dan kolektif untuk menghapuskan deforestasi
atau ‘deforestasi nol’, seperti misalnya Deklarasi Hutan
New York pada September 2014. Komitmen semacam ini
memberi tekanan pada perusahaan produsen dan industry
pengolahan untuk mengurangi atau menghilangkan
dampak deforestasi secara signifikan dari praktik-praktik
mereka terkait tata guna lahan, dan untuk melindungi hakhak penduduk setempat.

Keuangan dan investasi yang bertanggung jawab menjadi
salah satu faktor kunci yang dapat berkontribusi pada
perubahan rantai nilai, dan dapat mendorong penerapan
praktik-praktik produksi dan pengelolaan berkelanjutan
secara lebih luas. Para penyedia jasa keuangan, termasuk
bank-bank pembangunan dan komersial, semakin banyak
mengadopsi praktik-praktik yang mencakup aspekaspek lingkungan, sosial dan tata kelola. Para investor
juga mencari berbagai cara untuk menginvestasikan
sumberdaya yang signifikan dalam proyek-proyek yang
berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan
menghasilkan imbalan finansial, lingkungan dan sosial
dengan cara-cara yang yang berkelanjutan. Namun, ada
banyak rintangan: hak-hak tenurial yang tidak jelas, risiko
berlebihan dan tidak diketahui, dan imbalan investasi
yang tidak layak. Lebih jauh, pasar modal saat ini juga
memberi insentif untuk jangka pendek, karena biayabiaya lingkungan dan sosial tidak diinternalisasikan
dengan benar. Diperlukan berbagai instrumen keuangan
serta mekanisme pendanaan baru, dan cara-cara baru
untuk mengelola dan memitigasi risiko. Secara singkat,
kita memerlukan pendekatan baru untuk menjembatani
pasokan dengan permintaan untuk modal swasta.
Sasaran utama kegiatan penelitian dalam bidang tema
ini ialah mendorong efektivitas tata kelola publik, swasta
dan publik-swasta dalam mencapai kelestarian, serta
model-model bisnis inklusif yang dapat meningkatkan
pembagian manfaat dan meningkatkan kapasitas petani
kecil, serta menciptakan keuangan yang bertanggung
jawab. Hal ini akan dicapai dengan melakukan penelitian,
membangun kapasitas, dan melakukan berbagai kegiatan
penyampaian hasil penelitian dan keterlibatan bersama
para pelaku utama di sektor publik dan swasta, dan juga
platform para pemangku kepentingan.

Pengelolaan dan restorasi
hutan
SDG dalam fokus
KEHIDUPAN
DARAT

KEHIDUPAN
DI BAWAH AIR

Mengelola dan merestorasi hutan untuk kepentingan
konservasi dan produksi kayu dan nonkayu secara
berkelanjutan adalah inti dari SDG 15. CIFOR
memfokuskan kegiatannya terutama - tetapi tidak
terbatas - pada wilayah tropis, bekerja lintas skala dan

fungsi. Hutan tropis mencakup kira-kira 51 persen
dari lahan berhutan dunia dan merupakan tempat
yang paling tinggi biodiversitasnya dari seluruh
ekosistem terestrial dunia. Lebih dari 350 juta orang
hidup di dalam atau di tepi hutan tropis, termasuk
60 juta masyarakat adat di berbagai wilayah di dunia
yang bergantung pada hutan. Banyak dari mereka
terpengaruh oleh pengelolaan hutan produksi,
yang mencakup 80 persen kawasan hutan di
beberapa wilayah tropis. Degradasi dan deforestasi
menjadi suatu tantangan dan sekaligus peluang
untuk merestorasi sekitar 1 miliar ha lahan hutan di
daerah tropis.
Tantangan Bonn (The Bonn Challenge), yang
diluncurkan oleh para pemimpin dunia pada
September 2011, merupakan sebuah aspirasi
global untuk memulihkan 150 juta ha hutan pada
tahun 2020. Ini hanya merupakan salah satu dari
sejumlah inisiatif utama yang bertujuan untuk
meningkatkan secara dramatis tutupan dan kualitas
hutan dunia. Memulihkan hutan di bentang alam
terdegradasi akan meningkatkan penyediaan jasa
ekosistem (seperti misalnya air minum bersih dan
irigasi tanaman), menangkap dan menyimpan
karbon, melindungi biodiversitas dan meningkatkan
penghidupan masyarakat. Hutan menyediakan
manfaat ekonomi yang besar, tetapi akses dan
pemanfaatannya secara berkelanjutan menuntut
bentang alam yang dikelola dengan baik dan
berkeadilan, yakni dengan menerapkan berbagai
pendekatan baru untuk konservasi, pengelolaan dan
restorasi hutan.
Penelitian CIFOR tentang lahan basah yang kaya
akan karbon, termasuk mangrove dan lahan
gambut, menghasilkan data yang sangat diperlukan
tentang perannya dalam mitigasi dan adaptasi iklim,
pengendalian banjir dan erosi, siklus nutrisi, penahan
badai dan jasa ekosistem lainnya.
Untuk mengatasi masalah akses ke sumberdaya
hutan oleh masyarakat pedesaan di negara
berkembang, dan untuk berkontribusi pada produksi
hutan yang terus meningkat melalui pengelolaan
berbagai sumberdaya yang lebih adil, kegiatan
penelitian dalam tema ini berfokus pada dua bidang
utama: pengelolaan hutan yang beragam dan
restorasi bentang alam hutan. Melalui upaya ini,
CIFOR bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan
dan restorasi terhadap minimal 70 juta ha hutan.
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Di mana kami bekerja
Pada saat ini, CIFOR berkantor pusat di Bogor, Indonesia, dengan tiga pusat kegiatan di Nairobi (Kenya),
Yaoundé (Kamerun), dan Lima (Peru), dan melakukan penelitian di lebih dari 50 negara. Gambar 2
menunjukkan kehadiran CIFOR di berbagai wilayah di dunia pada tahun 2016.

KEBERADAAN DI
SELURUH DUNIA
PADA 2016
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Rantai nilai, keuangan dan investasi

Gambar 2. Jejaring penelitian global CIFOR, 2016
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Mitra pendanaan teratas CIFOR
Fund

CIFOR merupakan pusat penelitian kehutanan CGIAR
CGIAR merupakan kemitraan global yang unik di bidang penelitian pertanian untuk pembangunan
berkelanjutan, dengan hasil penelitiannya berkontribusi bagi upaya global untuk menangani kemiskinan,
kelaparan dan ketidakseimbangan gizi utama, dan degradasi serta ketahanan lingkungan hidup. CGIAR memiliki
hampir 10.000 orang ilmuwan dan staf di 96 negara, infrastruktur penelitian yang tak tertandingi dan jejaring
dinamis di seluruh dunia. Lima belas Pusat Penelitian CGIAR menghasilkan dan menyebarluaskan pengetahuan,
teknologi dan kebijakan untuk pengembangan pertanian melalui berbagai Program Penelitian CGIAR.
Sejak Juli 2011, CIFOR telah memimpin Program Penelitian CGIAR tentang ‘Hutan, Pohon dan Wanatani’,
program penelitian terpadu tentang kehutanan yang mungkin terbesar di dunia. Sebagai anggota CGIAR,
CIFOR mempunyai akses langsung ke jajaran pejabat tinggi di pemerintahan dan para mitra pendanaan
bilateral, dan dapat bekerjasama dengan ilmuwan dan jejaring mitra CGIAR dalam mencari solusi atas
berbagai tantangan terbesar yang dihadapi saat ini dalam mencapai pertanian dan pengelolaan sumberdaya
alam berkelanjutan.

Foto sampul depan oleh Aulia Erlangga/CIFOR, Johnson Nkem/CIFOR, Jeff Walker/CIFOR, Ollivier Girard/CIFOR, Mokhamad Edliadi/CIFOR,
Terry Sunderland/CIFOR, Marco Simola/CIFOR, Kristen Evans/CIFOR
Penelitian ini dilaksanakan oleh CIFOR sebagai bagian dari Program Penelitian CGIAR pada Hutan,
Pohon dan Wanatani (CRP-FTA). Program kolaboratif ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan
dan pemanfaatan hutan, wanatani, dan sumber daya genetis pohon yang mencakup lanskap dari
hutan sampai ke lahan budidaya. CIFOR memimpin CRP-FTA melalui kemitraan dengan Bioversity
International, CATIE, CIRAD, International Center for Tropical Agriculture dan World Agroforestry Centre.

Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)
CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan
melalui penelitian yang membantu membentuk kebijakan dan praktik kehutanan di
negara berkembang. CIFOR adalah anggota Konsorsium CGIAR. Kantor pusat kami
berada di Bogor, Indonesia, dengan kantor wilayah di Asia, Afrika dan Amerika Latin.

cifor.org

blog.cifor.org
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Visi

Misi

CIFOR bervisi untuk mewujudkan
dunia yang lebih adil (setara) di mana
kehutanan dan bentang alam
meningkatkan lingkungan dan
kesejahteraan untuk semua.

CIFOR meningkatkan kesejahteraan manusia, kesetaraan
dan integritas lingkungan dengan melakukan penelitian
inovatif, mengembangkan kapasitas para mitra dan terlibat
secara aktif dalam dialog dengan semua pemangku
kepentingan untuk memberi masukan terhadap berbagai
kebijakan dan praktik yang memengaruhi hutan dan masyarakat.
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