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Ringkasan eksekutif
Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) telah 
menghasilkan ilmu pengetahuan yang berdampak 
pada hutan dan masyarakat sejak 1993. Setelah 
Perjanjian Paris 2015 dan ratifikasinya pada 2016, 
serta kesepakatan global Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), 
dunia kini memiliki sasaran dan kerangka kerja baru 
yang jelas menuju masa depan lebih berkelanjutan dan 
berkeadilan.

Dengan fokus kepada masa depan, Prioritas CIFOR 2017 
memaparkan tujuan kami di tahun ini. Strategi CIFOR 
2016–2025 menjelaskan visi, misi dan nilai yang kami 
pegang, serta enam area kerja tematik – seluruhnya 
sejalan dengan SDGs – yang menunjukkan arah bagi 
penelitian kehutanan serta kontribusi positif bagi 
agenda pembangunan baru.

Sebagai tindak lanjut strategi 10 tahun tersebut, 
prioritas 2017 menjadi landasan perencanaan yang 
selaras dengan tiga pilar CIFOR: penelitian berdampak, 
peningkatan kapasitas, serta penjangkauan dan 
pelibatan. Dipaparkan pula upaya yang tengah 
dilakukan dan tujuan di setiap bidang tematik, lokasi 
permanen dan lokasi proyek, bersama dengan 
peningkatan kapasitas dan upaya membangun 
kemitraan beserta target-targetnya.

Sejalan dengan pandangan CIFOR bahwa dunia tengah 
berupaya mengarah pada aksi nyata terkait iklim dan 
pembangunan di 2017, prioritas kami terfokus pada 
dampak positif jangka panjang – sekaligus mengenali 
dan mengevaluasi dampak tersebut. Teori perubahan 
akan dikembangkan di tingkat proyek agar pemantauan 
dan evaluasi selalu diperhatikan. Kemitraan akan terus 
diperkuat dalam meningkatkan dampak di seluruh tahap 
penelitian. 

Rencana menarik dan inovatif CIFOR untuk 2017 meliputi:

 z Terus mendukung berbagai negara serta para 
aktornya dalam mengembangkan Komitmen 
Kontribusi Nasional (NDCs) dan standar emisi-
rendah, di dalam arena kebijakan iklim internasional;

 z Meneliti gender, migrasi dan tata kelola hutan 
di Burkina Faso, Ethiopia dan Indonesia;

 z Mendorong pendekatan berbasis ilmu pengetahuan 
yang berbiaya-efektif untuk mengidentifikasi, 
memprioritaskan dan memantau aktivitas 
restorasi bentang alam hutan;

 z Mengkaji dampak remigrasi skala besar (terutama 
di Tajikistan) terhadap penghidupan dan hutan, serta 
dampak migrasi, ‘feminisasi’ dan serta ‘geriatrifikasi.’ 
di desa terhadap program kehutanan (khususnya di 
Nepal);

 z Memahami keterkaitan antara hutan dan pohon, 
daging hewan liar dan ikan, dan hasil hutan 
bukan kayu (HHBK) bagi penghidupan, pola makan 
dan strategi penghidupan yang lebih luas.

 z Mempelajari peran pembiayaan yang 
bertanggung jawab dan dampaknya pada 
pemanfaatan lahan, model bisnis dan dinamika 
bentang alam, serta bagaimana faktor-faktor tersebut 
mendorong efektivitas intervensi pembiayaan dan 
investasi.

Pendekatan bentang alam beririsan dengan 
banyak tema penelitian CIFOR, menawarkan sebuah 
kerangka kerja kokoh bagi komitmen pembangunan 
nasional dan internasional yang harus menyelaraskan 
beragam konflik kepentingan serta membutuhkan 
perspektif holistik. Bentang alam multifungsi menjadi 
inti dalam jalinan tantangan konservasi, pembangunan 
dan perubahan iklim yang kompleks; dan pada 2017 
pendekatan bentang alam akan lebih diintegrasikan ke 
dalam penelitian, peningkatan kapasitas, serta upaya 
penjangkauan dan pelibatan yang CIFOR lakukan.

Satu hal yang memperkuat upaya-upaya ini adalah 
dukungan pemerintah Jerman untuk membentuk pusat 
kegiatan Global Landscapes Forum (GLF) di Bonn, Jerman 
selama empat tahun ke depan. Atas dukungan ini, Forum 
diharapkan dapat lebih memperkaya informasi dan 
mendorong berbagai kolaborasi seputar pendekatan 
bentang alam, serta mendorong komitmen restorasi 
pada skala bentang alam.

Pada 2017, upaya-upaya tersebut akan berlangsung di 
lokasi-lokasi kerja CIFOR di seluruh dunia. Di Lima, Nairobi, 
Indonesia, Vietnam, hingga Republik Demokrasi Kongo 
(Democratic Republic of the Congo/DRC), penelitian 
termaju dan dinamis mengenai hutan dan bentang alam 
akan terus dilakukan. Kegiatan utama meningkatkan 
kapasitas para mahasiswa di seluruh dunia, membangun 
kemitraan dengan berbagai institusi, dan membangun 
pengelolaan data yang tepat sasaran merupakan bagian 
dari upaya-upaya yang akan kami lakukan.

Temukan rincian rencana 2017 CIFOR dalam dokumen ini. 
Kami berharap memajukan penelitian mengenai hutan, 
bentang alam dan masyarakat, serta membawa dampak 
positif bagi keseluruhan bentang alam dan masyarakat di 
mana kami bekerja.

ii  Prioritas CIFOR 2017



Prioritas CIFOR 2017 adalah dokumen pendamping 

Strategi CIFOR 2016–2025. Prioritas diperbaharui tiap 

tahun, dan menjadi panduan internal, konsumsi 

eksternal dan dukungan bagi penggalangan dana. 

Setelah dokumen prioritas penelitian CIFOR 2014 

dan 2015, edisi 2017 ini merupakan yang pertama 

disusun selaras dengan strategi 2016-2025, dan 

membahas lebih dari sebatas penelitian. Dokumen ini 

menyajikan prioritas tahunan tiga pilar CIFOR (penelitian 

berdampak, peningkatan kapasitas, penjangkauan 

dan pelibatan) baik secara geografi maupun substansi. 

Tercakup pula cuplikan keterlibatan CIFOR dengan 

CGIAR melalui program penelitian (CRP) dan upaya-

upaya lainnya. 

Membangun budaya 
dampak 
CIFOR bertujuan untuk menjadi lebih dari sekadar 

organisasi penelitian, dan berupaya memberi hasil 

1 Pendahuluan 

yang berkontribusi langsung pada dampak positif jangka 

panjang. Seperti dinyatakan pada prinsip pertama, 

CIFOR melakukan dan menerapkan penelitian untuk 
perubahan – bukan sekadar untuk pengetahuan. Untuk 

itu, strategi kami menekankan pada komitmen integrasi 

peningkatan kapasitas dan pelibatan, serta penciptaan 

ilmu pengetahuan berkualitas tinggi.

Kesepakatan Negara Anggota Perserikatan Bangsa Bangsa 

(PBB) terhadap 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(SDGs), September 2015 lalu menghasilkan kerangka 

kerja global untuk memandu dan menstimulasi aksi di 

tahun-tahun mendatang. Tiap area kerja tematik CIFOR 

mendukung pencapaian tujuan spesifik, jelas, dan 

berkontribusi terhadap pencapaian seluruh 17 SDGs 

(Gambar 1).1

Dalam mencapai tujuan ini, CIFOR memilih strategi 

perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pembelajaran 

(PMEL) terintegrasi. Strategi ini mengakui adanya 

1 Lihat Strategi CIFOR 2015–2016 untuk rincian bagaimana enam 
area kerja tematik CIFOR berkontribusi dalam mencapai tiap 17 SDGs.
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tantangan dalam mencapai, memantau, dan 

mengevaluasi proyek yang bertujuan menciptakan hasil 

dan dampak melalui pengembangan pengetahuan. 

Tantangan ini berlapis, karena penelitian juga bersifat 

tak terduga. Apalagi, intervensi berbasis pengetahuan 

cenderung terjadi di awal rantai hasil, dan memerlukan 

berbagai tahapan dan beragam aktor agar berdampak 

di lapangan.

Tantangan untuk menghasilkan dampak berbasiskan 

ilmu pengetahuan ini juga diperlemah dalam konteks 

penelitian terkait kebijakan. Penyusunan kebijakan 

merupakan proses kompleks dan sangat politis2, dan 

membangun hubungan sebab-akibat antara perubahan 

kebijakan dan perubahan spesifik dalam suatu praktik 

menjadi tantangan tersendiri.3 Pada saat bersamaan, 

proses penciptaan pengetahuan makin bersifat 

2 Barnett C dan Gregorowski R. 2013. Learning about Theories of 
Change for the Monitoring and Evaluation of Research Uptake. Institute 
of Development Studies. http://www.ids.ac.uk/publication/learning-
about-theories-of-change-for-the-monitoring-and-evaluation-of-
research-uptake

3 Mayne J dan Stern E. 2013. Impact evaluation of natural 
resource management research programs: A broader view. ACIAR 
Impact Assessment Series 84. Retrieved from Australian Centre 
for International Agricultural Research (ACIAR). http://aciar.gov.au/
publication/ias084

Gambar 1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam cakupan area kerja tematik CIFOR 
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area kerja tematik CIFOR

interdisiplin dan transdisiplin, hingga intervensinya 

mengkombinasikan beragam pendekatan.

Bekerja dalam sistem kompleks dengan beragam 

aktor, intervensi, alur umpan balik dan jeda waktu, 

CIFOR sadar bahwa tidak mungkin untuk memberi 

penjelasan tunggal untuk hasil atau dampak. Oleh 

karena itu, strategi PMEL terfokus pada upaya mencapai 

dan menunjukkan kontribusi melalui pendekatan 

berbasis teori. 

Inti dari pendekatan ini adalah pengembangan teori 
perubahan yang menunjukkan bagaimana tiga pilar 

CIFOR – penelitian berdampak, peningkatan kapasitas, 

serta penjangkauan dan pelibatan – berfungsi serentak 

membangun dampak jangka panjang (Gambar 2). 

Dalam teori perubahan CIFOR, pandangan ke depan 

dari SDGs menjadi landasan informasi dari fokus tiap 

penelitian tematik, menghasilkan penelitian yang 

relevan dengan kebijakan dan berorientasi-praktis 

yang dilakukan dalam kolaborasi bersama para mitra 

untuk menghasilkan pengetahuan dan meningkatkan 

kapasitas. Melalui penjangkauan dan pelibatan terarah, 

CIFOR dan para mitra bergerak, berbagi pengetahuan, 

mendorong target audiens menerapkan pengetahuan 
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ke dalam kebijakan dan praktik. Dengan cara ini, 

penelitian CIFOR berkontribusi pada seluruh tiga hasil 

di level sistem: mengurangi kemiskinan, meningkatkan 

keamanan pangan dan nutrisi, serta memperbaiki 

sistem sumber daya alam dan jasa ekosistem.

Dalam kerangka ini, setiap proyek dan struktur 

penelitian mengembangkan model tersendiri yang 

secara jelas mengartikulasikan bagaimana penelitian 

dirancang, diimplementasikan dan dikelola secara 

berkelanjutan dalam mencapai kebijakan, praktik atau 

hasil kelembagaan yang dikehendaki. Teori perubahan 

dan kerangka hasil perlu mempertimbangkan cakupan 

pengaruh, dituangkan ke dalam pemahaman konteks 

dan area kerja yang jelas, serta dapat menunjukkan 

kesatuan insentif, jejaring dan proses pelibatan yang 

diperlukan untuk menciptakan perubahan. Mengakui 

adanya tantangan-tantangan ini, CIFOR mengadopsi 

pendekatan terfokus-masyarakat4 yang membuka 

jalan dan membangun jejaring untuk bergeraknya 

pengetahuan, yang sekaligus dapat melakukan 

pemantauan dan penilaian yang layak dalam 

memahami kausalitas.

Penelitian berdampak
CIFOR berinvestasi sungguh-sungguh untuk 

membangun budaya berorientasi dampak, di 

mana ilmuwan dan peneliti memiliki kemampuan, 

komitmen dan dukungan yang diperlukan untuk 

secara efektif mengimplementasikan strategi PMEL. 

Pemanfaatan teori perubahan di tahap desain 

kini telah dilembagakan. Ilmuwan merespon positif 

kerangka desain proyek sejalan dengan pengujian 

pengembangan teorinya. Fokus identifikasi hipotesis 

menyeluruh mengenai bagaimana perubahan akan 

terjadi dalam konteks tertentu dan mengidentifikasi 

asumsi kunci untuk diinvestigasi dalam implementasi 

suatu proyek, memunculkan keyakinan baru akan 

adanya kekuatan dan manfaat dari upaya pemantauan.

Strategi ini juga mendorong penyempurnaan 

pemahaman dan perencanaan CIFOR dalam 

menerjemahkan pengetahuan ke dalam kebijakan dan 

4 Terminologi ‘terfokus pada masyarakat’ merujuk pada cara 
khusus logika program disusun di seputar masyarakat yang 
menjadi target program, untuk menghindari masalah seperti 
kurangnya sensitivitas dampak pada kelompok peserta berbeda. 
(Montague S. 1998. ‘Build reach into your logic chart.’  
http://pmn.net/library/build_reach_into_your_logic_model.htm).

praktik. Perhatian peneliti menjadi lebih fokus pada ‘ruang 

pengaruh’, yaitu terhadap para aktor, proses dan jejaring 

yang berpengaruh, yang merupakan mata rantai penting 

yang menghubungkan penelitian mereka ke dampak 

pembangunan jangka panjang. Pemantauan hasil – 

pengumpulan bukti secara sistematis yang mendukung 

adanya pengaruh CIFOR – menjadi praktik standar.

Selaras dengan penerapan teori perubahan dan alat 

pemantauan hasil pada proyek dan program baru, CIFOR 

menerapkan pendekatan berlandaskan teori dalam 

mengevaluasi proyek. Empat evaluasi menggunakan 

teori perubahan sebagai kerangka analisis untuk 

mendorong kontribusi CIFOR pada hasil telah dilakukan, 

dan sebuah analisis temuan internal telah dilakukan. 

Pendekatan dan metodologi ini meningkatkan 

keterlibatan ilmuwan dengan potensi pembelajaran 

evaluasi dengan memastikan bahwa cakupan, temuan-

temuan dan rekomendasi telah sesuai dengan keperluan 

pembelajaran mereka, yang kemudian mereka kaitkan 

dengan elemen dari jalur penelitian berdampak, yang 

dapat mereka respon dengan menyempurnakan atau 

mengubah praktik mereka.

Upaya CIFOR menyempurnakan perencanaan, dan 

menunjukkan kontribusi terhadap hasil dalam area 

pengaruh telah ditunjang dengan investasi dalam 

pendekatan baru berorientasi hasil, serta penilaian 

dampak ex-post dan ex-ante. Dua kajian pengukuran 

dampak berorientasi kebijakan telah dilakukan, dan 

pembelajaran bagaimana melakukan hal ini dalam 

konteks CIFOR telah diterapkan dalam perencanaan 

penelitian 2017.

Prioritas 2017: kajian 
penilaian dampak dan 
hasil
Pada 2017, CIFOR akan terus mengintegrasikan model 

PMEL dalam seluruh penelitian kami, dengan fokus 

meningkatkan konsistensi dan kemajuan dalam 

pandangan ke depan, teori perubahan, evaluasi hasil 

dan penilaian dampak. CIFOR akan mengkonsolidasikan 

pendekatan untuk pandangan ke depan, 

menggabungkan pemodelan kuantitatif dan pengalaman 

praktik partisipatoris, serta kemitraan menjadi sebuah 

strategi koheren.
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Kami akan memperkokoh pemanfaatan teori 
perubahan dengan menyempurnakan penggunaan 

bukti dalam model-model yang kami kembangkan. 

Kami akan berupaya mengintegrasikan teori sosial, 

penelitian dan temuan evaluasi ke dalam teori 

perubahan berbasis-jaringan CIFOR pada level program 

dan proyek.

Untuk evaluasi hasil, kami akan memperkuat 

pendekatan pengujian asumsi mendasar mengenai 

bagaimana perubahan terjadi dalam konteksnya, dan 

membuatnya menjadi fokus aktivitas dan evaluasi 

kami. Hal ini akan meningkatkan kemampuan kami 

mengidentifikasi strategi dan pembelajaran yang dapat 

ditransfer pada berbagai proyek lain dan menjadi 

panduan upaya CIFOR di masa depan.

Mengembangkan penilaian dampak berorientasi 

kebijakan, kami melakukan integrasi pembelajaran 

dari penelitian terbaru ke dalam penilaian yang 

tengah berlangsung, dan mengembangkan pola 

kerja ini menjadi rangkaian penilaian dampak yang 

terpublikasikan.

Secara tematis, upaya penelitian berdampak akan 

terfokus pada keluasan penelitian CIFOR. Penelitian 

dirancang untuk aktivitas terkait agroforestri, keamanan 

pangan, tenurial, penghidupan dan restorasi.

Di atas semua ini, CIFOR berkomitmen menerapkan cara 

pandang penelitian pada perencanaan, pemantauan, 

evaluasi dan pembelajaran. Kunci proses ini adalah 

kemitraan penelitian dengan Universitas Royal Roads, 

yang akan memfasilitasi analisis lintas sektor evaluasi 

yang CIFOR lakukan, dan mengaitkan evaluasi CIFOR 

yang ada di tingkat proyek dan program untuk 

memperluas kesempatan pembelajaran dan penelitian 

yang terkait pemanfaatan pengetahuan ilmiah dalam 

kebijakan dan praktik di beragam skala.

Lampiran 1 menyajikan rincian proyek aktif, mitra donor, 

dan lokasi tiap wilayah tematik.
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Perubahan 
iklim, energi dan 
pembangunan 
rendah-karbon

2 Tema

ENERGI YANG 
TERJANGKAU 
DAN BERSIH

AKSI 
IKLIM

aktivitas inti 
Lebih dari setahun setelah Perjanjian Paris, terbentuk 

banyak aktivitas nasional dan internasional dalam 

merealisasikan perjanjian iklim global menjadi aksi. 

CIFOR melakukan penelitian mengenai mitigasi dan 

adaptasi perubahan iklim, bioenergi, dan mendukung 

ilmu pengetahuan dan kebijakan mengenai hutan dan 

iklim. Penelitian dalam tema ini akan terus mendukung 

para pengambil kebijakan dan praktisi di negara-negara 

yang tengah mengembangkan Komitmen Kontribusi 

Nasional (NDC) dan jalur pembangunan emisi-rendah. 

Penelitian ini juga mendukung para pihak yang bekerja 

dalam arena kebijakan iklim internasional dalam bentuk 

informasi, analisis, serta perangkat yang diperlukan untuk: 

mendesain dan mengimplementasikan aksi mitigasi 

dan adaptasi perubahan iklim; menciptakan kondisi 
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pendukung; dan menilai sejauh mana aksi-aksi tersebut 

menghasilkan manfaat karbon dan non-karbon secara 

efektif , efisien dan berkeadilan. Tema prioritas 2017 

dipaparkan ringkas di bawah ini.

Isu berkembang
Penelitian CIFOR mengenai perubahan iklim, energi 

dan pembangunan rendah-karbon berupaya memberi 

hasil di empat bidang utama mitigasi dan adaptasi 

perubahan iklim:

1. Tercapainya iklim kebijakan dan pembiayaan 

kegiatan mitigasi di tingkat nasional dan 

internasional yang efisien, efektif dan 

berkeadilan. 

Studi Komparatif Global CIFOR (Global Comparative 

Study/GCS) mengenai REDD+ (Reduksi Emisi dari 

Deforestasi dan Degradasi Hutan) telah menerima 

pembiayaan untuk fase lima tahun penelitian untuk 

mewujudkan hasil REDD+ yang efektif, efisien 

dan berkeadilan. Kami melakukan penelitian baru 

mengenai peran aktor non-negara, melihat kaitan 

pembiayaan REDD+ pada hasil REDD+ dan strategi 

pembangunan rendah-karbon (berkolaborasi 

dengan tema Rantai nilai, keuangan dan investasi). 

Dalam kolaborasi dengan tema Pengelolaan dan 

restorasi hutan, kami akan mengeksplorasi kaitan 

antara restorasi hutan dan perubahan iklim (mis. 

mengukur serapan karbon yang dapat dihasilkan 

dengan restorasi secara global). Proyek Adaptasi 

dan Mitigasi Lahan Basah Lestari (SWAMP) akan 

melanjutkan aktivitas penelitian dan peningkatan 

kapasitas di 20 negara dengan 250 mitra; dan kami 

bekerja sama dengan erat dengan beberapa inisiatif 

internasional Karbon Biru, di mana penelitian kami 

mengenai mangrove, lahan gambut kaya karbon 

dan penelitian lahan basah tropis dengan penelitian 

mitra kerja kami dibidang padang rumput laut 

dan serapan karbon bawah laut organic lainnya 

untuk menciptakan wahana lintas disiplin yang 

koheren. Kami menyempurnakan alat-alat baru 

untuk menyusun skenario karbon selama konsultasi 

dengan pemangku kepentingan. Mengakui bahwa 

tujuan iklim seringkali sulit dipertahankan ketika 

berhadapan dengan kebutuhan lokal seperti 

memerangi kelaparan dan malnutrisi yang lebih 

mendesak, kami memastikan melalui penelitian 

bahwa tujuan iklim sejalan dengan tujuan 

pembangunan untuk mencapai dampak yang 

lebih besar.

2. Menilai aspek risiko dari kebijakan dan 
praktik adaptasi berbasis ekosistem, 
termasuk pendekatan yang menggabungkan 
pendekatan mitigasi dan adaptasi.

Kami bekerja sama dalam tema penelitian Hutan 

dan kesejahteraan manusia mengenai adaptasi 

masyarakat dan hutan terhadap perubahan iklim, 

misalnya proyek yang mengeksplorasi kaitan migrasi 

dan hutan di Indonesia, Peru dan Tajikistan yang 

bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai 

perubahan yang terjadi pada ‘basis sumber daya 

manusia’ di wilayah berhutan akibat perubahan 

global. Kami akan terus menelusuri berbagai 

kompromi dan sinergi adaptasi dan mitigasi pada 

skala bentang alam, sehingga ini menjadi dasar bagi 

keputusan tata kelola multi-level.

3. Mewujudkan integrasi kebijakan dan praktik 
produksi pangan dan bioenergi.

Dilandasi penelitian CIFOR mengenai kayu bakar, 

kami menggabungkan semua penelitian dalam 

tema ini. Pada 2017 kami melakukan penelitian baru 

mengenai bioenergi dengan melihat bagaimana 

kayu bakar ditangani dalam Komitmen Kontribusi 

Nasional (INDC) negara-negara sub-Sahara (tempat 

70 persen atau lebih energi masih berasal dari kayu 

bakar dan arang), dan dengan mengeksplorasi cara 

mengembangkan pohon penghasil kayu bakar pada 

lahan marjinal (lahan tidak produktif ) di Indonesia. 

Produksi bioenergi berkelanjutan akan menjadi inti 

pembangunan emisi rendah-karbon. Kami bermitra 

dengan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB 

(FAO) dan Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH dalam Woodfuel Info 

Group. Upaya ini dilakukan berkolaborasi dengan 

tim Rantai nilai, pembiayaan dan investasi.

4. Penilaian kinerja kebijakan dan praktik 
mitigasi dan adaptasi yang diimplementasikan 
secara luas.

Mengingat adanya perhatian atas data iklim dan 

kinerja aksi mitigasi dan adaptasi yang meningkat, 

kami berupaya meningkatkan kualitas penilaian 

kebijakan dan intervensi secara independen dan 

transparan. Hal ini dimulai dari penelitian jangka 

panjang untuk menilai kinerja REDD+ di 23 lokasi, 
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serta kegiatan kami mengenai pemantauan, 

pelaporan dan verifikasi (MRV) reduksi emisi karbon. 

Kini, kami mengembangkannya menjadi penelitian 

yang lebih luas yang mencakup komitmen sektor 

swasta dan aktor non-negara lainnya. Upaya ini juga 

akan menilai hasil non-karbon yang penting, seperti 

jasa ekosistem (keragaman hayati, air), kesetaraan 

dan dampak terhadap penghidupan, serta dampak 

aktivitas REDD+ terhadap gender.

Semua ini didukung oleh penelitian mengenai fungsi 

ekosistem hutan dan sistem iklim, seperti pemodelan 

iklim untuk hutan hujan Kongo, penilaian lokasi 

mitigasi yang penting , dan penyempurnaan tingkat 

rujukan untuk hutan dan emisi yang berdasarkan pada 

pengukuran yang lebih beragam dari emisi-emisi 

dari penyebab yang berbeda. Di daerah aliran sungai 

Danau Victoria di Kenya, kami mengembangkan proyek 

interdisiplin yang membuat pemantauan lingkungan 

terhadap sumber daya air yang tersedia bagi institusi 

pengelola sumber daya air dan hutan setempat, 

sehingga tata kelola serta kebijakan sumber daya 

alam yang berbasis bukti di menara air Kenya dapat 

dikembangkan. 

Dengan menggunakan perangkat analisis baru, 

kami juga meneliti degradasi dan kebakaran hutan, 

khususnya mengaitkan inisiatif sektor swasta dengan 

degradasi (atau preservasi) di Borneo.

Fasilitas laboratorium kecil kami yang mumpuni 

berlokasi di Bogor, Nairobi, Yaounde dan Lima 

menjadi kunci dalam mendukung penelitian dengan 

memungkinkan untuk menghasilkan analisis tahap 

lanjut di tempat. Kami bekerja erat dengan negara 

mitra dalam menyusun dan menyempurnakan level 

rujukan hutan dan level rujukan emisi. Pada akhirnya, 

negara-negara tersebut yang perlu melakukan kegiatan 

ini; namun tidak dapat dipungkiri bahwa memelihara 

laboratorium merupakan tantangan tersendiri. Memiliki 

laboratorium sendiri di lokasi strategis memungkinkan 

kami bekerja, seraya melatih profesional muda dari 

negara berkembang dalam praktik labolatorium yang 

baik dan berkolaborasi dengan perguruan tinggi kelas 

wahid. Fasilitas kami menjadi mata rantai penting yang 

menjembatani antara penelitian yang maju dengan 

kebutuhan pembangunan.

Penelitian perubahan iklim, energi dan pembangunan 

rendah-karbon didukung oleh dana jangka panjang 

dan jangka pendek dari banyak mitra donor. Penelitian 

ini didukung pula oleh Program Penelitian Hutan, 

Pohon dan Agroforestri CGIAR (FTA) Kelompok 5 

(Hutan, pohon dan agroforestri untuk adaptasi dan 

mitigasi perubahan iklim). Perubahan iklim akan 

menjadi inti dari kolaborasi FTA fase II, yang diharapkan 

dapat membangun kemitraan dan pengalaman dari 

kelompok, institusi dan mitra FTA lainnya. Konteks 

ini penting untuk mengintegrasikan penelitian 

kami dalam enam tahun ke depan dengan agenda 

pembangunan bentang alam tropis multifungsi yang 

lebih luas.

Kami juga berkolaborasi dengan Program Penelitian 

Perubahan Iklim, Pertanian dan Ketahanan Pangan 

CGIAR (CCAFS), yang juga bermitra dengan Institut 

Penelitian Ternak Internasional (International Livestock 

Research Institute/ILRI), dalam membuat sektor produk 

susu lebih berwawasan lingkungan dengan mencari 

potensi penyerapan dari hutan untuk emisi yang tak 

dapat dihindari dari sistem produksi susu di Kenya 

dan Tanzania. Dengan tema Rantai nilai, pembiayaan 

dan investasi, kami mengupayakan solusi bisnis yang 

memperhatikan produksi ternak yang berkelanjutan 

yang berkontribusi terhadap penurunan deforestasi.

Isu lintas sektor
Mengingat sifat masalah terkait perubahan iklim, 

penelitian perubahan iklim, energi dan pembangunan 

rendah karbon berjalan dalam pendekatan interdisiplin. 

Penelitian 2017, yang didanai oleh hibah dari 

International Climate Initiative (IKI), Norwegian Agency 

for Development Cooperation (Norad) dan FTA, secara 

umum mendukung beberapa tema CIFOR , yaitu Hutan 

dan kesejahteraan manusia; Kesetaraan peluang, gender, 

keadilan dan tenurial; Rantai nilai, keuangan dan investasi; 

serta Pengelolaan dan restorasi hutan, karena isu-isu 

seperti penghidupan, kesetaraan, hak dan gender, rantai 

nilai tanpa deforestasi, inisiatif sektor swasta, dan inisiatif 

restorasi, merupakan inti dari pengimplementasian 

Perjanjian Paris dan SDGs.

Secara geografis, penelitian dalam tema ini pada 2017 

akan diselaraskan dengan ketertarikan para mitra donor 

dan lebih terfokus pada beberapa negara kunci. Kami 

memiliki jalinan kemitraan kuat Dn terpercaya dengan 

Brasil, Ethiopia, Indonesia Peru, Vietnam, dan tengah 

memperluas penelitian di DRC, Guyana, Meksiko dan 

Myanmar.
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Upaya kami dalam peningkatan kapasitas menjadi 

elemen sentral teori perubahan dan dititikberatkan pada 

aktivitas seperti: penguatan kapasitas kelembagaan, 

program, mitra nasional dan sub-nasional (mis. institusi 

nasional yang tengah mengembangkan estimasi emisi); 

meningkatkan kapasitas mitra lokal (mis. dalam sistem 

bioenergi); atau terlibat dengan pemerintah daerah 

seperti di Meksiko dan Peru (mis. pada proses tata 

kelola multi-tingkat) masih akan menjadi fokus kami. 

Kami mengkaji dan berinteraksi dalam wadah dan 

kemitraan dari berbagai pemangku kepentingan (mis. 

Satuan Tugas Iklim dan Hutan para Gubernur) yang 

kami harapkan menjadi pengganda penelitian kami. 

Kami mengalokasikan sumberdaya yang besar dalam 

membangun kemitraan dengan universitas-universitas 

untuk pelatihan akademis (PhD, MSc dan BA) bagi 

pemimpin negara berkembang masa depan. Kami juga 

terlibat dalam berbagai wadah dan konferensi, misalnya 

Konferensi Para Pihak (COP), Konvensi Kerangka Kerja 

Perubahan Iklim PBB (UNFCCC), Badan Penasihat Sains 

dan Teknologi (SBSTA), dan Global Landscapes Forum 

(GLF), untuk peningkatan kapasitas yang lebih luas 

sekaligus terarah. 

Penelitian perubahan iklim CIFOR berlandaskan 

hipotesis bahwa kebijakan dan praktik yang efektif, 

berbiaya-efisien dan berkeadilan (kriteria 3E+ 

kami) memanfaatkan sumber daya hutan, dan 

mengkombinasikan mitigasi dan adaptasi perubahan 

iklim dengan pembangunan ekonomi. Kondisi ini 

berkembang lebih lanjut karena pergeseran besar 

atas tata kelola, insentif ekonomi dan kebijakan, 

nilai, wacana praktik, relasi kekuatan dan teknologi; 

yang tergantung pada bentang alam multiguna, 

tahan-iklim, dan kinerjanya yang dapat dinilai, diukur 

dan didokumentasikan. Kami bekerja sama erat 

dengan mitra penelitian dan pemangku kepentingan 

di negara-negara prioritas untuk memastikan 

bahwa para pengambil kebijakan dan komunitas 

praktisi perubahan iklim memiliki akses dan bisa 

memanfaatkan informasi, analisis serta alat yang 

diperlukan dalam merancang dan melaksanakan 

kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang 

efektif, efisien dan berkeadilan; dapat menciptakan 

kondisi yang mendukung ; dan dapat menilai hasil 

dari manfaat karbon dan non-karbon. Hasil yang 

diharapkan dapat diringkas menjadi strategi mitigasi, 

adaptasi perubahan iklim dan pembangunan yang 

terintegrasi dan peka akan kesetaraan gender dan 

kaum muda yang mengikuti kriteria 3E+.

PENDIDIKAN 
BERKUALITAS

KESETARAAN 
JENDER

BERKURANGNYA 
KETIDAKSETARAAN

KEDAMAIAN, KEADILAN 
DAN LEMBAGA YANG KUAT

kesetaraan peluang, 
gender, keadilan, dan 
tenurial

aktivitas inti
Pada 2017, aktivitas inti dari tema ini dibingkai oleh 

prioritas dalam strategi CIFOR, yaitu: memahami 

hambatan devolusi hak atas hutan, menilai bentuk 

baru investasi dalam bentang alam hutan dan integrasi 

gender di seluruh penelitian CIFOR.

1. Memahami hambatan devolusi hak hutan.

Salah satu pertanyaan kebijakan hutan paling 

penting – dan paling kontroversial – saat ini adalah 

distribusi optimal pemanfaatan hutan dan hak kelola 

antara otoritas pemerintah dengan masyarakat 

lokal. Secara historis, negara mengendalikan bagian 

terbesar hak dan otoritas tata kelola, memberi 

masyarakat hak pemanfaatan terbatas, dan di 

beberapa negara masyarakat bahkan tidak memiliki 

hak kelola dan konsesi ekstensif jangka panjang 

hanya diberikan pada perusahaan besar. Debat 

seputar manfaat sosial dan lingkungan yang perlu 

diperoleh masyarakat ketika mendapat hak hutan 

lebih besar di satu sisi, serta kekhawatiran pihak 

berwenang dan konservasionis bahwa masyarakat 

akan mengkonversi hutan menjadi lahan pertanian 

dan pemanfaatan non-hutan lainnya. Ketika hak 

yang menjadi kebijakan nasional yang secara legal 

didevolusi, lembaga pemerintah yang mengelola 

hutan seringkali mengganggu efektivitas devolusi 

hak tersebut.

Penelitian kami mengeksplorasi hambatan 

efektivitas devolusi hak atas hutan, terutama 
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di negara yang telah mereformasi hukum dan 

kebijakan devolusi pada tataran tinggi. Pada 2016, 

Studi Komparatif Global (Global Comparative 

Study/GCS) mengenai Tenurial memasuki tahap 

akhir periode dua tahunan pengumpulan data 

dan analisis pengalaman peralihan hak hutan 

di Peru, Uganda dan Indonesia. Pada 2017, tim 

peneliti akan menuliskan hasil dan membagikan 

temuan melalui berbagai pertemuan, acara publik 

dan inisiatif penjangkauan media. Beberapa 

makalah dipresentasikan pada Konferensi Lahan 

dan Kemiskinan Bank Dunia di Washington 20-

24 Maret 2017. Bersamaan dengan konferensi 

tersebut akan dilangsungkan lokakarya besar 

pertukaran Selatan-Selatan terkait peralihan hak 

yang difasilitasi CIFOR dengan peserta lokakarya 

berasal dari komite penasehat negara Peru, Uganda 

dan Indonesia yang telah membantu memandu 

penelitian sejak awal pada 2014. Anggota komite 

dipilih dari lembaga kehutanan pemerintah pusat, 

masyarakat sipil, organisasi masyarakat dan mitra 

penelitian nasional. Peserta lain meliputi anggota 

panitia pengarah proyek dari Kolombia, Kenya 

dan Nepal, dan juga pejabat kehutanan senior, 

lembaga swadaya masyarakat dan perwakilan mitra 

pendonor yang hadir dalam konferensi tersebut baik 

secara independen maupun diundang oleh CIFOR. 

Bank Dunia telah meminta tim Kesetaraan peluang, 

gender, keadilan dan tenurial untuk mengorganisasi 

dan mengelola kelas master mengenai peralihan 

hak hutan dan tata kelola pada ‘hari belajar’ pada 

25 Maret. 

Pada akhir 2016, tim tenurial menuntaskan 

penelitian mengenai tenurial dan tata kelola 

mangrove yang didanai USAID. Publikasinya 

meliputi kajian literatur global mengenai hak dan 

isu tata kelola, serta laporan penelitian lapangan 

di Tanzania dan Indonesia. Memperkuat upaya 

awal ini, USAID menyediakan dana perpanjangan 

bagi penelitian tata kelola mangrove di SWAMP 2, 

dimulai pada 2017, untuk mengembangkan dan 

melengkapi fokus penelitian biofisik dari tahap 

pertama SWAMP. Penelitian terbaru yang didanai 

Kementerian Pembangunan Jerman (BMZ), yaitu 

studi tentang manfaat kolateral dari inisiatif 

konservasi hutan dan air skala-regional 

Afrika Timur yang dilakukan untuk mengevaluasi 

efektivitas Asosiasi Hutan Masyarakat (Community 

Forest Associations/CFAs) dalam tata kelola hutan 

untuk manfaat konservasi dan mata pencaharian. 

Undang Undang Hutan Kenya 2005 menetapkan 

CFA sebagai lembaga masyarakat terdesentralisasi. 

Penelitian ini merupakan peluang pertama untuk 

secara sistematis mengkaji performa mereka dalam 

mengelola hutan lokal dalam mencapai tujuan 

konservasi nasional, seraya memberi ragam manfaat 

lebih luas bagi penduduk lokal. Terakhir, tim bersama 

mitra penelitian universitas di AS, menguji kondisi 
di mana adat dapat menjadi faktor yang 

menentukan hasil terkait hutan di tingkat masyarakat.

2. Menilai bentuk baru investasi dalam bentang 
alam hutan.

Meski terdapat hambatan efektivitas peralihan hak 

hutan di banyak negara, dalam dua dekade terakhir 

komunitas dan masyarakat adat di beberapa negara 

telah mendapatkan hak hutan sebagai hasil upaya 

reformasi. Pada 2017, tim Kesetaraan peluang, gender, 

keadilan dan tenurial, bersama mitra di negara 

terpilih, dengan menggunakan dana dari Program 

Penelitian CGIAR tentang Kebijakan, Institusi dan 

Pasar (PIM) Flagship 5 (Rejim Hak Properti untuk 

Pengelolaan Aset dan Sumber Daya Alam), akan 

mengevaluasi pengalaman masyarakat hutan dalam 

meningkatkan investasi publik dan swasta dalam 

proyek-proyek yang bertujuan untuk memperbaiki 

hutan masyarakat secara berkelanjutan dan yang 

menjamin penghasilan dan ketahanan pangan 

bagi masyarakat. Penelitian akan menilai signifikansi 

faktor-faktor kepastian tenurial; pengaturan bagi hasil, 

termasuk distribusi manfaat bagi perempuan dan 

kelompok marjinal; regulasi pemerintah; tata kelola 

kelompok pengguna hutan, termasuk partisipasi 

perempuan dan kelompok termarjinalkan; serta 

stratifikasi dan kohesi sosial untuk keberhasilan usaha 

berbasis hutan dalam meningkatkan peluang mata 

pencaharian dan menarik investasi internal maupun 

eksternal. Sejumlah negara dipertimbangkan sebagai 

lokasi untuk sebaran pembiayaan PIM pada 2017, 

yaitu India, Vietnam, Guatemala, Kenya dan Peru. 

Nepal terdepan dalam peralihan pemanfaatan hutan 

dan hak tata kelola pada asosiasi hutan masyarakat, 

dan penelitian dampak pengalihan hak di Nepal 

telah dimulai pada 2016, bermitra dengan lembaga 

swadaya masyarakat (LSM) Nepal, Forest Action, 

didukung pembiayaan dari Jerman. Penelitian 

menilai bagaimana masyarakat dan perusahaan lokal 
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meningkatkan hak mereka dalam bentuk investasi 

baru usaha dan mata pencaharian, perundangan 

dan faktor lain yang dapat menghalangi investasi. 

3. Integrasi gender di seluruh kerja CIFOR.

Bentang alam berhutan di negara berkembang 

berubah cepat terkait tingginya rentang faktor 

sosial, ekonomi dan lingkungan. Hal ini meliputi: 

konversi hutan untuk produksi komoditas 

perdagangan utama global seperti sawit, 

kedelai, kayu dan daging sapi; migrasi-keluar 

dan meningkatnya ketergantungan rumah 

tangga terhadap bentang alam berhutan terkait 

penghasilan dari remitansi; perubahan iklim; dan 

diperkenalkannya berbagai intervensi konservasi 

dan pembangunan. Perubahan-perubahan 

tersebut berdampak pada lebih cairnya norma dan 

kebijakan gender. Intervensi di sektor pertanian 

dan kehutanan berupaya meningkatkan kesetaraan 

gender, meluasnya cakupan dan keragaman 

peluang mata pencaharian yang tersedia bagi 

perempuan. Walaupun demikian, tantangan bagi 

perempuan dan anak-anak gadis masih banyak. 

Bentuk baru diskriminasi dan ekslusi meningkat. 

Kontribusi perempuan masih belum diakui karena 

mereka cenderung terkungkung dalam sektor 

informal, terkonsentrasi di area bernilai rendah 

dan tak berupah. Perempuan seringkali memiliki 

keterbatasan suara dan pengaruh dalam negosiasi 

terkait konversi lahan, dan resiko yang terjadi akibat 

perubahan iklim masih belum diketahui dan belum 

terungkap. Masih menjadi pertanyaan apa dan 

bagaimana kemampuan kolektif dan individual 

perempuan dapat merespon risiko tersebut dan 

beradaptasi terhadap perubahan. Banyak intervensi 

didesain dan diimplementasikan pada tingkat yang 

seringkali tidak mempertimbangkan kepentingan 

perempuan.

Penelitian CIFOR mendokumentasikan bagaimana 

perubahan tersebut mempengaruhi berbagai 

kategori perempuan dan anak perempuan, dan 

sejauh mana alternatif intervensi kebijakan, aksi 

kolektif perempuan dan peningkatan kapasitas 

dapat memperkuat kesetaraan gender dan 

memberdayakan perempuan. Upaya CIFOR 

mengintegrasikan pertimbangan gender di seluruh 

bidang penelitian, penjangkauan dan aktivitas 

peningkatan kapasitas, termasuk dalam upaya 

kepastian tenurial, perubahan iklim, ketahanan 

pangan dan nutrisi, usaha berbasis hutan dan 

pengelolaan rantai-suplai merupakan salah satu 

di antaranya. Dalam upaya mengintegrasikan 

gender dalam penelitian yang sedang berlangsung 

mengenai tata kelola sawit untuk bentang alam 

berkelanjutan, misalnya, kami bermitra dengan 

Oxfam Novib, Rights and Resources Initiative 

(RRI), Universitas Indonesia, University of Brighton 

untuk memahami bagaimana berbagai kategori 

perempuan dan lelaki terlibat dalam proses akuisisi 

lahan; memahami implikasi ekspansi sawit pada 

pemisahan peran dan tanggung jawab gender 

di tingkat rumah tangga dan seterusnya; dan 

mendokumentasikan dalam kondisi apa akses 

sumber daya perempuan dapat dilindungi dan 

ditingkatkan.

Kami juga melakukan kerja spesifik-gender 

yang mengkombinasikan penelitian, aksi dan 

pembelajaran adaptif. Di Uganda, misalnya, CIFOR 

bekerja sama dengan para ketua adat, perempuan 

yang bergantung pada hutan, LSM perempuan 

dan lembaga pemerintah untuk secara bersama 

mendefinisikan, mengimplementasikan dan 

memantau aktivitas penguatan hak perempuan 

pada hutan dan pohon, meningkatkan partisipasi 

dalam pengelolaan hutan dan meningkatkan 

kesetaraan gender dalam distribusi manfaat. 

Penelitian gender dilakukan di rentang luas 

geografis Afrika (Burkina Faso, Ethiopia, Kenya, 

Tanzania, Uganda, Zambia), Asia (Indonesia, Nepal, 

Vietnam, Tajikistan) dan Amerika Latin (Nikaragua, 

Peru).

Isu-isu utama untuk dikaji pada 2017 meliputi: 

 z Dampak perubahan penggunaan lahan terhadap 

ketahanan pangan dan nutrisi perempuan dan 

anak di Indonesia;

 z Bagaimana mendesain restorasi bentang alam 

hutan responsif-gender;

 z Kesetaraan gender dalam investasi dan 

pengamanan REDD+;

 z Partisipasi perempuan di sepanjang rantai nilai 

arang kayu di Zambia;

 z Penelitian lintas-negara mengenai gender, 

migrasi dan pengelolaan hutan di Burkina Faso, 

Ethiopia dan Indonesia;
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 z Dimensi gender dalam ekspansi agribisnis di 

bentang alam berhutan Indonesia dan Tanzania;

 z Implikasi Forest Law Enforcement, Governance 

and Trade (FLEGT) atau Penegakan Hukum 

Dibidang Kehutanan, Tata Kelola dan 

Perdagangan terhadap perempuan sektor 

informal di Wilayah Mekong;

 z Suara dan kelembagaan perempuan dalam 

sistem tenurial adat di Uganda dan Nikaragua. 

Kami bermitra dengan berbagai organisasi di tingkat 

lokal, nasional dan global, termasuk kementerian 

perempuan, pusat-pusat penelitian CGIAR, LSM dan 

koalisi internasional dan nasional, universitas dan 

lembaga penelitian, mitra donor multilateral dan bilateral 

serta badan PBB. Kami menyelenggarakan diskusi tingkat 

tinggi pada GLF dan COP, mensintesis temuan-temuan 

penelitian, mengembangkan panduan dan alat bantu 

penelitian responsif gender dan menghasilkan jalinan 

produk untuk target audien kami. Upaya ini membantu 

memastikan bahwa penelitian CIFOR diterjemahkan 

menjadi aksi dan membawa perubahan yang memajukan 

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. 

Isu utama 
Restorasi hutan dan restorasi masyarakat. Masyarakat 

internasional dan beberapa negara berkembang 

bergabung dalam inisiatif restorasi jutaan hektar 

bentang alam terdeforestasi dan terdegradasi menjadi 

hutan. Tantangan Bonn, misalnya mencoba merestorasi 

150 juta hektar hutan pada 2030. Inisiatif 20X20 Amerika 

Latin berupaya merestorasi 20 juta hektar pada 2020. 

Inisiatif yang umumnya dari atas-ke-bawah seperti ini 

belum cukup mempertimbangkan faktor signifikan 

seperti kepemilikan lahan dan pengaturan tenurial 

lahan, pengaturan pembiayaan pemerintah atau 

swasta, dan peran otoritas pengelola nasional dan lokal 

dalam implementasi program. Namun, inisiatif ini, jika 

diterapkan dengan sepenuhnya mempertimbangkan 

kepentingan lokal, termasuk mengembalikan hak 

hutan yang hilang dan mengembangkan mekanisme 

kesadaran bebas dan terinformasi, dapat mempercepat 

upaya restorasi kepemilikan lokal dan merestorasi 

kemampuan masyarakat mengatur dan mengelola 

sumber daya lokal mereka secara efektif dan secara 

berkeadilan melibatkan dan memberi manfaat 

bagi seluruh anggota kelompok. Penelitian kami 

akan menginformasikan upaya LSM internasional, 

KEHIDUPAN 
DI BAWAH AIR

KEHIDUPAN 
DARAT

pemerintah dan jaringan kelompok pengguna hutan 

dalam membentuk kembali upaya restorasi hutan yang 

mengembalikan hak hutan pada pengguna hutan, 

dan memperkuat kapasitas tata kelola mandiri mereka. 

Pembiayaan PIM akan membantu mengembangkan 

sebaran penelitian ini, dengan fokus awal di Nepal, 

Ethiopia, Tanzania, Peru dan Kenya. Tim Kesetaraan 

peluang, gender, keadilan dan tenurial dan tim 

Manajemen dan restorasi hutan berkolaborasi dalam 

inisiatif ini.

Pengelolaan dan 
restorasi hutan

aktivitas inti
Penelitian kami terfokus pada mendesain pendekatan 

dan perangkat manajemen yang efektif dan berkeadilan 

untuk konservasi hutan, diversifikasi produksi dan 

restorasi. Kami mengevaluasi kelembagaan, sistem 

insentif dan perlindungan bagi manajemen hutan alam 

dan hutan tanaman, termasuk pendekatan berbasis 

pasar dan peraturan untuk memfasilitasi rancangan 

peraturan manajemen yang lebih tepat, berkeadilan dan 

ramah lingkungan. 

Isu utama
Isu utama 2017 meliputi tuntutan yang signifikan dan 

komitmen politik untuk memulihkan lahan terdegradasi 

melalui pendekatan restorasi bentang alam hutan 

(meski belum banyak aktivitas langsung), serta upaya 

yang terbatas diarahkan untuk mengidentifikasi hasil 

lingkungan dan mata pencaharian dari berbagai tipe 

reforestasi (restorasi ekologis melalui regenerasi alami, 

penanaman restorasi, kebun pohon, agroforestri dan 

hutan tanaman monokultur skala besar). Hal ini penting 

dalam memahami secara utuh mengenai potensi 

dan keterbatasan tiap tipe reforestasi, selain menjadi 

panduan bagi praktisi dan pengambil keputusan dalam 

mengoptimalkan berbagai opsi dalam konteks spasial 

dan mewujudkan hasil tertentu, termasuk pada sistem 

sertifikasi hutan yang berorientasi kayu hingga saat ini 
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yang lebih holistik dan menyempurnakan sudut pandang 

lintas sektor, dengan menggabungkan produk barang 

dan jasa ekosistem berbasis hutan dengan pola pikir multi 

manfaat. Hal ini memerlukan integrasi skema sertifikasi ke 

dalam pendekatan bentang alam dengan mengadaptasi 

sistem kehutanan yang ada, serta mengembangkan jenis 

baru model sertifikasi.

Penelitian kami akan fokus pada: 

1. Mendorong pendekatan ilmiah yang solid dan 
efisien untuk mengidentifikasi, memprioritaskan 
dan memantau aktivitas restorasi bentang 
alam hutan melalui cara regenerasi aktif maupun 

pasif. Untuk itu, kami akan mensintesis pengetahuan 

terkini mengenai perangkat pendukung pengambilan 

keputusan yang ada untuk menilai efisiensi dan 

manajemen risiko restorasi bentang alam hutan untuk 

menyusun panduan yang efektif bagi upaya restorasi 

internasional dan nasional.

2. Menghasilkan penilaian berbasis-bukti dari 
pembelajaran dan kesenjangan implementasi 
untuk merancang rencana restorasi nasional, 
mengingat banyak pemerintah di tingkat nasional 

membutuhkan panduan strategis dalam hal ini. 

3. Mengkaji struktur insentif dan normatif, serta 
hambatan kebijakan antara restorasi bentang 
alam hutan pada skala besar dengan sistem 
petani skala kecil, seraya mengusulkan skema 

partisipatori yang menjembatani baik pendekatan dari 

atas-ke-bawah dan dari bawah-ke-atas. 

4. Membangun metode baru untuk menilai dampak 
sertifikasi hutan serta sistem verifikasi inovatif. 
Upaya ini meliputi aksi restorasi bentang alam untuk 

memandu investor, organisasi internasional dan 

nasional, praktisi, pengambil kebijakan, perencana 

dan manajer dalam mewujudkan tujuan pemulihan 

ekosistem yang dapat diterima dan diverifikasi. Upaya 

ini mencakup kerja sama dengan para mitra untuk 

membangun kerangka kerja generik untuk sertifikasi 

jasa ekosistem berbasis hutan sebagai jalan untuk 

penyusunan standar nasional.

5. Kami juga akan terus berupaya untuk 
mengoptimalkan tujuan kehutanan yang 
beragam melalui analisis yang telah ditentukan di 

tingkat negara. Secara khusus, kami akan menilai 

efektivitas manajemen hutan negara melalui sistem 

konsesi yang bertujuan memiliki multi manfaat.

TAK ADA 
KEMISKINAN

KESEHATAN DAN  
KESEJAHTERAAN 
YANG BAIK

KOTA DAN 
MASYARAKAT 
BERKELANJUTAN

Isu lintas-sektor
Upaya kami bertujuan menghasilkan dan 

mengoperasionalkan pengetahuan mengenai restorasi 

bentang alam hutan untuk disebarkan dalam format 

yang mudah diakses dan dengan target pengambil 

keputusan yang disebarkan melalui mitra terkait dalam 

acara-acara seperti GLF, COP Konvensi Keragaman 

Biologis (Convention on Biological Diversity COP) dan 

Society for Ecological Restoration World Congress, 

yang beranggotakan para praktisi serta pengambil 

kebijakan. Aktivitas pelibatan secara spesifik akan 

berlangsung pada acara berbagi pengetahuan dan 

diskusi panel. Peningkatan kapasitas menjadi hal utama 

dalam program tematik kami, dengan mengaitkan 

pelatihan melalui penelitian mahasiswa Magister dan 

Doktoral di Republik Demokrasi Kongo (Democratic 

Republic of the Congo/DRC). Kami juga akan terlibat 

dengan lembaga-lembaga lokal dan nasional dengan 

mengaitkan penelitian dan kegiatan pembangunan 

dengan isu manajemen hutan di mana lembaga-

lembaga pemerintah dapat memiliki peran. Pekerjaan 

kami terkait pendekatan partisipatori memantau 

restorasi hutan akan mencakup pembelajaran mengenai 

bagaimana pengaruh gender terhadap keberhasilan 

dan hasil suatu praktik restorasi, dan bagaimana suatu 

sistem pemantauan lokal yang berhasil perlu merespon 

tujuan-tujuan yang sensitif gender. Kami juga akan 

melanjutkan kolaborasi dengan mitra kunci dalam 

mengarusutamakan gender ke dalam restorasi bentang 

alam hutan.

hutan dan 
kesejahteraan 
manusia

Pertama, perlu dicatat bahwa tema penelitian ini baru 

saja mengalami pergantian kepemimpinan. Kami 

berharap arahan umum dan pendekatannya tidak 

bergeser secara drastis pada 2017. Kami juga melihat 

bahwa pimpinan baru akan membawa keahlian, 
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pengalaman, dan pemahaman baru, untuk mendorong 

perubahan prioritas dan pendekatan yang digariskan di 

bawah ini.

Jutaan keluarga di pedesaan mendapatkan penghasilan, 

pangan, bahan bakar, rumah dan kebutuhan lainnya 

secara signifikan dari mengelola dan memanen kayu 

dan hasil hutan non kayu. Meskipun begitu, kontribusi 

hutan pada kesejahteraan, keamanan dan kemakmuran 

seringkali salah dipahami, kurang dihargai atau 

diabaikan. Sebagian upaya menangani kemiskinan tidak 

memperhitungkan peran hutan. Akibatnya, peluang 

menyokong atau meningkatkan penghidupan di negara 

berkembang melalui pemanfaatan dan tata kelola hutan 

yang efektif seringkali mengalami kegagalan. Kebijakan 

dan praktik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, 

penghapusan kemiskinan dan peningkatan kesehatan 

sering menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan 

seperti berkurangnya sumber penghidupan dan 

rusaknya hutan.

Program konservasi yang bertujuan melindungi hutan 

dari eksploitasi berlebihan bisa mengabaikan kerugian 

masyarakat lokal dan lagi-lagi mengurangi sumber 

penghidupan dan keamanan mereka ketika berhadapan 

dengan berbagai perubahan. Hanya sedikit informasi 

tersedia mengenai dampak dari perubahan terkini 

demografi, termasuk pergeseran urbanisasi dan migrasi 

terhadap kesejahteraan masyarakat dan kaitannya 

dengan hutan, khususnya dalam situasi sumber 

penghasilan dan tenaga kerja yang berubah dengan 

cepat. Ilmuwan dan staf pendukung yang meneliti 

tema ini mengembangkan pendekatan baru dan 

merumuskan pertanyaan baru untuk memahami pola 

ini, dan lebih menempatkan hutan serta bentang alam 

ke dalam agenda pengurangan kemiskinan global dan 

kesejahteraan manusia.

aktivitas inti
Para ilmuwan dari kelompok tema hutan dan 

kesejahteraan manusia telah mengidentifikasi 

serangkaian topik yang merupakan inti kerja tim. 

Topik-topik tersebut adalah bidang penelitian, kegiatan 

peningkatan kapasitas dan penyebaran informasi – yang 

dengan kepakaran dan ketersediaan dana yang ada –

terutama diharapkan memberi dampak signifikan dan 

efektif pada kebijakan dan praktik yang mempengaruhi 

kesejahteraan manusia, meliputi:

1. Penghasilan dan penghidupan dari hutan. 
Tujuan utama kami adalah meningkatkan 

penghasilan dan kesejahteraan manusia, khususnya 

masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan 

dan hasilnya. Kami berupaya mencapai sasaran 

tersebut dengan meningkatkan ketersediaan dan 

kualitas data yang akurat serta masukan berguna 

untuk berbagai bentuk dan potensi variabel hutan 

dan hutan produksi dalam kontribusinya pada 

kesejahteraan petani yang bergantung pada 

hutan dan pihak lain yang kurang terlayani oleh 

pembangunan dan kelembagaan lain. 

2. Mengkuantifikasi dan merealisasikan manfaat 
hutan melalui basis data. Berlandaskan 

sejumlah kumpulan data CIFOR mengenai peran 

hutan bagi penghasilan dan penghidupan, kami 

mencoba memaksimalkan dampak penelitian 

dan penyebaran informasi dengan memperluas 

pemanfaatan instrumen penelitian kami melalui 

kerja sama dengan lembaga lain agar lebih 

menjangkau dan berpotensi memberi dampak 

global.

3. Menangani risiko bagi petani dalam 
bentang alam. Risiko yang diambil petani dalam 

menghadapi perubahan ekonomi dan lingkungan 

seringkali diperburuk oleh inisiatif konservasi dan 

manajemen hutan yang datang dari luar. Bersama 

para mitra, kami mengeksplorasi cara memitigasi 

risiko tersebut dengan lebih memahami risiko dan 

merancang ulang program agar lebih sesuai.

4. Pertemuan pertanian dan kehutanan: 
perhutanan sosial, kehutanan komersial oleh 
petani. Berbagai cara petani mengintegrasikan 

pertanian dan mengelola hutan kurang dipahami 

dan seringkali diremehkan oleh pemerintah 

dan inisiatif pembangunan serta konservasi 

internasional. Tujuan kami adalah untuk 

menghasilkan data dan pemahaman yang akurat 

ke dalam sistem yang seringkali produktif dan 

tangguh ini, serta dengan memastikan regulasi dan 

aktivitas tambahan yang mendukung, bukannya 

melemahkan fungsi sistem dengan memperkaya 

informasi upaya lokal dan nasional.

5. Dampak meningkatnya mobilitas, urbanisasi 
dan pengiriman uang. Perubahan laju dan skala 

mobilitas manusia terkini dan pengiriman uang 
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memberi peluang baru peningkatan kesejahteraan 

dan bentuk kontribusi hutan. Kami berkontribusi 

pada peluang terwujudnya hasil positif meningkatnya 

migrasi dengan memperjelas pemahaman tentang 

keterkaitan mobilitas dan dampaknya pada tutupan 

dan pemanfaatan hutan, selain pada tenaga kerja dan 

investasi keluarga.

6. Pembagian manfaat. Penelitian dan upaya 

penyebaran informasi CIFOR dalam mengidentifikasi 

dan meningkatkan efektivitas mekanisme pembagian 

pendapatan yang lebih berkeadilan dari implementasi 

REDD+ dan inisiatif serupa terus dilakukan dengan 

melibatkan pemangku kepentingan nasional dan 

dengan membangun kemitraan dengan lembaga 

nasional dan regional. Melalui upaya ini dan 

mekanisme lainnya, kami berkontribusi pada wacana 

yang lebih luas dan lebih kaya informasi mengenai 

isu-isu tersebut, serta lebih baik dalam merancang dan 

mengimplementasikan mekanisme distribusi manfaat 

yang tepat.

Isu utama 
Pada 2017, selain pergantian kepemimpinan dan staf, 

kami tidak berharap pekerjaan inti dalam tema penelitian 

ini berubah secara signifikan. Seluruh ilmuwan telah 

melangkah maju dalam arah inovatif sebagai respon atas 

terus bergesernya kebutuhan dan peluang. Dalam prioritas 

inti yang luas, kami berharap arah baru akan mencakup: 

1. Perlindungan dalam tata kelola dan pemantauan 

risiko distribusi manfaat REDD+. Safeguard 

Cancun di bawah UNFCCC disusun untuk menjamin 

agar REDD+ tidak membahayakan masyarakat 

lokal dan lingkungan, serta memverifikasi bahwa 

kelembagaan baru di bawah REDD+ melengkapi 

kebijakan lingkungan dan pembangunan. Agar layak 

mendapatkan pembayaran berbasis hasil, negara-

negara REDD+ menyusun sistem informasi safeguard 

tingkat nasional untuk memantau dan secara reguler 

memberi laporan terkait safeguard. Penelitian 

kami mengenai safeguard akan mengembangkan 

pengetahuan mengenai kaitan antara mekanisme 

distribusi manfaat REDD+, safeguard dan proses 

pembelajaran kebijakan dalam mendukung 

implementasi aktivitas REDD+ yang efektif-karbon, 

berbiaya-efisen dan berkeadilan.

2. Memperluas penilaian kontribusi hutan 
terhadap kesejahteraan ke tingkat nasional. 
Kontribusi hutan pada kesejahteraan dan 

kemakmuran manusia seringkali kurang dihargai. 

Berlandaskan hasil kerja Poverty Environment 

Network (PEN), dan dengan fokus melangkah maju 

bersama dengan peresmian kerjasama modul 

kehutanan FAO/CIFOR/International Forestry 

Resources and Institutions (IFRI)/Program on Forests 

(PROFOR) untuk Penelitian Pengukuran Standar 

Kehidupan Bank Dunia (LSMS), kami akan terus 

membantu penerapan pendekatan dan model 

percontohan kami dalam pengukuran kemiskinan 

dan penghasilan oleh biro statistik nasional. 

3. Memetakan kontribusi pembayaran berbasis 
hasil bagi petani pengelola sumber daya 
hutan. Melanjutkan dan mengintegrasikan 

penelitian kami mengenai pembayaran jasa 

lingkungan (PES), REDD+ dan sertifikasi, kami akan 

lebih jauh mempelajari apa yang dapat diharapkan 

masyarakat petani dan pemerintah dari inisiatif 

kontribusi semacam itu.

4. Fokus pada efek perubahan kecepatan dan 
pola migrasi. Melanjutkan fokus penelitian 

pada perubahan pola demografi, tenaga kerja, 

strategi investasi dan dampaknya terhadap 

hutan, kami akan mulai memasukkan penilaian 

dampak remigrasi skala besar (khususnya di 

Tajikistan) terhadap penghidupan, tutupan dan 

tata kelola hutan. Dampak migrasi, ‘feminisasi’ dan 

‘geriatrifikasi’ di desa pinggiran terhadap program 

kehutanan sosial, khususnya di Nepal, akan juga 

menjadi fokus penelitian kami. 

5. Menilai dan meminimalkan dampak 
lingkungan tempat pengungsian di Afrika 
Timur. Sekali lagi, berlandaskan penelitian yang 

tengah kami lakukan mengenai migrasi, penelitian 

kami bertujuan membantu pengambil kebijakan 

dan lembaga donor dengan menyediakan 

informasi cara memberi bantuan kemanusiaan pada 

pengungsi tanpa mengganggu lingkungan lokal, 

khususnya di sub-Sahara Afrika. Kami akan meneliti 

cara efektif memproduksi kebutuhan seperti kayu 

bakar, menyediakan lapangan kerja dan lingkungan 

yang lebih sehat dengan mengembangkan data 

terpercaya terkait karakteristik dan konsekuensi 
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perubahan di sekitar tempat pengungsian di tingkat 

regional dan lokal, dan dengan menyediakan 

opsi tata kelola restorasi bentang alam dan hutan 

produksi.

6. Pertemuan pertanian dan kehutanan dengan 

fokus pada perkebunan komersial skala kecil. 

Kami akan terus mengembangkan penelitian 

biofisik, ekonomi dan proses kebijakan yang 

mengaitkan tanaman budidaya dan kayu dalam 

model produksi yang dikembangkan secara lokal, 

dalam melayani petani kecil dengan sumber 

daya modal dan tenaga kerja terbatas, terkait 

persinggungan isu hutan dan pertanian. Penelitian 

kami pada 2017 akan terfokus pada evaluasi rantai 

nilai, pasar, inovasi teknis dan kelembagaan serta 

reformasi agraria yang tepat bagi petani, khususnya 

di Amazonia dan Sahel. Upaya ini berlandaskan 

inisiatif hutan kering yang telah lama menjadi inti 

penelitian CIFOR mengenai ‘kehutanan masyarakat 

miskin’.

7. Memahami dinamika strategi penanganan 

risiko. Dilandasi kepakaran kami dalam penanganan 

risiko terhadap para petani, kami menilai peran 

jejaring sosial, migrasi dan pengiriman uang untuk 

melihat bagaimana masyarakat dan petani hutan 

menghadapi dan beradaptasi dengan pasar, 

kebijakan dan risiko iklim di Asia Tenggara. Penelitian 

ini akan melengkapi pengetahuan bagaimana hutan 

dan ekosistem berkontribusi pada, dan terpengaruh 

oleh, ketahanan dan adaptasi masyarakat dalam 

konteks dinamis. Informasi ini akan menjadi penting 

bagi desain kebijakan yang relevan terhadap 

konteks lokal untuk menjamin hasil yang efektif dan 

berkeadilan.

Isu lintas-sektor
Penelitian pada 2017 tidak hanya terfokus pada bidang 

penelitian tersebut di atas, tetapi juga menampilkan 

kolaborasi erat dalam banyak aspek dengan tim lain 

yang bekerja lintas tema seperti adaptasi, penghidupan 

alternatif lahan gambut, isu manajemen kesatuan 

pemangku hutan dan perubahan peran dan masalah 

gender, khususnya dalam konteks migrasi dan urbanisasi 

gender.

Kami akan tetap menggunakan beragam pendekatan 

dalam penyebaran informasi dan peningkatan 

kapasitas, antara lain seperti telah ditulis di atas, 

NOL 
KELAPARAN

AIR BERSIH DAN 
SANITASI

berupaya menggabungkan modul kehutanan dalam 

survei keluarga LSMS Bank Dunia dan survei statistik 

nasional. Kami berkolaborasi penuh dengan tim 

Communications, Outreach and Engagement (COE) 

CIFOR dalam memanfaatkan spektrum dan wahana 

media, baik dalam publikasi akademik, blog dan media 

sosial. Kami berkomitmen memastikan hasil penelitian 

kami menjangkau seluruh pemangku kepentingan 

dan pengguna potensial lain, khususnya petani dan 

representasinya.

Dalam bidang peningkatan kapasitas, kami akan 

terus melibatkan sebanyak mungkin mahasiswa 

dengan mempertimbangkan ketersediaan dana dan 

peluang. Secara khusus, kami berkomitmen melibatkan 

mahasiswa dan peneliti dari lembaga-lembaga kecil 

seperti perguruan tinggi daerah di Indonesia dan negara 

lainnya, misalnya Universitas Nasional Laos. Pendekatan 

peningkatan kapasitas ini menjadi utama dan telah 

menunjukkan keberhasilannya dalam pekerjaan kami.

Bentang alam dan 
pangan berkelanjutan 

Dalam beberapa dekade terakhir, tutupan pohon di 

lahan pertanian meningkat, hampir separuh lahan 

pertanian terjaga tutupan pohonnya lebih dari 10 

persen. Di samping itu, konsep ‘pohon di luar hutan’ 

baru-baru ini saja muncul dalam agenda kebijakan. 

Dengan adopsi SDGs pada 2015, pemimpin dunia 

kini menetapkan sasaran kemajuan simultan pada: 

pengurangan kemiskinan; keamanan air, energi, pangan, 

pola makan dan nutrisi; ketahanan iklim; penghidupan; 

tata kelola dan keadilan gender. Menggabungkan 

hutan, pohon dan agroforestri dengan pemanfaatan 

lahan lainnya dalam skala bentang alam akan menjadi 

kunci kemajuan. Namun, hal ini menuntut adanya 

transisi dari pendekatan sektoral yang tidak efektif 

menuju tata kelola lahan. Transisi bentang alam jarang 

berurutan, dan perdebatan lebih menjadi norma 

dibanding konsensus. Kemajuan pencapaian SDGs akan 

bergantung pada kemampuan pemerintah nasional 
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menyeimbangkan tuntutan pertumbuhan domestik 

dengan komitmen internasional untuk menghambat 

berkurangnya keragaman hayati, dan mencapai target 

reduksi emisi. Negara-negara memerlukan sebuah 

kerangka kerja dalam menjamin pemanfaatan lahan 

berkeadilan dan berkelanjutan sambil memperkuat 

upaya dan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan 

iklim. Mengadopsi pendekatan bentang alam ke dalam 

kebijakan dan praktik, yang secara simultan mencoba 

mengatasi tantangan nasional dan global untuk 

menyelesaikan perebutan pemanfaatan lahan makin 

diakui sebagai cara mewujudkan integrasi tersebut.

Hutan dan sistem pertanian berbasis pohon 

berkontribusi langsung dan tidak langsung terhadap 

keamanan penghidupan dan keragaman pola makan 

dari sekitar satu miliar orang di dunia. Pangan dari hutan 

sangat penting bagi perbaikan nutrisi dan keamanan 

pangan bagi banyak masyarakat paling rentan di dunia, 

sementara pohon dan hutan sendiri sangat berperan 

menyediakan berbagai jasa ekosistem baik pada sistem 

pertanian subsisten atau industrial. Meskipun begitu, 

peran hutan dalam menyokong keamanan pangan 

dan nutrisi masyarakat masih belum diteliti secara 

layak dan kurang dipahami. Arena kebijakan belum 

mengakui pentingnya pendekatan ‘sistem pangan’, 

yang mengintegrasikan multifungsionalitas bentang 

alam menjadi ‘pertanian baru’. Dengan tingginya 

perhatian terhadap keamanan pangan dalam ruang 

agenda politik dan ilmiah, maka sangatlah penting 

untuk mendokumentasikan dan memahami kontribusi 

hutan dan pohon terhadap keragaman pola makan dan 

keamanan pangan masa depan.

CIFOR merespon kompleksitas jejaring keamanan 

pangan dan interaksi nutrisi ini dengan memberikan 

suatu perspektif luas dan perbandingan pada skala 

bentang alam lintas lokasi terkait kontribusi yang dapat 

diperoleh dari hutan dan sistem pertanian berbasis-

pohon terhadap pola makan sehat dan beragam. CIFOR 

melakukan penelitian untuk memberi analisis rinci 

yang diperlukan dalam menggambarkan pentingnya 

produk hutan tertentu dan kaitannya pada kebutuhan 

nutrisi spesifik. Oleh karena itu, penelitian CIFOR 

memberi bukti yang diperlukan untuk menjamin 

bahwa konservasi hutan dan keragaman hayati dalam 

konteks bentang alam berkelanjutan agar tetap dalam 

agenda pengambilan kebijakan dan praktisi di bidang 

konservasi, pertanian dan nutrisi. Penelitian mendalam 

kami memberi basis bukti kuat, yang penting untuk 

memahami konfigurasi bentang alam yang optimal 

untuk kehutanan, produksi pangan dan pemanfaatan 

lain lahan.

aktivitas inti
Tema ini mengadopsi pendekatan area kerja, di mana 

masing-masing proyek berkontribusi pada keseluruhan 

pemahaman bagaimana bentang alam dapat dikelola 

secara berkelanjutan baik secara langsung menyediakan 

pangan (terkait manfaat pada pola makan), penyediaan 

jasa ekosistem dan pemanfaatan lahan lain. Melalui 

perbandingan berbagai lokasi, dan penggunaan data 

primer dan sekunder, penelitian CIFOR dalam bidang 

tematik ini terfokus pada pencapaian hasil di bawah ini:

1. Integrasi berbagai praktik masyarakat dalam 
perdebatan bentang alam berkelanjutan. 

Akan dicapai dengan menyelaraskan prinsip 

multifungsionalitas dengan praktik tata kelola 

bentang alam berkelanjutan untuk keamanan 

pangan dan nutrisi dan manfaat lain. 

2. Meningkatnya kebijakan yang mengakui 

perlunya integrasi sektor kehutanan dan 

pertanian. Akan dicapai dengan menggunakan 

pendekatan bentang alam sebagai faktor penentu 

(lihat. Deklarasi simultan namun terpisah-pisah 

mengenai kehutanan dan pertanian).

3. Meningkatnya ketersediaan beragam pangan 

kaya nutrisi. Akan dicapai dengan meningkatkan 

produksi berbagai pangan bernutrisi dalam 

pertanian dan pengumpulan sumber daya alam 

liar meliputi buah-buahan, sayuran, daging 

hewan buruan, serangga dan ikan dari hutan dan 

multifungsi bentang alam.

4. Meningkatnya akses pada pangan kaya-

nutrisi. Akan dicapai dengan meningkatkan 

integrasi petani dan pengepul terhadap pasar 

dan rantai nilai, untuk meningkatkan nilai tambah 

produk pangan kaya-nutrisi dari hutan dan 

agroforestri dalam mosaik bentang alam. Ini juga 

mencakup pengambilan keputusan yang lebih 

baik dari oleh pemangku kepentingan terkait 

perubahan pemanfaatan lahan, seiring dengan 

meningkatnya kesadaran mereka mengenai 

kontribusi hutan terhadap keragaman pola makan. 
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5. Peningkatan kapasitas. Kami memiliki komitmen 

kuat untuk melakukan peningkatan kapasitas 

dan memberikan dukungan bagi mahasiswa. 

Ada tujuh mahasiswa terkait Proyek Perubahan 

Agraria (seperti ditunjukkan di bawah ini), dan 

sembilan mahasiswa pascasarjana yang saat ini 

sedang dibimbing para peneliti. Mereka datang 

dari berbagai lembaga antara lain Charles 

Darwin University, James Cook University dan 

Institut Pertanian Bogor. Baru-baru ini kami juga 

melaksanakan program ilmuwan tamu, dimana 

para peneliti yang tertarik berkantor di CIFOR 

untuk bersama mengerjakan proyek tertentu 

dalam periode waktu tertentu. Tahun lalu, kami 

menerima Mirjam Ros-Tonen dari Universitas 

Amsterdam, dan belum lama ini ada Kaysara 

Khatun dari Universitas Barcelona. Tahun lalu para 

peneliti juga memberi kuliah tamu di James Cook 

University dan University of British Columbia. Di 

Indonesia, CIFOR bekerja sama dengan empat 

LSM di empat lokasi proyek di barat dan timur 

Indonesia, dalam rangka meningkatkan kapasitas 

penelitian mereka untuk dapat memberi advokasi 

kebijakan berlandas ilmu pengetahuan dalam 

menyempurnakan pendekatan manajemen daerah 

aliran sungai. 

Isu utama
1. Mengoperasionalkan pendekatan bentang 

alam. Sebagai upaya merekonsiliasi tumpang 

tindih klaim lahan dan pemanfaatan lahan, 

pendekatan bentang alam menjadi wacana 

dominan dalam kosa kata konservasi dan 

pembangunan saat ini. Bentang alam dan 

pemanfaatan lahan yang multifungsi menjadi 

inti dalam jalinan tantangan terkait konservasi, 

pembangunan dan perubahan iklim. Pada tahun-

tahun terakhir, dan sebagai bagian komitmen nol 

deforestasi, sektor swasta juga mengungkapkan 

kemauan kuat bekerja pada skala bentang alam 

lebih luas. Sementara kerangka konseptual dan 

prinsip kuat atas implementasi skala bentang 

alam sudah ada dan memandu desain sejumlah 

inisiatif di Indonesia, namun penilaian kemajuan di 

lapangan masih belum lengkap. Hal ini terutama 

terhambat oleh terbatasnya laporan dalam literatur 

terkini terkait implementasi aktual proyek yang 

terfokus pada bentang alam. 

 Dalam menjembatani kesenjangan ilmu 

pengetahuan dan implementasi ini, kami 

mengusulkan keterlibatan dengan berbagai 

pemangku kepentingan, baik konservasi, 

pembangunan maupun sektor swasta untuk 

berbagi pengalaman, baik positif maupun negatif, 

dalam upaya menangani berbagai tantangan 

pendekatan bentang alam. Ajang berbagi 

pengetahuan ini akan menjadi bahan masukan bagi 

kerangka konseptual dan lingkungan kebijakan, 

yang memberikan umpan balik dari implementasi 

ke teori untuk dikembalikan. 

2. Perubahan agraria bentang alam tropis. 

Ekspansi pertanian di seluruh dunia telah 

mentransformasi dan memfragmentasi habitat 

hutan pada tingkat yang mengkhawatirkan 

di seluruh dunia, terutama di bentang alam 

tropis. Akibatnya konfigurasi pemanfaatan 

lahan melampaui variasi mosaik tutupan hutan, 

permukiman dan unit lahan pertanian. Sementara, 

tuntutan global komoditas pertanian berada pada 

tingkat yang tak terduga sebelumnya. Kebutuhan 

konsumsi 10 miliar orang pada 20505 di tengah 

perubahan tuntutan pangan dunia menyebabkan 

peningkatan intensifikasi pertanian. Sistem produksi 

berorientasi pasar makin menggantikan praktik 

pertanian tradisional, tetapi apa yang dikorbankan?

 Kami membantu tujuh penelitian pascasarjana di 

tujuh bentang alam multifungsi di Zambia, Ethiopia, 

Kamerun, Indonesia, Nikaragua, Bangladesh dan 

Burkina Faso. Kami menginvestigasi beragam 

skenario perubahan tutupan hutan, modifikasi dan 

integrasi pertanian dengan pasar komoditas lokal 

dan global. Kami akan mencatat respon terhadap 

proses perubahan agraria di tingkat keluarga, 

pertanian, desa dan bentang alam dengan fokus 

pada tingkat kemiskinan, keamanan pangan, 

keragaman pola makan dan nutrisi, hasil panen, 

keragaman hayati, migrasi dan tenurial lahan. 

Penelitian ini memberi wawasan yang diperlukan 

mengenai bagaimana trayektori pemanfaatan lahan 

skala bentang alam terwujud di masyarakat lokal 

dan meningkatkan pemahaman kita mengenai 

multifungsi bentang alam sebagai sistem sosial-

5 Population Reference Bureau. 2016. World population data 
sheet. Accessed 18 January 2017. http://www.prb.org/Publications/
Datasheets/2016/2016-world-population-data-sheet.aspx
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ekologis. Indikasi awal menunjukkan bahwa transisi 

hutan-pertanian memberi manfaat tak pasti bagi 

penghidupan dan lingkungan, khususnya pada 

pola makan.

3. Memahami pertemuan antara hutan dan 

pohon, daging hewan liar dan ikan, serta hasil 

hutan bukan kayu (HHBK) bagi penghidupan 

dan pola makan, serta strategi penghidupan 

lebih luas. Meski ada pemahaman yang jelas 

mengenai peran hutan, pohon dan daging hewan 

liar pada pola makan di desa dan kota, namun 

pemahaman mengenai peran ikan air tawar yang 

sangat bergantung pada daerah aliran sungai 

berhutan masih belum jelas. Seluruh sumber daya 

tersebut memainkan peran integral dalam pola 

makan di desa dan strategi penghidupan lebih 

luas, namun yang penting adalah memahami 

bagaimana kondisi musim, ekonomi lokal dan 

perubahan lingkungan menentukan interaksi 

sumber daya dalam strategi penghidupan. Ini akan 

menjadi kunci merancang strategi lebih kokoh 

untuk kerangka kebijakan dan implementasi hutan, 

keamanan pangan dan nutrisi.

4. Jasa ekosistem berbasis-hutan dan produksi 

pertanian. Kemampuan hutan dan bentang 

alam pertanian dalam menjaga jasa ekosistem, 

seperti penyerbukan, masih sangat tidak pasti. 

Kita tidak tahu konfigurasi bentang alam apa yang 

dapat memberi hasil terbaik dalam mencapai 

beragam tujuan, dan bagaimana hasil tersebut 

dapat dikaitkan dengan inisiatif yang ditujukan 

mengatasi perubahan iklim dan meningkatkan 

hasil bagi masyarakat dan lingkungan. Kita tahu, 

misalnya, bahwa kebun sawit monokultur tidak 

memberi habitat yang layak bagi sebagian besar 

spesies paling bergantung hutan, meski pada 

tingkat tertentu banyak spesies lain mungkin 

bisa memanfaatkannya. Begitu pula, penurunan 

panen gandum di ladang yang lebih jauh dari 

petak hutan di Ethiopia bisa terkait dengan 

hilangnya manfaat regulasi iklim hutan. Kami akan 

menginisiasi rangkaian penelitian mengenai proses 

dan jasa ekologi yang akan berkontribusi pada 

peningkatan produktivitas bentang alam yang 

mengkombinasikan hutan, pohon dan pertanian 

seraya menjaga nilai dan manfaat lingkungan, 

konservasi dan ekonomi. 

PEKERJAAN LAYAK 
DAN PERTUMBUHAN 
EKONOMI

INDUSTRI, INOVASI 
DAN INFRASTRUKTUR

KONSUMSI DAN 
PRODUKSI YANG 
BERTANGGUNG JAWAB

Isu lintas-sektor
Pendekatan bentang alam melintasi banyak tema 

penelitian CIFOR. Secara substansial, tenurial, hak, 

penghapusan kemiskinan, mitigasi dan adaptasi 

perubahan iklim, isu gender, rantai nilai, pembiayaan dan 

restorasi hutan, seluruhnya bisa berakar pada pendekatan 

bentang alam yang lebih holistik. Dari sinergi tersebut, 

diharapkan integrasi lebih jauh kerangka pendekatan 

bentang alam ke dalam tema lain CIFOR. Kolaborasi lebih 

erat dalam mengembangkan rangkaian pengukuran 

bentang alam dapat menjadi landasan informasi upaya 

pemantauan dan evaluasi pada skala bentang alam 

(mengukur performa bentang alam). Penelitian kami 

juga menjadi bahan masukan bagi GLF dan upaya 

perjangkauan dan pembangunan kapasitas lain yang 

lebih luas. Ini akan makin penting ketika GLF bertransisi 

menjadi acara tahunan berbasis penelitian. Penelitian 

kami mengenai komposisi gender dalam sumber daya 

hutan dan perikanan memiliki dampak lintas sektor lebih 

luas dan diintegrasikan dalam penelitian gender CIFOR.

Rantai nilai, 
pembiayaan dan 
investasi

Pertanian komersial menyebabkan deforestasi signifikan, 

terutama terkait dengan ekspansi tanaman bernilai-tinggi 

seperti kelapa sawit, cokelat, kedelai dan tebu, serta 

suplai daging sapi untuk pasar nasional dan internasional. 

Penebangan tak lestari mengarah pada degradasi 

hutan, dan seringkali hutan bekas tebangan digantikan 

dengan tanaman pertanian komersial, perkebunan 

atau hutan tanaman. Dinamika ini menyebabkan 

hilangnya keragaman hayati, peningkatan emisi gas 

rumah kaca (GRK), dan penurunan penghidupan, 

namun berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan 

peningkatan penghasilan petani yang makin terkoneksi 

pada pasar, dan meluapkan dampak positif pada ekonomi 

lokal. Pada tahun-tahun terakhir muncul kebijakan 

pemerintah dan swasta untuk memitigasi dampak 
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negatif sosial dan lingkungan pertanian dan suplai kayu, 

yaitu standardisasi sektor swasta dalam meningkatkan 

keberlanjutan produksi dan komitmen korporasi pada 

keberlanjutan, termasuk deforestasi nol. Sebagian 

pemerintah negara konsumen, seperti Uni Eropa (UE) 

dan AS memberlakukan regulasi untuk membatasi 

impor kayu dan biofuel ilegal. Lembaga Keuangan (LK) 

mengintegrasikan kriteria lingkungan, sosial dan tata 

kelola ke dalam produk dan jasa finansial mereka untuk 

meningkatkan tanggung jawab keuangan.

Penelitian di bawah tema ini diarahkan untuk 

memfasilitasi inovasi kebijakan publik, model bisnis, 

investasi dan pembiayaan swasta dalam menstimulasi 

suplai lestari dan inklusif kayu dari hutan alam dan hutan 

tanaman, meningkatkan produksi lestari tanaman bernilai 

tinggi dan mengurangi dampak ekspansi pertanian di 

hutan. Hal ini dilakukan dengan:

 z Mendukung pengaturan tata kelola yang 

mengkombinasikan sektor publik dan intervensi 

sektor swasta untuk memperbaiki rantai nilai, 

sekaligus mengurangi tekanan pada hutan; 

 z Mengidentifikasi pilihan model bisnis inklusif, 

responsif gender dan model bisnis berkelanjutan 

yang membangun nilai bersama dan peningkatan 

manfaat bagi petani dan usaha kecil dan menengah 

(UKM);

 z Menginformasikan pilihan pembiayaan dan investasi 

bertanggung jawab yang mendukung sistem tata 

kelola pertanian dan hutan yang mematuhi standar 

sosial dan lingkungan lebih tinggi.

aktivitas inti
Tema ini diorganisasikan dalam tiga bidang penelitian 

utama:

1. Pengaturan tata kelola suplai berkelanjutan. 

Penelitian ini menilai tujuan dan lingkup standarisasi 

sistem dan komitmen keberlanjutan swasta – 

meliputi sertifikasi, deforestasi nol dan inisiatif suplai 

legal – dan efektivitas implementasinya. Penelitian 

kami memeriksa dampak sertifikasi dan legalitas 

suplai kayu seperti inisiatif Perjanjian Kemitraan 

Sukarela FLEGT (Voluntary Partnership Agreement/

FLEGT-VPA) pada petani dan penggergajian kayu 

skala kecil di pasar lokal, dan mengupayakan 

perbaikan kerangka regulasi untuk meningkatkan 

integrasi para aktor tersebut di pasar legal. Penelitian 

kami juga mengeksaminasi penataan kelembagaan 

pemerintah dan swasta dalam menyempurnakan 

tata kelola rantai nilai global dengan penekanan 

pada kelapa sawit di Indonesia, kedelai dan sapi 

di Brasil, serta efektivitasnya dalam mengurangi 

deforestasi.

2. Model bisnis inklusif dalam rantai nilai 
global. Penelitian ini menilai hasil sosial, ekonomi 

dan lingkungan pada beragam model pertanian 

dan bisnis terkait kayu serta investasi, di bawah 

konteks kelembagaan dan ekonomi yang berbeda. 

Penelitian kami saat ini terfokus pada sektor sawit di 

Indonesia, Kamerun dan Brasil, serta tebu dan kayu 

di Mozambik dan Tanzania. Kami membandingkan 

beragam perjanjian kemitraan dan kontrak antara 

perusahaan dan petani, peran perantara, bahan 

baku dan penyedia jasa. Pembandingan digunakan 

untuk mengembangkan sistem produksi dan skema 

pembagian manfaat, serta opsi meningkatkan 

sistem produksi petani untuk mematuhi standar 

produksi yang lebih ketat. Kami juga menilai pilihan-

pilihan berbasis pasar dan kerangka regulasi dalam 

meningkatkan keterlibatan petani dan UKM pada 

pasar kayu domestik di wilayah tropis.

3. Pembiayaan dan investasi bertanggung jawab. 

Kami mengembangkan penelitian mengenai 

pembiayaan dan investasi bertanggung jawab 

dan inovatif, dilandasi kesadaran potensi sektor 

finansial untuk memicu perubahan dalam adopsi 

praktik sosial dan lingkungan berkelanjutan 

oleh penyuplai hulu. Penelitian terkini kami 

mengeksaminasi potensi manfaat dan risiko terkait 

pembiayaan di sektor sawit Indonesia dan Malaysia. 

Kami menganalisis peran LK internasional dan 

domestik, jasa dan produk yang diberikan untuk 

membiayai perusahaan perkebunan, pengolahan 

dan perdagangan, serta petani sawit Indonesia 

dan Malaysia, dan kepatuhan mereka pada inisiatif 

keberlanjutan internasional. Sebagai tambahan, 

kami menilai hambatan adopsi praktik yang lebih 

berkelanjutan untuk produksi sawit di berbagai tipe 

petani, dan peran pembiayaan dalam mendukung 

perbaikan.

Isu utama
Topik utama ada di seputar tiga bidang penelitian, 

sebagai berikut:
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1. Pengaturan tata kelola suplai berkelanjutan. 

Penelitian ini akan mengembangkan kondisi yang 

memengaruhi implementasi komitmen korporasi 

dalam keberlanjutan, dan efektivitasnya dalam 

mencapai hasil yang diharapkan, terutama dalam 

mengurangi deforestasi dan sistem insentif untuk 

memicu intensifikasi dan pemanfaatan lahan secara 

lebih berkelanjutan. Penekanannya akan terdapat 

pada: 

 z Ekonomi politik yang mendorong implementasi 

komitmen keberlanjutan (dan deforestasi nol) 

sektor swasta dengan penekanan pada sawit di 

Indonesia, serta kedelai dan sapi di Brasil;

 z Dampak sosial dan lingkungan (langsung dan 

tidak langsung) dari komitmen deforestasi nol, 

serta timbal-baliknya, dalam konteks intervensi 

pemerintah-swasta dalam konteks luas.

 z Efektivitas beragam intervensi rantai nilai 

pemerintah dan swasta terhadap pemanfaatan 

lahan dan suplai komoditas berkelanjutan, 

mencakup pendekatan teritorial dan 

yurisdiksional.

2. Model bisnis inklusif dalam rantai nilai global. 

Pendekatan dan perspektif baru muncul dalam 

menganalisis model bisnis dengan sistem perspektif 

lebih terintegrasi. Pendekatan utama harus 

dilakukan dengan penyempurnaan pemahaman 

mengenai kapasitas adaptif model bisnis, serta opsi 

untuk diperbanyak dan diperluas. Secara spesifik, 

sudut pandang penelitian yang muncul akan 

mengeksplorasi hal-hal berikut ini:

 z Hasil model bisnis, dari informal ke formal, 

mengidentifikasi model yang mendorong 

formalisasi, seraya melibatkan aktor lokal dan 

mendukung kepatuhan terhadap standar 

keberlanjutan;

 z Identifikasi mekanisme peningkatan 

pembelajaran sosial dan kapasitas adaptif sistem 

model bisnis, dan potensi penyempurnaan 

perbanyakan dan opsi perluasannya;

 z Mengembangkan dan menguji perangkat 

yang mengungkap dinamika organisasi sistem 

model bisnis, dan bagaimana hal tersebut 

mengarah pada hasil pembangunan yang lebih 

berkelanjutan.

3. Pembiayaan dan investasi bertanggung jawab. 

Peningkatan perhatian pada peran pembiayaan 

dan dampaknya pada praktik sedang terjadi. Topik 

utama yang mengerangkai tema spesifik ini akan 

mendalami hambatan terjadinya perubahan dan 

skema-skema inovatif potensial. Isu utama yang 

dilihat adalah:

 z Dampak skema pembiayaan dan investasi dalam 

pemanfaatan lahan, model bisnis dan dinamika 

bentang alam, serta bagaimana hal tersebut 

membentuk efektivitas intervensi pembiayaan 

dan investasi; 

 z Potensi dan keterbatasan mekanisme 

finansial inovatif yang diadopsi oleh LK dalam 

menyediakan barang dan jasa finansial yang lebih 

terakses dan terjangkau oleh petani dan UKM; 

Penelitian dari rantai nilai, pembiayaan dan investasi 

didukung oleh banyak mitra donor. Penelitian ini 

dimandatkan oleh FTA Kelompok 3 (Rantai nilai, 

pembiayaan dan investasi berkelanjutan untuk 

mendukung konservasi hutan dan pembangunan 

berkeadilan). Kelompok ini menyediakan wahana 

kelembagaan solid dalam membangun kemitraan 

dengan beberapa kelompok kerja lain seputar suplai, 

pembiayaan, investasi dan model bisnis berkelanjutan. 

Kami juga menjaga kuat ikatan kolaboratif dengan 

CCAFS, misalnya dalam implementasi proyek suplai 

daging sapi berkelanjutan dalam perspektif tata kelola 

bentang alam tersempurnakan di Amazon Brasil. Kami 

juga menguatkan ikatan dengan melakukan penelitian 

rantai nilai inklusif di bawah PIM.

Isu lintas-sektor
Penelitian kami mencakup implikasi gender pada 

ekspansi tanaman komersial, skema sertifikasi 

produk, model bisnis dan layanan pembiayaan. 

Pengumpulan dan analisis data sosioekonomi yang 

tersebar (gender, usia, kelas, etnis dll.) menjadi penting 

dalam mengidentifikasi sinergi maupun mengelola 

potensi timbal-balik antara hasil sosial, ekonomi 

dan lingkungan rantai nilai dan model bisnis. Kami 

telah mulai melontarkan pertanyaan penelitian 

spesifik-gender dalam penelitian sawit dan kayu, 

serta mengutamakan pendekatan penelitian eksplisit 

gender. Tujuannya adalah menyediakan kepada para 

pengambil keputusan, perusahaan, organisasi produsen 

dan penyedia jasa sejumlah opsi kebijakan responsif 
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gender dan model bisnis yang secara aktif mendorong 

kesetaraan gender. Pendekatan kami pada kesetaraan, 

baik gender atau kesetaraan antar-generasi dilakukan 

dengan menekankan peluang bagi perempuan dan 

generasi muda.

Terkait peningkatan kapasitas, kami telah mulai 

membangun kemitraan untuk berbagi pengetahuan, 

misalnya dengan Netherlands Development Organisation 

dan Finance Alliance for Sustainable Trade, serta 

memperkuat jejaring kami dengan proyek yang terfokus 

pada sawit lestari di Indonesia dan tata kelola hutan 

lestari di Afrika Tengah. Kami juga memprioritaskan 

pengaderan pemimpin penelitian masa depan melalui 

integrasi mahasiswa magister dan doktoral universitas 

mitra yang dilibatkan dalam proyek penelitian kami. 

Kami juga berupaya mengintegrasikan kriteria eksplisit 

gender ke dalam standar keberlanjutan seperti 

pada Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), 

dan berinvestasi pada pengembangan perangkat 

pembelajaran efektivitas standar, komitmen deforestasi 

nol dan opsi bagi pihak swasta untuk memiliki model 

bisnis inklusif. Kami akan memperkuat dukungan pada 

komunitas praktisi di berbagai topik berbeda tersebut.

Terakhir, kami aktif dalam pelibatan dan penjangkauan 

kebijakan. Kami memperkuat pelibatan dalam dialog 

kebijakan pemerintah mengenai keberlanjutan pada 

berbagai tingkat, seperti pada kayu legal di Afrika 

Tengah dan wilayah barat Amazon, pengembangan 

sawit di beberapa negara (mis. Indonesia, Kamerun dan 

Kolumbia), serta kebakaran dan asap di tingkat nasional 

dan subnasional di Indonesia. Kami terlibat dengan 

inisiatif sektor swasta untuk mendukung suplai lebih 

berkelanjutan seperti pada Aliansi Hutan Tropis (Tropical 

Forest Alliance) 2020. Kami juga menginformasikan 

perdebatan dan dialog multi-pihak, seperti kelompok kerja 

Dewan Penjaga Hutan (Forest Stewardship Council/FSC), 

RSPO dan Brazilian Roundtable on Sustainable Livestock, 

serta ISEAL Alliance. Kami juga menggelar beberapa forum 

global untuk meningkatkan dialog seperti pada GLF.
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3 Fokus 
geograFis

lokasi permanen
Bogor, Indonesia (kantor pusat) 
Area kerja tematik

 z Perubahan iklim, energi dan pembangunan rendah-

karbon

 z Kesetaraan peluang, gender, keadilan dan tenurial

 z Pengelolaan dan restorasi hutan

 z Hutan dan kesejahteraan manusia

 z Bentang alam dan pangan lestari

 z Rantai nilai, pembiayaan dan investasi

Negara

Saat ini CIFOR melakukan proyek penelitian di lintas 

kepulauan Indonesia, selain di Myanmar, Laos, Vietnam, 

India, Nepal, Bangladesh, Papua Nugini, China, Bhutan 

dan Tajikistan.

Mitra dan proses

Ilmuwan di kantor pusat CIFOR di Bogor bekerja sama 

erat dengan pemerintah dan kementerian terkait. 

Seluruh proyek penelitian di Indonesia dilakukan di 

bawah kolaborasi dengan institusi nasional maupun 

lokal, meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan 

Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi Hutan, 

Institut Pertanian Bogor dan Universitas Lampung. 

Untuk menjaga relevansi penelitian dengan kebijakan 

Kantor perwaKilan CiFor dan staF di luar Kantor perwaKilan
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dan mempermudah adopsi temuan, kami aktif 

berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Perlindungan 

dan Konservasi Alam serta Direktorat Jenderal 

Kehutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup.

Hasil

Hasil penting di Indonesia dalam beberapa tahun 

terakhir, yaitu:

 z Membantu pemerintah daerah di Sulawesi Selatan 

melindungi hak hutan adat, dan untuk pertama 

kalinya pemerintah Indonesia mengakui hak tersebut.

 z Temuan penting dampak perubahan iklim dari 

penelitian hutan mangrove yang ada di sepanjang 

pesisir nusantara.

 z Peta dan basis data yang merekam 40 tahun 

perubahan pemanfaatan lahan dan deforestasi di 

pulau Borneo.

 z Memperkuat produksi furnitur skala kecil di Jepara 

untuk kebutuhan ekspor, menyusul sertifikasi FLEGT 

Indonesia pada 2016.

 z Analisis dampak transisi sawit pada lelaki, perempuan 

dan pola makan.

 z Berkontribusi pada pengembangan rencana 

kerja nasional Indonesia dalam pengembangan 

pembangunan petani sawit lestari. 

 z Mengelola program beasiswa untuk 

25 mahasiswa kehutanan Indonesia untuk 

memperoleh gelar master di AS, termasuk 

mendukung penelitian dan bimbingan.

 z Meneliti keamanan pangan dan dampak nutrisi 

kelapa sawit di Kalimantan dan Papua.

 z Menilai sejauh mana kerjasama sektor swasta 

dan pemerintah dalam mencapai tujuan 

keberlanjutan di sektor sawit.

 z Program pelatihan dan peningkatan kapasitas 

untuk para pelaksana reformasi tenurial hutan, 

meliputi pelatihan orientasi tenurial, resolusi 

konflik dan pengutamaan gender.

 z Terlibat dengan aliansi pemerintah pusat dan 

daerah dalam memperkuat sistem sertifikasi 

Kelapa Sawit Lestari Indonesia (Indonesian 

Sustainable Palm Oil/ISPO).

 z Menilai, mengevaluasi, dan meningkatkan 

penghidupan yang meminimalisir deforestasi 

dan degradasi wilayah lahan gambut, dan 

membatasi penggunaan api dalam aktivitas 

penghidupan di Sumatera.

 z Memahami pola migrasi dan remitansi di wilayah 

perbatasan Kalimantan untuk menyempurnakan 

proyek dan kebijakan manajemen hutan.

 z Memahami bagaimana pergeseran sistem 

budidaya di Indonesia berkontribusi pada 

penyerapan dan simpanan karbon, serta manfaat 

REDD+ lainnya.

 z Menilai seberapa baik fokus kebijakan nasional 

REDD+ terhadap solusi 3E+, termasuk 

mekanisme distribusi manfaat dan perlindungan 

REDD+.

 z Menilai kinerja inisiatif REDD+ sub-nasional 

diimplementasikan oleh pemerintah dan LSM di 

berbagai level.

 z Mengukur emisi karbon, menentukan tingkat 

rujukan hutan dan karbon, serta melakukan 

penelitian mengenai pemantauan, pengukuran, 

pelaporan dan verifikasi hutan dan karbon.

 z Memahami sinergi dan pilihan gabungan 

mitigasi dan adaptasi, serta mengatasi tantangan 

Prioritas 2017 

Prioritas penelitian spesifik, peningkatan kapasitas 

dan penjangkauan pada 2017 meliputi:

 z Mendorong tata kelola terintegrasi daerah aliran 

sungai untuk meningkatkan penghidupan lokal 

dan konservasi keragaman hayati. 

 z Mengembangkan dan mempromosikan opsi 

agroforestri berbasis pasar dan manajemen 

bentang alam terintegrasi untuk petani hutan.

 z Mengoperasionalkan pendekatan bentang alam 

dengan meningkatkan ketahanan pengaturan 

kelembagaan yang didukung oleh kerangka 

kebijakan yang menjamin sinergi berbagai 

program pemerintah di bidang hutan dan 

non- hutan. 
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tata kelola pemerintahan multi-level dan 

multi-sektor, serta manajemen karbon pada 

bentang alam.

 z Memajukan upaya berbagi pengetahuan untuk 

pelibatan dengan mitra dan diseminasi.

 z Menilai emisi GRK akibat konversi mangrove, 

potensi restorasi mangrove terdegradasi dan 

konservasi tegakan mangrove untuk mitigasi 

perubahan iklim

 z Bekerja dengan badan pemerintah di tingkat 

pusat dan daerah, selain juga masyarakat 

sipil, mengenai strategi adaptasi menghadapi 

kenaikan permukaan laut, keamanan pangan dan 

keamanan tenurial.

 z Terlibat dengan badan pemerintah di bawah 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

melalui partisipasi kami dalam Kelompok Kerja 

Ilmiah Karbon Biru dan Kemitraan Internasional 

Karbon Biru.

 z Menilai potensi produksi bioenergi di lahan 

terdegradasi di Indonesia. 

 z Melakukan penelitian aksi dan percontohan 

uji coba spesies pohon bioenergi terpilih dan 

menentukan produktivitas bahan bakar/energi 

serta efisiensi berbagai spesies pohon.

lima, Peru
Area kerja tematik

 z Perubahan iklim, energi dan pembangunan 

rendah- karbon

 z Kesetaraan peluang, gender, keadilan dan tenurial

 z Tata kelola hutan dan restorasi

 z Hutan dan kesejahteraan manusia

Negara

Peru, Kolumbia, Brasil dan Meksiko

Mitra dan proses

Para ilmuwan kami di Lima menjalin kerjasama dengan 

pemerintah nasional dan subnasional, lembaga 

penelitian nasional, universitas, serta organisasi 

dan proses regional. Mitra yang ada meliputi GCF, 

Iberoamerican Model Forest Network, Asosiasi Pengelola 

Amazon Peru (CIAM), Inisiatif 20X20 restorasi hutan 

Institut Sumber Daya Dunia (WRI), National Organization 

of Andean and Amazonian Indigenous Women of Peru 

(ONAMIAP). 

Pada Juli 2016, pemerintahan baru dilantik di 

Peru. Pelibatan-ulang strategis – terutama dengan 

kementerian lingkungan hidup dan pertanian – tengah 

berlangsung.

Pembiayaan internasional diperkirakan akan masuk ke 

Peru untuk menjamin tenurial lahan masyarakat, dan hal 

ini memberi peluang akses dana. Agenda restorasi hutan 

di Amerika Latin juga diharapkan mengikuti momentum 

ini, dan CIFOR akan menangkap peluang ini melalui 

keterlibatan dalam inisiatif restorasi regional dan global, 

serta menghasilkan keluaran penting. Pada 2017, kantor 

di Lima akan menerima pakar Pusat Penelitian Migrasi 

dan Pembangunan Internasional untuk fokus pada 

berbagai aktivitas penelitian.

Hasil

Hasil utama dari Lima pada 2015–2016 yaitu:

 z Mempengaruhi penyusunan Strategi Nasional Hutan 

dan Perubahan Iklim Peru;

 z Deregulasi penebangan dan transportasi kayu dari 

lahan kosong yang dikelola petani di Amazon Peru

Kerja kami

CIFOR telah berkantor di Bogor sejak didirikan pada 

1993. Perwakilan dari pemerintah Indonesia secara 

otomatis menduduki posisi Dewan Penyantun CIFOR. 

Sumber daya: Dari total 191 staf, CIFOR mempekerjakan 

113 staf Indonesia, dan 26 di antaranya adalah peneliti. 

CIFOR mendorong lebih dari 100 staf Indonesia 

melanjutkan kuliah. Kantor di Bogor telah menerima 

lebih dari 250 mahasiswa magang Indonesia. 
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 z Memasukkan norma teknis untuk pencapaian panen 

kayu dan kacang Brasil yang optimal yang pertama 

kali dilakukan di Departemen Madre de Dios.

 z Meningkatkan kolaborasi dengan aktor terkait 

pendekatan yurisdiksional pembangunan 

rendah-emisi, seraya memperkuat kesadaran 

mengenai peran lahan basah dalam strategi iklim 

nasional.

 z Bermitra dengan Kementerian Lingkungan Hidup 

Peru dan kelompok adat dalam pemantauan 

hasil REDD+ oleh masyarakat.

 z Bermitra dengan Komisi Keragaman 

Hayati Nasional Meksiko (CONABIO) untuk 

mengembangkan rencana restorasi nasional.

 z Menggelar dialog para pemangku kepentingan 

di Peru mengenai cakupan dan tantangan 

rencana nasional restorasi komersial.

Prioritas 2017 

 z Menjalankan kajian komparatif global forum para 

pemangku kepentingan dan desain kerangka 

kerja konseptual untuk penelitian dan pemilihan 

lokasi di Peru dan Brasil

 z Melakukan analisis komparatif kerangka 

kebijakan dan menilai kapasitas penelitian 

restorasi bentang alam hutan di Amerika Latin. 

 z Menghasilkan sintesis global mengenai 

mekanisme penyusunan prioritas spasial untuk 

memandu implementasi restorasi bentang alam 

yang baik.

 z Finalisasi penilaian nasional mengenai 

kesenjangan dan kebutuhan restorasi bentang 

alam hutan di Meksiko, sebagai masukan rencana 

restorasi nasional.

 z Melanjutkan penelitian mengenai jalan 

transformasi dan adaptasi transformatif dalam 

konteks jasa ekosistem hutan di Peru.

 z Menilai efektivitas proyek REDD+ sub-nasional 

di Peru.

 z Menilai efektivitas sistem konsesi hutan kaya 

kacang-Brasil di Amazon Peru.

 z Menggelar lokakarya subnasional di Peru dan 

Meksiko untuk mempresentasikan hasil REDD+/

tata kelola multi-level dengan pemerintah sub-

nasional dan pemangku kepentingan terkait.

 z Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas 

tentang hak tenurial, manajemen konflik dan 

gender dalam konteks proyek reformasi tenurial 

hutan yang tengah berlangsung, menggelar 

lokakarya jasa ekosistem dan perencanaan 

bentang alam.

 z Terlibat dengan pemerintah sub-nasional dan 

aliansi sub-nasional dalam mengembangkan alat 

‘tata kelola bentang alam’.

Kerja kami

Simpul Lima difasilitasi Pusat Penelitian Kentang 

Internasional (CIP). Sejak 2014, simpul Lima berproses 

mendapatkan status legal keberadaan CIFOR di Peru, dan 

persetujuan diharapkan didapat pada awal 2017. 

Sumber daya: Lima ilmuwan CIFOR, seorang asisten 

ilmuwan (dari Pusat Penelitian Pertanian untuk 

Pembangunan Internasional Prancis/CIRAD), dua asisten 

peneliti, tiga staf pendukung dan tiga mahasiswa PhD.

nairobi, kenya
Area kerja tematik

 z Kesetaraan peluang, gender, keadilan dan tenurial

 z Tata kelola hutan dan restorasi

 z Rantai nilai, pembiayaan dan investasi

Negara

Kenya, Uganda, Tanzania dan Mozambik

Mitra dan proses

Simpul Nairobi difasilitasi Pusat Penelitian Agroforestri 

Dunia (ICRAF) dan berlokasi strategis di tengah kantor 

berbagai organisasi regional dan internasional, seperti 

Program Lingkungan PBB (United Nations Environment 

Programme/UNEP), FAO, Danan Internasional 

Pembangunan Pertanian (International Fund for 

Agricultural Development/IFAD), International Union for 
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Conservation of Nature (IUCN) dan World Wide Fund for 

Nature (WWF). 

Kebijakan nasional bersifat dinamis. Reformasi kebijakan 

dan hukum di berbagai sektor, seperti kehutanan, lahan, 

pemanfaatan lahan dan perubahan iklim masih ada 

yang sedang berlangsung dan ada yang telah selesai. 

Prioritas di Nairobi dirancang untuk menginformasi 

proses tersebut, dan telah tervalidasi melalui konsultasi 

dan interaksi intensif dengan pemerintah, legislatif, 

masyarakat sipil, mitra pembangunan dan sektor swasta.

Hasil

Posisi CIFOR dalam interaksi nasional memungkinkan 

untuk merespon secara cepat kebutuhan dan tuntutan 

kebijakan nasional dan regional, seperti kontribusi pada 

pengembangan Program Kehutanan Nasional Kenya, 

dan memberi masukan utama dalam naskah undang-

undang kehutanan Sidang Legislatif Afrika Timur.

Lebih jauh lagi, perumusan Undang Undang Hutan dan 

Lahan menghasilkan permintaan untuk mendukung 

penyusunan naskah legislasi di berbagai bidang, 

seperti partisipasi masyarakat dalam tata kelola hutan, 

representasi masyarakat dalam dewan kehutanan 

dan komite konservasi, serta penyusunan mekanisme 

perjanjian tata kelola partisipasi. Asosiasi Kehutanan 

Masyarakat Nasional dan Kementerian Hutan Kenya 

menjadi mitra kunci dalam upaya ini. Strategi CIFOR 

2016-2025 meningkatkan minat terhadap penelitian 

kami, antara lain dari Inisiatif Kemiskinan dan Lingkungan 

PBB, serta Sidang Legislatif Masyarakat Afrika Timur.

 z Menilai pengaturan tata kelola dan 

mengidentifikasi peluang yang mengurangi 

dampak negatif lingkungan, sosial dan ekonomi 

dalam transisi menuju model bisnis inklusif 

sektor pertanian dan kehutanan. Model 

yang mendorong investasi partisipasi petani, 

intensifikasi dan adopsi praktik produksi 

berkelanjutan menjadi perhatian khusus. Aktivitas 

tersebut akan fokus pada identifikasi mekanisme 

menghasilkan kelengkapan proyek dan wahana 

pengembangan bisnis inklusif, pembangunan 

terintegrasi, perencanaan pemanfaatan lahan, 

adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan 

inisiatif sertifikasi berkelanjutan.

 z Rantai nilai komoditas hutan, khususnya 

kayu, arang dan kayu bakar, dengan fokus pada 

keberlanjutan dan dampak penghidupan pada 

skala operasi tingkat lokal, nasional dan regional, 

dan mengenai peluang pengaturan tata kelola 

lebih berkeadilan, serta penguatan perdagangan 

dan penegakan perjanjian perdagangan (mis. EU-

FLEGT, Southern Africa Development Community/

SADC-FLEGT). Penelitian ini dilandasi kluster 

aktivitas yang telah berlangsung lama di sub-

Sahara Afrika, dan menjembatani berbagai 

dimensi kepentingan, seperti perdagangan lintas 

batas, perdagangan kayu lokal atau informal, 

UKM dan efek formalisasi petani dan perusahaan 

kayu. Penelitian ini juga akan menginformasi 

kajian energi kayu hutan berbasis waktu yang 

tengah berlangsung. 

 z Efek kebijakan pelimpahan dan 

desentralisasi pada tata kelola bentang alam 

hutan, tenurial dan hak pengguna sumber daya 

dan kapasitas implementasi badan pemerintah 

memenuhi mandatnya. Pertimbangan utama 

penelitian ini adalah peran inovasi tata kelola 

seperti rejim kolaboratif antara berbagai 

pemangku kepentingan dan kolaborasi 

lintas sektor pemerintah sebagai mekanisme 

keputusan penting untuk pemanfaatan dan 

tata kelola bentang alam hutan lestari dan 

berkeadilan.

 z Menilai dimensi gender di seluruh portofolio 

penelitian kami, khususnya mengeksaminasi 

bagaimana perubahan tutupan lahan, rantai nilai 

terkait hutan, intervensi bisnis dan pelimpahan 

Prioritas 2017 

 z Evaluasi dampak perubahan pemanfaatan 

lahan dan tutupan lahan di ‘menara air’ 

(dataran tinggi penyedia air bagi daerah 

hilir) tertentu, penyediaan jasa lingkungan 

penting seperti suplai dan kualitas air, siklus 

nutrisi dan serapan karbon. Penelitian ini 

menggabungkan elemen manusia dan biofisik 

dan penyebab perubahan tutupan lahan, agar 

lebih komprehensif mendukung identifikasi 

kebijakan, praktik dan kapasitas yang diperlukan 

untuk menjaga peran hutan dalam menyediakan 

jasa bentang alam yang penting tetap terjaga. 

Penelitian ini juga membangun sinergi dengan 

inisiatif FTA Nile-Congo Sentinel Landscapes.
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hak terkait pada norma gender, kelembagaan 

dan relasi kekuasaan. Fokus khusus diberikan 

untuk menilai pemanfaatan dan kontrol sumber 

daya bentang alam hutan lelaki dan perempuan, 

serta keterlibatan relatif dalam pengambilan 

keputusan dan kepemimpinan terkait bidang 

riset tersebut. Mengidentifikasi jalan inovatif 

menuju peningkatan partisipasi perempuan, 

kepemimpinan dan manfaat ekonomi, sambil 

menghindarkan konsekuensi negatif tak terduga, 

menjadi prioritas kami.

 z Dalam pelibatan kebijakan, prioritas kami 

adalah berkontribusi pada pengembangan 

dan implementasi kebijakan dan praktik yang 

mendorong pemanfaatan lestari dan berkeadilan 

tata kelola bentang alam berhutan, dan 

menjadi tempat untuk memandu kebijakan, 

penyelesaian masalah dan dukungan informasi 

masalah bentang alam berhutan. Tujuan ini 

akan berbentuk dan berakar melalui kemitraan 

dengan masyarakat lokal, masyarakat sipil, media, 

badan pemerintah, lembaga penelitian nasional 

(termasuk CGIAR) dan badan legislatif di tingkat 

sub-nasional, nasional dan regional. 

Mitra dan proses

Kami bekerja di bawah kemitraan dengan pemerintah 

nasional, lembaga penelitian nasional, seperti Institut 

Penelitian Pertanian untuk Pembangunan (Institute of 

Agricultural Research for Development/IRAD) di Kamerun 

dan universitas lokal antara lain Universitas Kisangani di 

DRC, Universitas Yaounde I dan Dschang di Kamerun, 

dan Marien Ngouabi di Republik Kongo. Kami juga 

terlibat dalam inisiatif dan organisasi regional seperti 

menjadi anggota Kemitraan Basin Hutan Kongo, 

Komisi Hutan Afrika Tengah (COMIFAC) dan Masyarakat 

Ekonomi Negara-Negara Afrika Tengah (ECCAS). 

Hasil

Penelitian CIFOR mengenai rantai nilai kayu domestik 

meningkatkan profil pasar kayu domestik di seluruh 

negara Basin Kongo. Di Kamerun, sebuah komite yang 

beranggotakan perwakilan Administrasi Hutan, asosiasi 

kayu domestik, beberapa LSM dan CIFOR didirikan 

untuk mencerminkan bagaimana implementasi 

sistem pemantauan pasar kayu domestik yang dapat 

dimanfaatkan oleh seluruh aktor kayu domestik berdasar 

pada hasil penelitian CIFOR.

Penelitian mengenai perdagangan produk kayu intra-

Afrika menunjukkan bahwa, berkebalikan dengan pasar 

kayu tropis di negara maju, kebutuhan produk kayu di 

pasar regional di Afrika terus berkembang. Namun, bagian 

signifikan pasar regional Afrika disuplai melalui saluran 

informal yang tidak masuk hitungan statistik formal 

nasional, dalam negara tujuan ekspor maupun impor 

produk kayu, terutama dalam kasus aliran kayu dalam 

benua. Bank Pembangunan Afrika akan mempublikasikan 

laporan mengenai hal tersebut berdasarkan penelitian 

CIFOR dan meluncurkan sebuah inisiatif untuk 

meningkatkan legalitas dan tata kelola perdagangan 

produk kayu intra-Afrika. 

Pada 2016, CIFOR terlibat dalam 10 proyek penelitian 

skala kecil, dengan topik berikut ini:

 z Legalitas pasar kayu domestik

 z Perdagangan produk kayu intra-Afrika 

 z Pemantauan Hutan Afrika Tengah (OFAC)

 z Rantai nilai kelapa sawit

 z Perubahan iklim 

 z Diseminasi pengetahuan.

Kerja kami

Simpul Nairobi difasilitasi oleh ICRAF. 

Sumber daya: Enam ilmuwan, satu mitra peneliti senior 

berbasis di Inggris dan beberapa peneliti dan mahasiswa 

magang dari universitas lokal dan internasional.

yaounde, kamerun
Area kerja tematik

 z Perubahan iklim, energi dan pembangunan rendah-

karbon

 z Pengelolaan dan restorasi hutan

 z Rantai nilai, pembiayaan dan investasi

Negara

Burundi, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, 

Republik Demokratik Kongo, Guinea Ekuator, Republik 

Gabon Kongo dan Rwanda.
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Prioritas 2017 

Prioritas penelitian spesifik, peningkatan kapasitas, 

dan penjangkauan pada 2017 meliputi:

 z Mengembangkan sistem yang menyediakan 

informasi ilmiah dan teknis terbaik bagi pengambil 

keputusan dan aktor yang terlibat dalam tata kelola 

ekosistem hutan di Basin Kongo.

 z Memperkuat pengetahuan mengenai suplai dan 

konsumsi energi-kayu di pusat perkotaan besar di 

Basin Kongo, serta mengkuantifikasi aliran energi-

kayu lintas batas antara beberapa negara Afrika. 

 z Menilai rantai nilai produk kayu di Pantai Gading, 

dan mengembangkan rantai nilai produk kayu 

domestik di Liberia.

 z Menilai dampak FLEGT terhadap tata kelola hutan, 

penekanan khusus pada pasar kayu domestik 

di negara-negara VPA (Kamerun, Republik Afrika 

Tengah dan Republik Kongo).

 z Menilai respon perubahan iklim nasional di sektor 

kehutanan negara-negara Afrika tengah. 

 z Mengembangkan kapasitas penelitian kehutanan 

dan kepakaran kehutanan di Republik Kongo.

 z Menilai dampak keragaman hayati dan 

kontribusinya pada aktivitas percontohan tata kelola 

bentang alam di wilayah Yagambi DRC.

 z Menilai inisiatif perkebunan kehutanan di beberapa 

negara Afrika tengah.

lokasi berbasis-
proyek
Burkina Faso
Area kerja tematik 

 z Perubahan iklim, energi dan pembangunan rendah-

karbon

 z Hutan dan kesejahteraan manusia

Mitra dan proses

Dalam menjaga hasil penelitian berdampak, CIFOR 

berkolaborasi dengan beragam mitra dan pemangku 

kepentingan, antara lain lembaga negara dan institusi 

antar-pemerintah (Sekretariat Tetap Dewan Nasional 

Pembangunan Berkelanjutan di bawah kementerian 

yang bertanggung jawab atas hutan dan Sekretariat 

Tetap Koordinasi Kebijakan Sektor Pertanian di bawah 

kementerian yang bertanggung jawab untuk pertanian); 

lembaga penelitian internasional dan nasional (ICRAF 

dan Institute of Environment and Agricultural Research/

INERA Burkina Faso); dan LSM (Tree Aid and Association 

Tiipaalga). IFAD dan KnowFor 2 DFID memberi dukungan 

signifikan untuk aktivitas kami. 

Burkina Faso merupakan satu dari delapan negara 

terpilih yang menjadi bagian Program Investasi Hutan 

untuk pengembangan dan implementasi kebijakan 

REDD+. Hasil penelitian CIFOR, misalnya dari GCS REDD+ 

dan dari Perlindungan KnowFOR dan proyek distribusi 

manfaat REDD+, menjadi landasan informasi proses ini 

dan naskah awal kebijakan REDD+ Burkina Faso, yang 

diharapkan tuntas akhir 2017.

Hasil

CIFOR membangun wahana dialog multi-pemangku 

kepentingan, ilmu pengetahuan-kebijakan-masyarakat 

sipil yang diserap oleh para pemangku kepentingan 

dan dimasukkan ke dalam kerangka kelembagaan 

lembaga pemerintah untuk menjamin legitimasi 

dan keberlanjutannya. Wahana ini dirancang untuk 

menyalurkan hasil penelitian CIFOR dan organisasi lain 

kepada para pengambil kebijakan dan praktisi. 

Kerja kami

Simpul Yaoundé difasilitasi oleh kampus Nkolbisson 

dari Institut Pertanian Tropis Internasional (International 

Institute of Tropical Agriculture/IITA), dan CIFOR mengikat 

perjanjian dengan tuan rumah Pemerintah Kamerun. 

Sumber daya: Lima staf peneliti, empat staf pendukung, 

satu kandidat PhD dan enam MSc magang. Kami 

bermaksud memperkuat staf di Yaounde dengan 

setidaknya menambah seorang peneliti pada 2017. 
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Prioritas 2017 

Peluang terbuka bagi CIFOR untuk mengatasi 

penyebab utama perubahan di Burkina Faso 

dan wilayah Sahel-Sudan Afrika Barat; misalnya, 

urbanisasi dan dampak meningkatnya kebutuhan 

pangan di kota, termasuk pula hasil hutan non-

kayu dan produk hutan lain (pakan ternak dan 

kayu bakar). Opsi dan kondisi restorasi hutan dan 

tutupan pohon perlu diinvestigasi dalam menangani 

masalah ini. Upaya penggalangan dana Burkina 

Faso pada 2017, antara lain akan menjadi salah satu 

sasaran tema penelitian ini. 

Penelitian spesifik, peningkatan kapasitas dan 

prioritas penjangkauan pada 2017 meliputi: 

 z Mendukung tata kelola hutan-pertanian 

di Burkina Faso dan Ghana dalam rangka 

mengidentifikasi praktik dan inovasi yang 

mendorong petani beradaptasi pada perubahan 

dan variabilitas iklim, dengan fokus pada peran 

gender dalam rantai nilai hutan/produk kayu.

 z Meneliti pola migrasi dan remitansi, serta 

hubungannya dengan perubahan tutupan 

hutan, tata kelola sumber daya hutan dan peran 

gender dalam menginformasikan kebijakan dan 

praktik terkait di Nepal, Ethiopia dan Burkina Faso.

 z Mengembangkan pengetahuan mengenai 

kaitan antara mekanisme distribusi-manfaat 

REDD+, perlindungan dan proses pembelajaran 

kebijakan untuk mendukung implementasi 

REDD+ yang efektif-karbon, berbiaya-efisien dan 

berkeadilan.

Republik demokratik kongo 
(dRC)
Area kerja tematik

 z Perubahan iklim, energi dan pembangunan rendah 

karbon

 z Kesetaraan peluang, gender, keadilan dan tenurial

 z Tata kelola hutan dan restorasi

 z Peningkatan kapasitas

 z Rantai nilai, pembiayaan dan investasi

Mitra dan proses

DRC menjadi kunci dalam pengembangan beberapa 

topik penelitian CIFOR. Hal ini disebabkan posisi dan 

karakteristik geografisnya di jantung basin Kongo dan 

berfungsi sebagai negara jembatan antara timur, barat 

dan selatan Afrika; luasnya tutupan hutan; implikasinya 

pada wacana utama kebijakan hutan (legalitas, 

sertifikasi, kehutanan masyarakat, sekuestrasi karbon); 

dan keterlibatan jangka panjang dengan CIFOR dalam 

peningkatan kapasitas di Universitas Kisangani.

Mitra utama meliputi pemerintah nasional dan lokal; 

Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi Alam dan 

Pembangunan Berkelanjutan; Universitas Kisangani; 

CIRAD; ICRAF; WWF; INERA; dan Resources and Synergies 

for Development/R&SD.

Hasil

 z Sebanyak 44 mahasiswa MSc dan 11 mahasiswa PhD 

dilatih melalui proyek CIFOR di DRC.

 z Lebih dari 20 kursus mengenai perubahan iklim 

digelar dalam meningkatkan kapasitas dan 

pengetahuan pejabat Kementerian dan perwakilan 

dari badan terkait, hingga mencapai lebih dari 1.000 

peserta. 

 z Melalui aktivitas kami, kurang lebih tiga juta pohon 

ditanam di lahan 3.000 hektar merepresentasikan 

50.000 ton karbon terserap.

Kerja kami

CIFOR beroperasi di Burkina Faso sejak 2003, dan 

mengikat perjanjian dengan pemerintah negara tuan 

rumah sejak 2007. Negara tuan rumah menduduki posisi 

strategis di pusat wilayah Afrika Barat, dengan besarnya 

keragaman hayati pohon dan hutan, serta di mana 

hutan dan sumber daya pohon menyediakan produk 

dan jasa penting bagi penduduk desa dan kota.

Sumber daya: Seorang ilmuwan berbasis di 

Ouagadougou, berkolaborasi degan peneliti yang 

berbasis di Indonesia dan Lima, ditambah lima staf 

administrasi paruh waktu.
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Prioritas 2017 

Penelitian spesifik, peningkatan kapasitas dan 

prioritas penjangkauan pada 2017 meliputi:

 z Mengarahkan aktivitas peningkatan kapasitas 

inovatif dengan rombongan mahasiswa MSc 

dan PhD baru, selain aktivitas penelitian baru 

dan pengembangan rantai nilai (kayu, arang, 

karet, bambu) dan aktivitas agroforestri di cagar 

alam Yangambi, sekitar 100 km menyusur sungai 

Kongo ke arah barat Kisangani.

 z Melanjutkan penilaian perdagangan kayu antara 

DRC dan tetangga di selatan (Uganda, Kenya, 

Sudan Selatan). 

 z Menilai perdagangan kayu dan menciptakan 

kaitan antara bagian selatan DRC di Lubumbashi 

dan tetangga di selatan. 

Forestry and Natural Resources (untuk mempengaruhi 

pendidikan kehutanan tingkat lebih tinggi di negara 

tersebut). Kantor Ethiopia juga akan aktif melibatkan 

CIFOR dalam proses integrasi pusat CGIAR di Ethiopia.

Hasil

Ethiopia mengidentifikasi kehutanan sebagai cara 

melawan desertifikasi. Kami mendukung Kementerian 

Federal dalam rencana pembangunan sektor 

kehutanan lima tahunan (2016–2020). Kini Kementerian 

merampungkan rencana pembangunan 10 tahun sektor 

kehutanan dan strategi nasional REDD+.

Keterlibatan aktif kami dengan Kementerian Federal 

Lingkungan Hidup, Hutan dan Perubahan Iklim 

memungkinkan kami berkontribusi pada revisi Undang 

Undang Hutan Nasional, yang akan segera diberlakukan, 

selain membingkai rencana pembangunan sektor 

kehutanan negara 2016–2020. 

Kerja kami

Universitas Kisangani dan R&SD memfasilitasi staf CIFOR 

ketika ditugaskan di DRC. Pada awal 2017 terdapat 

seorang ilmuwan internasional berbasis di Kisangani, 

dengan dua atau lebih staf internasional dan dua dari 

nasional bekerja pada akhir tahun ini.

ethiopia
Area kerja tematik

 z Perubahan iklim, energi dan pembangunan rendah-

karbon

 z Pengelolaan dan restorasi hutan

 z Hutan dan kesejahteraan manusia

 z Bentang alam dan pangan berkelanjutan

Mitra dan proses

Kantor CIFOR di Ethiopia merencanakan dan 

mengimplementasikan penelitian melalui kolaborasi 

dengan lembaga nasional, peneliti dan mahasiswa. Mitra 

utama kami adalah Kementerian Federal Lingkungan 

Hidup, Hutan dan Perubahan Iklim (untuk dialog 

kebijakan dan mempengaruhi perencanaan sektor 

kehutanan nasional), Institusi Penelitian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Ethiopia (sebagai mitra utama 

penelitian kehutanan), dan Wondo Genet College of 

Prioritas 2017 

Prioritas penelitian spesifik, peningkatan kapasitas 

dan penjangkauan pada 207 meliputi:

 z Menghasilkan lebih banyak informasi 

mengenai kaitan antara migrasi, remitansi dan 

ketergantungan masyarakat yang tinggal dekat 

wilayah berhutan, dengan fokus khusus efek 

migrasi pada dinamika gender, dampak tempat 

pengungsian pada sumber daya hutan, dan 

implikasinya pada tata kelola dan konservasi 

keragaman hayati.

 z Meneliti pemanfaatan lahan dan perubahan 

tutupan lahan tingkat bentang alam, bersama 

dengan gradien hutan-pertanian dan 

implikasinya bagi hutan dan penghidupan lokal.

 z Menentukan cara meningkatkan keterlibatan 

masyarakat dan manfaatnya dalam proses 

penanaman pohon di lahan komunal, rehabilitasi 

lahan dan skema tata kelola hutan alam, serta 

menilai kaitan antara upaya rehabilitasi daerah 

tangkapan air dan skema irigasi di Ethiopia dan 

Kenya dalam mengurangi konflik dan menjamin 

keberlanjutan dampak positif.

 z Mengeksaminasi penyebab dan implikasi 

ekspansi perkebunan petani pada bentang alam 
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pertanian dan implikasinya pada penghasilan 

keluarga, keamanan pangan, hubungan gender 

intra-keluarga, dan opsi penyempurnaan.

 z Menilai rantai nilai pohon dan produk 

hutan, sistem inovasi untuk mendukung 

pengembangan usaha berbasis hutan, dan 

pasar domestik dan ekspor, dengan fokus 

mengidentifikasi hilangnya peran, aktor dan 

aspek yang memerlukan intervensi teknis dan 

kelembagaan agar pasar lebih bermanfaat bagi 

petani. Hal ini sejalan dengan skema pemerintah 

dalam penciptaan lapangan kerja bagi generasi 

muda. 

 z Terus melibatkan pemangku kepentingan 

nasional dan mendukung upaya REDD+ tingkat 

negara.

Mitra dan proses

CIFOR di Vietnam telah menandatangani nota 

kesepahaman (MoU) dengan: lembaga pemerintah 

(Kementerian Pertanian dan Pembangunan Desa /MARD, 

Dana Perlindungan dan Pembangunan Hutan Son La, 

Dana Perlindungan dan Pembangunan Kehutanan Dien 

Bien, Kementerian Perencanaan dan Investasi, Dana 

Perlindungan Hutan dan Pembangunan Hutan Vietnam; 

lembaga penelitian (Universitas Pertanian Hanoi, 

Akademi Ilmu Hutan Vietnam); organisasi internasional 

(Japan International Cooperation Agency/JICA, Winrock 

International); media (Televisi Nasional Vietnam); dan 

lembaga swadaya masyarakat (LSM) Centre of Research 

and Development in Upland Areas dan Centre for 

Sustainable Development in Mountainous Areas.

Bersama dengan revisi undang-undang kehutanan 

yang tengah dilakukan, program nasional REDD+ dan 

pembayaran jasa lingkungan hutan nasional, CIFOR 

dapat menyumbangkan kepakaran dan temuan 

penelitian dalam proses tersebut. Peluang potensial 

pendanaan bisa diberikan untuk penelitian adaptasi 

perubahan iklim, perjanjian perdagangan regional, 

strategi pertumbuhan hijau, jalan pembangunan rendah 

emisi dan konservasi keragaman hayati. Integrasi lokasi 

CGIAR akan membantu CIFOR lebih mengembangkan 

kemitraan dengan pusat penelitian lain dalam 

mengakses berbagai sumber pendanaan.

Hasil

Pada 2016, CIFOR diberi penghargaan oleh Kementerian 

MARD atas kontribusi signifikan bagi sektor kehutanan 

Vietnam dan untuk pengembangan dan implementasi 

pembayaran jasa lingkungan (PJL). CIFOR bekerja sama 

erat dengan MARD, menyediakan temuan penelitian 

terbaru, alat dan analisis bagi pengambil kebijakan 

dalam mendukung desain kebijakan kehutanan. 

Hasilnya, penelitian CIFOR mempengaruhi naskah 

baru Undang Undang Kehutanan Vietnam, selain juga 

desain dan revisi Kebijakan Nasional Pembayaran Jasa 

Lingkungan, serta desain dan implementasi pembayaran 

jasa lingkungan hutan di provinsi Son La. CIFOR adalah 

anggota kelompok kerja nasional kehutanan sosial dan 

menjadi lembaga yang memimpin jejaring pembayaran 

nasional jasa lingkungan hutan.

Kantor CIFOR di Ethiopia juga menyampaikan proposal 

pada IFAD yang akan melibatkan Kenya, untuk tujuan 

melakukan eksaminasi kaitan antara tata kelola hutan 

lebih baik dan rehabilitasi wilayah tangkapan air di 

hulu untuk menjamin keberlanjutan aliran air bagi 

skema irigasi skala kecil. Staf kami juga terlibat dalam 

mendukung usulan pengembangan proyek yang 

dipimpin oleh CIFOR dalam meningkatkan tata kelola 

ekosistem untuk penghidupan dan hasil konservasi lebih 

baik di Tanzania, yang akan didaftarkan pada Fasilitas 

Lingkungan Hidup Global (Global Environmental Facility/

GEF) pada pertengahan-2017.

Kerja kami

CIFOR telah bekerja di Ethiopia sejak 2005. Kantor 

Ethiopia difasilitasi oleh ILRI pada Kampus Addis Ababa. 

Sumber daya: Tiga ilmuwan, dua konsultan dan lima 

mahasiswa sarjana terlibat dalam proyek kami. 

Vietnam
Area kerja tematik

 z Perubahan iklim, energi dan pembangunan 

rendah- karbon

 z Kesetaraan peluang, gender, keadilan dan tenurial

 z Hutan dan kesejahteraan manusia
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Prioritas 2017

Prioritas penelitian spesifik, peningkatan kapasitas 

dan penjangkauan pada 2017 meliputi:

 z Mengembangkan dan mengintegrasikan 

pendekatan kehutanan sosial ke dalam 

strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 

Asosiasi Negara Asia Tenggara (ASEAN) dan 

negara anggotanya, seraya mendorong inklusi 

masyarakat, perempuan dan kelompok rentan 

dalam kehutanan sosial dan tindakan adaptasi 

dan mitigasi perubahan iklim.

 z Menyediakan informasi, analisis dan alat bagi 

pengambil kebijakan dan praktisi dalam 

menurunkan emisi karbon, seraya menciptakan 

manfaat pengurangan kemiskinan dan 

konservasi keragaman hayati. Memahami 

kekuasaan dan politik REDD+ dalam arena 

kebijakan nasional dan internasional.

 z Mengkuantifikasi dan menentukan peran 

ekosistem lahan basah tropis dalam adaptasi 

perubahan iklim dan meningkatkan kapasitas 

masyarakat kebijakan (melalui dialog dan 

penjelasan singkat) dan masyarakat ilmiah 

(melalui penelitian dan aktivitas transfer teknis). 

 z Lebih memahami bagaimana mencapai 

implementasi efektif sertifikasi FSC pada skala 

bentang alam.

 z Mendukung pengembangan kerangka kerja 

pemantauan dan evaluasi PJL di Vietnam.

 z Memahami urgensi dan dampak tata kelola 

multi-tingkat dalam kebijakan dan praktik 

mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Zambia
Area kerja tematik

 z Perubahan iklim, energi dan pembangunan rendah 

karbon

 z Bentang alam dan pangan berkelanjutan

 z Rantai nilai, pembiayaan dan investasi

Mitra dan proses

Keterlibatan CIFOR di wilayah ini mengisi kesenjangan 

kelembagaan yang sebelumnya tidak teratasi. Kantor 

Zambia berkolaborasi dengan: universitas seperti 

Copperbelt di Zambia dan Eduardo Mondlane di 

Mozambique; National Agricultural Research Systems 

(NARS) lintas negara-negara Miombo; Jejaring Miombo; 

kantor sub-regional FAO; CIRAD; Biodiversity Hub 

(BoHub); Common Market for Eastern and Southern 

Africa (COMESA) dan SADC. Kantor ini juga memimpin 

penelitian kehutanan dalam parameter prioritas CIFOR.

Hasil

Penelitian terbaru yang dilakukan bersama mahasiswa 

MSc dan PhD, berkontribusi pada dialog kebijakan 

pangan hutan dan peningkatan penghidupan, China 

dan perdagangan kayu informal, dan produksi arang 

(termasuk aspek gender dalam rantai nilai arang). 

Kerja kami

CIFOR telah bekerja di Vietnam sejak 2000. Lisensi kerja 

dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri. Kantor 

Vietnam secara resmi difasilitasi oleh ICRAF, dengan 

perjanjian ditinjau tiap tahun.

Sumber daya: Seorang ilmuwan, dua asisten penelitian. 

Prioritas 2017 

Pada 2017, kantor kami akan terus mengembangkan 

informasi mengenai hutan, bentang alam dan 

penghidupan dengan fokus pada kontribusi 

pengembangan instrumen kebijakan yang dapat 

digunakan untuk mengatasi deforestasi dan 

degradasi hutan; penghidupan berbasis hutan; dan 

tata kelola bentang alam hutan lebih baik.

Prioritas penelitian spesifik, peningkatan kapasitas 

dan penjangkauan pada 2017 meliputi:

 z Menilai praktik tata kelola penghidupan hutan 

lestari di 144 petak di tiga bentang alam negara.

 z Menilai kontribusi produksi arang terhadap 

pemanfaatan lahan dan perubahan tutupan lahan, 

serta pengaturan sosial dan institusional produksi 

arang, di enam distrik di provinsi selatan Zambia.
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 z Menilai volume arang dalam perdagangan 

informal antara Zambia dan DRC, di bawah 

perjanjian bilateral antara dua negara tersebut.

 z Menilai kontribusi sektor arang informal dan 

lintas-batas terhadap penghidupan lokal di 

beberapa distrik.

 z Mengeksaminasi peran asosiasi perdagangan 

lintas-batas (Zambia) dalam pergerakan arang.

 z Mengembangkan penelitian untuk Program 

Kehidupan Liar Lestari di Area Transfrontier 

Kavango-Zambezi.

 z Mengembangkan penelitian mengenai program 

investasi hutan di Mozambik dengan fokus pada 

produksi arang berkelanjutan.

 z Mengembangkan penelitian mengenai tata 

kelola berkelanjutan lahan hutan Miomo melalui 

peningkatan strategi penghidupan di Zambia, 

Mozambik, Malawi dan Tanzania.

Kerja kami

CIFOR telah beroperasi di Zambia sejak 2006, dilandasi 

nota kesepahaman dengan Departemen Kehutanan 

negara tuan rumah. Kantor CIFOR menempati posisi 

strategis di hutan dan hutan tanaman di wilayah selatan 

Afrika, khususnya Miombo, yang menyediakan produk 

dan jasa penting bagi penduduk desa dan kota.

Sumber daya: Seorang ilmuwan, seorang peneliti 

(konsultan) dan empat mahasiswa magang.
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Pemimpin Program 
Penelitian CGIaR 
tentang hutan, Pohon 
dan agroforestri 
(Fta)
Setelah disetujuinya portofolio 11 CRP oleh Dewan 

Pengawas CGIAR pada pertemuan kedua di Meksiko, 

tahap kedua FTA (2017-2022) disetujui dengan CIFOR 

yang memimpin program tersebut.

Untuk FTA Tahap kedua, Tropenbos International 

(TBI) dan Organisasi Internasional Bambu dan Rotan 

4 keTerliBaTan 
Cgiar

(International Organization for Bamboo and Rattan/

INBAR) telah bergabung dengan ICRAF, Bioversity 

International, CIRAD dan Tropical Agricultural Research 

and Higher Education Center/CATIE bersama CIFOR 

menjadi mitra program inti.

Setelah berhasil di Tahap I, FTA Tahap II akan berupaya 

lebih memahami dan meningkatkan kontribusi hutan, 

pohon dan agroforestri dalam:

 z menjamin ketahanan pangan dan nutrisi

 z menangani adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;

 z menangani tantangan bentang alam untuk 

pembangunan berkelanjutan.

Tahap kedua diartikulasikan melalui lima prioritas Proyek 

Unggulan (Flagship Projects/FP): Sumber daya genetik 
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pohon untuk menjembatani kesenjangan produksi dan 

mendorong ketahanan (FP1), Meningkatkan kontribusi 

pohon dan hutan bagi penghidupan petani (FP2), Rantai 

nilai dan investasi berkelanjutan dalam mendukung 

konservasi hutan dan pembangunan berkeadilan 

(FP3), Dinamika, produktivitas dan ketahanan bentang 

alam (FP4), serta Hutan, pohon dan agroforestri untuk 

adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (FP5). Program ini 

didukung oleh sebuah wahana untuk memberi dampak 

dan inklusi.

Sumber daya genetik pohon untuk menjembatani 

kesenjangan produksi dan meningkatkan 

ketahanan (FP1). Pemanfaatan sumber daya genetik 

pohon yang efektif menjadi penting bagi beberapa 

dimensi ketahanan pangan dan pembangunan 

berkelanjutan, mulai dari penghidupan hingga bentang 

alam, khususnya terkait perlunya untuk beradaptasi 

terhadap perubahan iklim, menjembatani kesenjangan 

produksi, menjamin profitabilitas dan berkontribusi pada 

intensifikasi pertanian lestari. Penting sekali membalik 

siklus degradasi lahan yang sedang terjadi pada saat ini, 

dan komponen kuncinya adalah pendekatan bentang 

alam. FP1 akan memberi solusi untuk mengatasi: budi 

daya pohon yang tidak sesuai konteks; pohon-pohon 

dengan hasil buruk dan bibit berkualitas rendah; 

kurangnya koordinasi dan pengaturan prioritas dalam 

investasi dan penelitian terkait. Proyek ini juga akan 

membangun model, alat dan mekanisme pendukung 

bagi efektivitas uji coba dan perluasan.

Meningkatkan kontribusi pohon dan hutan bagi 

penghidupan petani (FP2). Ketahanan pangan, nutrisi 

dan penghasilan bagi keluarga petani skala kecil di 

Afrika, Asia dan Amerika Latin dapat ditingkatkan secara 

nyata melalui perbaikan tata kelola sumber daya pohon 

dan hutan yang menjadi sumber sistem penghidupan 

mereka. FP2 bertujuan mengembangkan berbagai 

pilihan hutan dan agroforestri, mencakup inovasi dalam 

pengelolaan, pasar dan kebijakan pembangunan 

penghidupan berkelanjutan yang terkait dengan 

tutupan pohon yang dimanfaatkan petani skala kecil 

di berbagai sistem: petani kayu, buah dan hasil hutan 

non-kayu; produsen komoditas perkebunan (coklat, 

kopi, karet, kelapa sawit); pohon pendukung intensifikasi 

agroekologi (mis. tata kelola hama terintegrasi, 

pendekatan bentang alam) dan sistem silvopastoral 

skala kecil. Hal ini mengadopsi pendekatan ‘penelitian 

dalam pembangunan’, dan akan mengembangkan 

metode spesifik memasukkan penelitian dalam 

pembangunan, disertai saling-belajar dan perluasan.

Rantai nilai dan investasi lestari untuk mendukung 
konservasi hutan dan pembangunan berkeadilan 
(FP4). Tata kelola yang lebih baik atas rantai komoditas 

dari produksi ke konsumsi adalah kunci untuk 

menjamin keberlanjutan produksi kayu, produksi 

pohon perkebunan bernilai tinggi (kelapa sawit, karet, 

coklat, kopi dan kelapa), dan menurunkan dampak 

ekspansi pertanian (kedelai dan sapi) terhadap hutan. 

FP3 akan mengembangkan pilihan-pilihan kebijakan 

dan pengaturan kelembagaan pemerintah dan swasta 

dalam meningkatkan tata kelola rantai nilai global 

serta berbagai opsi model bisnis serta intervensi yang 

ditujukan untuk memperluas inklusi petani dalam 

rantai nilai, dan meningkatkan distribusi manfaat. FP3 

juga akan mendorong penerapan produksi pertanian 

secara lebih berkelanjutan dan terintegrasi dan sistem 

tata kelola hutan yang mematuhi standar sosial dan 

lingkungan yang lebih tinggi, mendukung konservasi 

hutan dan meningkatkan integrasi dan nilai yang di 

dapat oleh petani dan UKM.

Dinamika bentang alam, produktivitas dan 
ketahanan (FP4). Saat ini, secara substansial bentang 

alam berfungsi di bawah potensinya untuk ketahanan 

pangan jangka panjang, pencapaian SDGs dan 

mengatasi perubahan iklim. Pengembangan dan 

implementasi pendekatan bentang alam – sebagai 

sebuah pendekatan sistemik dan aksi mengintegrasikan 

dimensi sosial, ekologis, ekonomis dan kelembagaan 

di wilayah tertentu – akan menjadi kunci mengatasi 

berbagai tantangan tersebut. FP4 akan menyediakan 

pengetahuan dan solusi untuk mengangkat beragam 

fungsi bentang alam dan mengelola kompromi-

kompromi nya. Proyek ini akan menyiapkan 

pengamatan pola dan intensitas perubahan tutupan 

dan pemanfaatan lahan; menghasilkan pemahaman 

lebih baik mengenai konsekuensi penyediaan jasa 

ekosistem (penyediaan, pengaturan, budaya, dukungan/

regeneratif ), sekaligus pula mengenai ketahanan 

pangan dan nutrisi; meneliti seberapa lebih inklusif 

dan efektif proses pengambilan keputusan, alat dan 

instrumen (termasuk di tingkat kebijakan) dapat 

dirancang untuk mencapai tujuan tersebut.

Hutan, pohon, agroforestri untuk adaptasi dan 
mitigasi perubahan iklim (FP5). Sektor pemanfaatan 

lahan, khususnya hutan dan pohon dalam bentang 
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alam, adalah kunci bagi mitigasi dan adaptasi 

perubahan iklim seperti diakui UNFCCC, Perjanjian Iklim 

Paris dan NDC terkait. Selain itu, produksi bioenergi 

berkelanjutan akan menjadi inti pembangunan 

rendah-emisi, namun akan bersaing dengan fungsi-

fungsi lain dari pemanfaatan lahan. FP5 akan mencari 

solusi menilai dan mengelola sinergi dan kompromi 

pada tingkat pemanfaatan lahan untuk mitigasi dan 

adaptasi perubahan iklim, dan produk bioenergi 

berkelanjutan. Bagaimana mitigasi perubahan iklim 

berbasis lahan yang efektif dapat dicapai? Bagaimana 

masyarakat dan hutan dapat beradaptasi terhadap 

perubahan iklim secara efektif? Bagaimana bioenergi 

di negara berkembang dapat diproduksi secara 

berkelanjutan? Bagaimana performa kebijakan dan 

praktiknya dalam mencapai tujuan ini dapat dinilai? 

FP5 akan bekerja dalam isu-isu tersebut melengkapi 

program unggulan FTA lain, dan CCAFS (lihat di 

bawah), dengan secara khusus menangani komponen 

hutan, pohon, agroforestri, pemanfaatan lahan dan 

bioenergi dari aksi mitigasi dan adaptasi perubahan 

iklim. 

Wahana pendukung. Wahana pendukung yang 

terintegrasi dalam program akan: (i) menjamin 

inklusi gender, generasi muda dan masalah inklusi 

diarusutamakan/dipadukan dalam penelitian FTA; (ii) 

menerapkan pemantauan, evaluasi, pembelajaran 

dan alat-alat dan pendekatan penilaian dampak 

untuk mendukung program dan proyek lebih besar 

dalam menyempurnakan desain dan efektivitas 

penelitian dalam memberi hasil dan dampak; (iii) 

mendorong penerapan oleh pengambil keputusan dan 

praktisi melalui pengayaan aktivitas komunikasi dan 

penjangkauan; dan (iv) memfasilitasi peningkatan dan 

perluasan melalui peningkatan kapasitas dan mengelola 

kemitraan strategis. Selain memimpin program, CIFOR 

juga memimpin Unit Pendukung Manajemen, wahana 

pendukung dan dua kelompok (FP2 dan FP5), dan 

berpartisipasi di seluruh lima kelompok. Delapan puluh 

lima persen penelitian yang dilakukan CIFOR pada 2017 

berkontribusi langsung pada FTA. Program CIFOR lain 

menjadi saluran utama mencapai Strategi dan Kerangka 

Hasil CGIAR, serta menjadi alat utama kemitraan dan 

dampak (lihat bab sebelumnya). Pertemuan FTA dengan 

CRP-CRP lain, khususnya PIM dalam hal kebijakan, 

kelembagaan, pasar, dan dengan CCAFS dalam hal 

perubahan iklim.

Untuk 2017, prioritas CIFOR sebagai pemimpin 

penelitian adalah mengendalikan program dalam 

menjamin integritas dan memaksimalkan pencapaian 

atas rencana operasi dalam kondisi ketidakpastian 

pendanaan untuk memperkuat kemitraan, dan untuk 

membuat FTA lebih dikenal di arena pembangunan 

internasional dalam perspektif implementasi SDGs dan 

Perjanjian Paris. Selain itu, mekanisme internal akan 

diselaraskan dengan dibuatnya alat alat pelaporan 

dan pemantauan program dan proyek yang telah 

disempurnakan.

Partisipasi dalam CRP 
lain
kebijakan, kelembagaan dan 
Pasar (Policies, Institutions and 
Markets/PIM)
Dampak investasi hutan dari peralihan hak. 

Selama lebih dari dua dekade, telah banyak komunitas 

dan masyarakat adat mendapatkan hak lebih kuat 

atas hutan sebagai hasil upaya reformasi. Penelitian 

ini mengevaluasi pendekatan-pendekatan untuk 

mendorong investasi pemerintah dan swasta dalam 

proyek peningkatan keberlanjutan atas pemanfaatan 

hutan dan sumber alam lain oleh masyarakat, dan 

menciptakan tingkat penghasilan dan ketahanan 

pangan penduduk yang lebih tinggi. Satu tema utama 

adalah mengidentifikasi dan menilai sejumlah model 

investasi bersama antara kelompok pengguna hutan 

dan investor. Penelitian akan menilai pentingnya faktor-

faktor keamanan tenurial; pengaturan pembagian 

manfaat, termasuk distribusi manfaat bagi perempuan 

dan kelompok termarjinalkan; regulasi pemerintah; tata 

kelola kelompok pengguna hutan, termasuk partisipasi 

perempuan dan kelompok termarjinalkan; stratifikasi 

dan kohesi sosial dalam mensukseskan usaha berbasis 

hutan dalam menciptakan peluang penghidupan 

dan menarik investasi internal dan eksternal. (Negara 

potensial: Nepal, India, Vietnam, Guatemala, Kenya.)

Restorasi hutan, restorasi masyarakat. Inisiatif 

restorasi besar, seperti Tantangan Bonn dan Inisiatif 

20X20 Amerika Latin, bertujuan merestorasi 

jutaan hektar bentang alam terdeforestasi dan 

terdegradasi menjadi hutan. Namun, upaya ini 

belum cukup mempertimbangkan faktor-faktor 
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seperti kepemilikan dan pengaturan tenurial lahan, 

pengaturan pembiayaan pemerintah dan swasta, 

serta peran otoritas manajemen nasional dan lokal 

dalam mengimplementasikan program. Namun, jika 

diimplementasikan dengan cara mengembalikan hak 

hutan yang hilang, inisiatif ini dapat mengkatalisasi 

kepemilikan lokal dari upaya restorasi, merestorasi 

kemampuan masyarakat mengatur dan mengelola 

sumber daya mereka secara efektif dengan melibatkan 

dan memberi manfaat pada seluruh anggota 

kelompok secara adil, termasuk bagi perempuan dan 

kelompok termarjinalkan. Penelitian CIFOR di bidang 

ini akan menginformasikan upaya LSM internasional, 

pemerintah dan jaringan kelompok pengguna hutan 

dalam merancang ulang upaya restorasi hutan dengan 

mengembalikan hak-hak pada pengguna hutan dan 

memperkuat kapasitas tata kelola mandiri. (Negara 

potensial: Nepal, Ethiopia, Tanzania, Peru, Kenya)

Menyeimbangkan kembali tanggung jawab 

pemerintah dan masyarakat dalam implementasi 

reformasi tata kelola hutan. Pada tahun-tahun 

terakhir, reformasi kebijakan dan legislasi hutan di 

banyak negara telah menghasilkan transfer sebagian hak 

pemanfaatan dan pengelolaan hutan, dan tanggung 

jawab tata kelola dari otoritas negara kepada masyarakat 

local yang signifikan. Namun, efektivitas implementasi 

reformasi terhambat oleh beban peraturan yang 

menghalangi kemampuan kelompok masyarakat 

pengguna melaksanakan hak dan tanggung jawab baru 

mereka. Penelitian ini mencoba memahami hambatan-

hambatan di lembaga kehutanan untuk menyesuaikan 

kebijakan dan praktik mereka menuju pengawasan 

hutan yang dapat mendorong masyarakat melaksanakan 

hak dan tanggung jawab baru mereka seperti yang 

diatur undang-undang, seraya mendorong staf lembaga 

kehutanan melakukan tanggung jawab mereka menjaga 

hutan secara efektif. Program ini akan terkait erat dengan 

kepemimpinan otoritas kehutanan dalam membentuk 

regulasi baru dan memberi bentuk pelatihan yang sesuai 

dengan pelibatan masyarakat hutan. (Negara potensial: 

Kenya, Uganda, Peru, Nepal, Indonesia, Guatemala.)

Perubahan Iklim, Pertanian dan 
ketahanan Pangan (Climate 
Change, agriculture and Food 
security/CCaFs)
Pada 2017, Penelitian CIFOR pada tema Perubahan iklim, 

energi dan pembangunan rendah-karbon di bawah CCAFS 

akan terfokus pada proyek bersama dengan ILRI dan 

Universitas Lancaster dan Wageningen dalam menilai 

emisi dari sektor peternakan sapi di Kenya dan Tanzania, 

dan menemukan pendekatan-pendekatan untuk 

mengurangi emisi. Produksi daging dan susu merupakan 

aktivitas kunci untuk mengurangi ketidaktahanan 

pangan dan nutrisi, dan emisi tidak bisa seluruhnya 

dihindari. Oleh karena itu kami akan mengeksplorasi 

bagaimana menyerap emisi dari sektor ternak dengan 

mengeksplorasi peluang berbasis perluasan restorasi 

hutan.

Penelitian kami mengenai Rantai nilai, keuangan dan 

investasi akan berkontribusi pada Kelompok (Flagship) 

3 CCAFS: Pembangunan pertanian rendah-emisi. Kami 

mengimplementasikan sebuah proyek yang bertujuan 

mendukung kemitraan pemerintah-swasta di Amazon 

Brasil dengan mengaitkan opsi-opsi yang meningkatkan 

keberlanjutan produksi ternak sapi melalui pembenahan 

tata kelola bentang alam. Penelitian kami terfokus 

di Negara Bagian Para, dengan penekanan di Kota 

Paragominas, ‘Kota Berwawasan Lingkungan’ pertama 

di Brasil, dan bertujuan untuk memperluas aksi dan opsi 

kebijakan ke lima kota lain di Para Selatan. Penelitian 

kami pada 2017 akan focus untuk mendukung wahana 

para pemangku kepentingan di tingkat lokal, dan 

memberikan formasi pada dialog kebijakan di tingkat 

negara bagian untuk menyempurnakan tata kelola dan 

manajemen teritorial, mengembangkan pendekatan 

yang bertujuan membangun sebuah mekanisme proses 

yang mendukung sertifikasi teritorial. Aktivitas inti 

akan terfokus pada: (i) melakukan penilaian performa 

ekonomi dan teknis dari berbagai sistem produksi untuk 

produksi ternak dan potensinya dalam meningkatkan 

produktivitas pemanfaatan lahan dan ternak, dan (ii) 

melalui konsultasi partisipatif, menyepakati indikator-

indikator untuk melaksanakan sistem pemantauan 

untuk menilai dinamika bentang alam, dengan fokus 

pada perubahan pemanfaatan lahan, efisiensi produksi, 

dinamika ekologi terkait dan kompromi-komprominya.
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FTA dan CCAFS menetapkan rencana yang saling 

melengkapi dan kolaborasi dalam dokumen bersama 

yang menjadi lampiran proposal FTA dan CCAFS 

Tahap II. Dengan kehadiran di CCAFS memungkinkan 

CIFOR mengkoordinasikan penelitian dan bekerjasama 

dengan mitra yang berorientasi pada bentang alam dan 

pertanian lintas CGIAR, misalnya mengenai restorasi, 

emisi dari ternak dan ketahanan pangan. Kolaborasi ini 

melengkapi agenda mitigasi dan adaptasi perubahan 

iklim CIFOR dengan cara yang baik. Tim Perubahan iklim, 

energi dan pembangunan rendah-karbon memfasilitasi 

hubungan dengan CCAFS. Prioritas utama pada 2017 

adalah memperkokoh keterlibatan dengan melakukan 

perekrutan kembali seorang koordinator program untuk 

mendukung implementasi dan penggalangan dana 

proyek.

Partisipasi dalam 
inisiatif seluruh 
sistem CGIaR
Satuan Tugas Manajemen Data CGIAR 

menyediakan pengawasan standar dan protokol 

data dalam menyusun pendekatan strategis 

dan sistematis pengumpulan, pengarsipan dan 

diseminasi data lintas CGIAR, dengan fokus pada 

kontrol kualitas, interoperabilitas, komparabilitas 

dan efektivitas manajemen hak kekayaan intelektual 

untuk implementasi akses terbuka. Satuan tugas 

ini bertanggung jawab menetapkan standar dan 

protokol untuk diimplementasikan dan diterapkan 

dalam repositori akses terbuka CGIAR. Satuan tugas 

bertanggung jawab menilai kebutuhan manajemen 

data di seluruh ranah penelitian pertanian dalam 

rangka menyusun rekomendasi yang tepat untuk 

standar data, dan mendukung manajemen data 

strategis, dari perencanaan uji coba hingga 

pengumpulan data. Terutama untuk menjamin bahwa 

data berada dalam akses terbuka repositori yang dapat 

diinteroperasikan.

Kelompok Kerja Implementasi Akses Terbuka 

membantu mendorong implementasi akses terbuka. Hal 

ini membantu mengawasi dan memandu implementasi 

Kebijakan Akses dan Manajemen Terbuka 2014–2018 

CGIAR, dan mengelola komunikasi yang cocok di 

seputar kebijakan.

Evaluasi Komunitas Praktik CGIAR (ECoP) 
diatur di bawah Pengaturan Evaluasi Independen 

(Independent Evaluation Arrangement/IEA), seperti 

dinyatakan dalam Kebijakan CGIAR 2012 mengenai 

Evaluasi Eksternal Independen. Keanggotaan bersifat 

terbuka bagi “seluruh pihak yang berada di CGIAR 

dan memiliki tanggung jawab evaluasi signifikan 

sebagai bagian uraian kerja”. Pada praktiknya, ini 

mencakup para evaluator dari seluruh CRP dan pusat 

penelitian. ECoP telah melaksanakan pertemuan 

tahunan sejak 2013 untuk mendiskusikan isu evaluasi, 

menawarkan pelatihan dan peluang pengembangan 

profesional. Dengan demikian, juga memberi forum 

dan peluang untuk bertemu dengan kolega, berbagi 

informasi dan pendekatan, serta untuk saling belajar. 

Penekanan kelompok adalah pada evaluasi seperti 

yang ditetapkan dalam Kebijakan Evaluasi. Oleh karena 

itu, ECoP bekerja untuk menginformasikan persyaratan 

evaluasi CGIAR. CIFOR dan FTA selalu hadir pada tiap 

pertemuan ECoP sejak 2013.

Evaluasi Pemantauan dan Pembelajaran 
Komunitas Praktik CGIAR (MEL CoP) dikembangkan 

berdasarkan rekomendasi lokakarya Pemantauan, 

Evaluasi & Pembelajaran Lintas CRP di Paris, 30 Juni – 2 

Juli 2015. MEL CoP, bertempat di kantor Manajemen 

Sistem (sebelumnya oleh kantor Konsorsium), 

melangsungkan pertemuan tatap muka tahunan 

pertamanya pada November 2015. Pertemuan ini 

dipimpin bersama oleh ketua permanen dari kantor 

Manajemen Sistem dan seorang anggota MEL CoP 

dari CRP, secara bergantian. Kerangka Rujukan MEL 

CoP terfokus pada penguatan kemampuan CGIAR 

dan CRP dalam menciptakan, menangkap dan 

menyebarkan pengetahuan dari pemantauan dan 

evaluasi CRP dalam rangka pembelajaran, kontribusi 

untuk hasil lebih baik, dan membangun bukti kuat 

untuk pengambilan keputusan dan pembelajaran. 

Keanggotaan saling beririsan dengan ECoP. Pada 

praktiknya, MEL CoP sangat aktif mengkaji, memberi 

masukan dan memandu keseluruhan Strategi dan 

Kerangka Hasil CGIAR, dan khususnya, pada elemen 

terkait manajemen berbasis hasil. Kami mengkaji dan 

memberi masukan berbagai iterasi dokumen panduan 

pada tahap kedua proposal CRP mengenai harmonisasi 

indikator dan berbagai aspek pemantauan, evaluasi dan 

pembelajaran. Kelompok ini menggelar kelompok kerja, 

sering melakukan pertemuan jarak jauh dan mengirim 

informasi baru melalui surat elektronik secara reguler. 
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CIFOR hadir pada pertemuan tahunan dan beberapa kali 

kelompok kerja.

CIFOR menjadi anggota aktif Jaringan Hukum dan 
IP CCGIAR (CLIPnet) sejak 2011. Perwakilan CIFOR di 

CLIPnet berpartisipasi di hampir seluruh Pertemuan 

Tahunan CLIPnet dan aktif saat diminta masukan 

oleh CGIAR atau CLIPnet. Pada Pertemuan Tahunan 

CLIPnet 2015, perwakilan CIFOR membagi dan 

mempresentasikan gagasan mengenai implementasi 

sistem manajemen kekayaan intelektual dan aset 

intelektual CIFOR. Partisipasi CIFOR dalam CLIPnet 

sangat berharga dalam mengikuti berita terbaru, 

kebijakan dan prosedur manajemen kepemilikan 

intelektual dan aset intelektual, pelaporan dan 

pengetahuan. Hasilnya pengetahuan dan manajemen 

CIFOR terus meningkat.

CIFOR berpartisipasi dalam pertemuan Corporate 
Services Executive (CSE), biasanya digelar dua kali 

setahun untuk mengkaji beragam isu keuangan dan 

administrasi yang menjadi kepentingan bersama 

seluruh pusat penelitian. Pertemuan ini juga mengkaji 

Serial Panduan Finansial (Financial Guidelines/FG) 

(perhatian khusus pada FG2 mengenai Kebijakan 

Akuntansi, FG5 mengenai Panduan Alokasi Biaya dan 

FG6 mengenai Panduan Pembelian). Inisiatif bersama 

untuk menggunakan Standar Pelaporan Keuangan 

Internasional dilakukan untuk menjamin pernyataan 

keuangan pusat penelitian dapat dikomparasikan. CSE 

juga mendiskusikan mekanisme penyimpanan dan 

distribusi-biaya, kebijakan investasi, pembelian bersama 

barang dan jasa, pelaporan pendanaan mitra, kebijakan 

penggunaan dana mencakup Windows 1/2, teknologi 

informasi, audit internal dan eksternal, sistem dan 

keamanan. CSE juga mendukung proses penelaahan 

sejawat tahunan atas pernyataan keuangan teraudit.
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latar belakang
Banyak negara berpenghasilan rendah dan sedang terus 

dihadapkan pada kompleksitas tantangan serius ekonomi, 

sosial dan lingkungan, dan kendala umum kapasitas. 

Kapasitas organisasional masih menjadi hambatan 

dalam proses pembangunan. Peningkatan kapasitas 

melalui proyek bantuan pembangunan sebagian sudah 

berhasil.6 Peningkatan kapasitas mencakup pendidikan 

(dasar dan lebih tinggi), pembelajaran jarak jauh, magang, 

bimbingan dan ekstensi, kemitraan, jaringan pengetahuan, 

pengembangan kepemimpinan bagi individu dan 

organisasi untuk perubahan. Kerangka konseptual dan 

6 [OECD-DAC] Organisation for Economic Co-operation and 
Development Assistance Committee. 2000. Donor support for 
institutional capacity development in environment: Lessons 
learned. Evaluation and Aid Effectiveness 3. Paris: OECD-DAC. 225 pp.

indikator peningkatan kapasitas masih sangat terinspirasi 

oleh pendekatan ‘teknosentris’ berbasis hasil (atau sistem 

koneksi linear) daripada pendekatan sistem adaptif 

kompleks (CAS). Pendekatan CAS lebih menekankan 

perubahan perilaku dan hubungan antar peserta proses 

peningkatan kapasitas daripada pendekatan yang hasilnya 

telah ditentukan sebelumnya. CAS juga memfasilitasi lebih 

banyak refleksi atas asumsi aktivitas peningkatan kapasitas 

dan kondisi yang diperlukan agar perubahan terjadi, dan 

berkelanjutan.7

Peningkatan kapasitas dinyatakan kembali sebagai pilar 

Strategy CIFOR 2016–2025 sejalan dengan keputusan 

7 Lihat, misalnya, Vallejo B and When U. 2016. Capacity 
development evaluation: The challenge of the results agenda 
and measuring return on investment in the global south. 
World Development 79: 1–13. http://dx.doi.org/10.1016/j.
worlddev.2015.10.044

5 PeningkaTan 
kaPasiTas
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Dewan Penyantun CIFOR pada April 2015. Pada 2015, 

CGIAR juga menginisiasi proses penyusunan indikator 

peningkatan kapasitas untuk CRP Tahap II mulai 2017. 

Pendekatan sistematis dilakukan untuk menciptakan 

sejumlah (14) indikator opsional, yang sesuai untuk 

manajemen berbasis hasil. Pada 2016, indikator tersebut 

dievaluasi validitas, reliabilitas, kebergunaan dan 

kelayakannya, dengan mempertimbangkan kebutuhan 

pengguna, antara lain waktu, upaya dan implikasi biaya 

dalam pengumpulan data CRP. Laporan awal evaluasi 

peningkatan kapasitas CGIAR dipublikasikan Juni 2016. 

Tahap kedua FTA akan merespon rekomendasi evaluasi 

peningkatan kapasitas pada 2017 dan memperkuat 

aktivitas peningkatan kapasitas yang ada dalam struktur 

organisasi CIFOR yang baru.

Prioritas 2017
Pada 2017, CIFOR akan mengembangkan strategi 

peningkatan kapasitas dan menyelaraskan pendekatan 

baru bagaimana peningkatan kapasitas direkam 

dan dipantau, untuk lebih melengkapi basis data 

peningkatan kapasitas FTA. Upaya ini meliputi: menjejak 

pendidikan formal (Master dan PhD) dan ad hoc, 

pelatihan informal dan magang, mengidentifikasi 

pemimpin penelitian masa depan; acara seperti ‘Pekan 

Ilmu Pengetahuan’ tahunan Universitas Kisangani/

CIFOR dan GLF; reformasi kurikulum; bimbingan 

internal; pembelajaran internal (termasuk menilai upaya 

pengembangan profesional yang ada); pengembangan 

peta interaktif global peningkatan kapasitas dengan 

lokasi dan mitra; serta mendirikan basis data mitra dan 

kelas peningkatan kapasitas FTA.

Memperkuat aktivitas 
peningkatan kapasitas pada 
Fta tahap II
Bergerak di seluruh lima proyek unggulan dan 

tema Tahap II FTA, tema Peningkatan Kapasitas 

mengidentifikasi dan menangani kesenjangan 

pengetahuan dalam penelitian dan dengan mitra batas 

(boundary partners). Upaya ini penting bagi keberhasilan 

implementasi proyek dan perluasan dampak seusai 

proyek penelitian tertentu. Peningkatan kapasitas 

FTA Tahap II dilakukan melalui sejumlah cara, antara 

lain: mendukung pemimpin penelitian masa depan 

melalui integrasi mahasiswa Master dan kandidat PhD 

dari universitas mitra dan Sistem penelitian pertanian 

nasional ke dalam proyek penelitian; menjadi tuan 

rumah ilmuwan tamu dan magang pada proyek 

penelitian FTA Tahap II; mendesain dan menyusun alat 

pembelajaran, isi dan pendekatan bagi audien mulai 

dari petani, analis kebijakan hingga praktisi; melakukan 

proyek penelitian kolaboratif dengan Sistem Penelitian 

dan Penyuluhan Pertanian Nasional yang terlibat dalam 

FTA Tahap II; mendirikan dan bekerja dalam masyarakat 

praktis untuk berbagi pengetahuan, menerapkan dan 

pembelajaran; mengembangkan dan menguji kerangka 

kerja penguatan kemitraan pemerintah dan swasta.

Kesempatan pelatihan jangka pendek disediakan 

untuk 49.500 orang (28 persen perempuan) dan 195 

pelatihan jangka panjang (43 persen perempuan) 

oleh enam institusi FTA pada 2015. Subyek pelatihan 

tersedia mulai dari penghitungan Tingkat Emisi Rujukan 

hingga pembibitan tanaman (ICRAF), pengembangan 

Pusat Pelatihan Regional sumber daya genetik hutan 

(Bioversity International) hingga memahami kebakaran 

dan krisis asap Indonesia (CIFOR). CATIE mendukung 

negosiasi tingkat tinggi tentang keterkaitan pendidikan, 

pembangunan dan ilmu pengetahuan. Rekomendasi 

yang dikembangkan dalam pertemuan pakar dan 

berbasis penelitian CIFOR mengenai kebakaran dan 

asap, dipresentasikan di depan panel beranggotakan 

pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil.

Di pusat-pusat penelitian FTA, praktik, sistem dan data 

peningkatan kapasitas, akan terus dikembangkan 

bersama universitas mitra dan NARS dalam menjamin 

teridentifikasinya dan tertanganinya kesenjangan 

pengetahuan di seluruh program unggulan FTA Tahap 

II. Program ini juga akan dikembangkan, sekaligus 

membentuk dan menambah wahana sumber belajar 

dengan para mitra. Penekanan akan diberikan untuk 

memperkuat pendekatan hibrid dalam meningkatkan 

kapasitas dan mengidentifikasi apa yang perlu dilakukan 

untuk menjamin aktivitas peningkatan kapasitas 

berdampak pada adopsi, misalnya, apa yang dikenal 

sebagai aturan 70:20:10 (70 persen pembelajaran 

internal pekerjaan, 20 persen melalui bimbingan dan 

10 persen melalui pelatihan formal dan pendidikan). 

Kajian penjejakan akan dilakukan untuk membenahi 

pemantauan mengenai apa yang terjadi pada peserta 

magang dan peserta pelatihan CIFOR, termasuk 

pemanfaatan alat seperti LinkedIn dalam memfasilitasi 

penilaian ex-post.
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Indikator usulan peningkatan kapasitas CGIAR 

merupakan gabungan sembilan indikator kuantitatif dan 

lima indikator kualitatif pelengkap. Indikator tersebut 

meliputi seluruh ‘peningkatan kapasitas’ dalam Tujuan 

Pengembangan Sub-Intermediat dan Kerangka Hasil 

Strategi CIFOR 2016-2030. Indikator tersebut sejalan 

dengan prinsip standar kelompok kerja Jaringan 

Solusi Pembangunan Berkelanjutan PBB. Tiap indikator 

didefinisikan untuk menjelaskan tingkat sebaran, 

keterbatasan, penilaian awal ketersediaan data, sumber 

data primer dan siapa yang akan bertanggung jawab 

mengumpulkan data. Perlu dicatat bahwa usulan 

indikator masih berproses, dengan tujuan menguji dan 

menyempurnakan indikator FTA Tahap II pada 2017, 

sambil terus berdiskusi dengan CRP, MEL CoP dan Satuan 

Tugas Indikator.

Melatih generasi baru peneliti 
kehutanan kongo 
Bertahun-tahun mengalami konflik dan ketidakstabilan 

ekonomi, pada 2005 DRC hanya memiliki enam peneliti 

kehutanan. Sejak itu, dijalankan serangkaian proyek yang 

didanai Komisi Eropa (EC) yang bertujuan memperkuat 

sektor kehutanan negara itu dengan mendorong 

lahirnya generasi baru peneliti kehutanan dan 

agroforestri. Hingga saat ini 119 mahasiswa MSc telah 

lulus, dan lebih dari 30 PhD telah lulus atau masih kuliah. 

Dalam mendukung pelatihan formal, penelitian terapan 

para ilmuwan FTA bermitra dengan WWF dan INBAR 

menghasilkan pengembangan alat evaluasi penanaman 

pohon dan bambu, serta opsi manajemen untuk petani 

lokal. Hasilnya, mitra pembangunan Provinsi Kivu Utara 

kini mempromosikan lebih dari 50 spesies pohon dan 

3 bambu yang sesuai dengan beragam jenis petani, 

khususnya perempuan, di zona penyangga sekitar 

Taman Nasional Virunga.

Beasiswa Master dari usaId 
untuk Mahasiswa Indonesia
Pada 2017, USAID kembali membuka peluang 

beasiswa Master di AS untuk 25 kandidat dari Indonesia 

mempelajari hutan dan konservasi keragaman hayati, 

manajemen sumber daya alam dan bidang ilmu terkait. 

Program ini dikelola oleh CIFOR dengan universitas 

peserta yaitu Universitas Florida, Universitas Missouri, 

Universitas Arizona Utara dan Universitas Yale. Kelompok 

pertama 13 mahasiswa memulai kuliah pada Agustus 

2016. Putaran baru seleksi mahasiswa untuk 2017 telah 

dimulai.

Beasiswa ini memungkinkan seluruh mahasiswa kembali 

ke Indonesia antara tahun pertama dan kedua untuk 

melakukan penelitian lapangan tesis mereka. Ilmuwan 

CIFOR dan ICRAF bertindak sebagai pembimbing 

tesis, dan membimbing mahasiswa di seluruh aspek 

penelitian. Beberapa proyek penelitian terkait dengan 

penelitian CIFOR dan ICRAF yang tengah dilakukan di 

Indonesia.

Pengembangan kurikulum
Dalam upaya membenahi efektivitas pengajaran 

kehutanan, pengembangan kurikulum akan dilakukan 

pada 2017. Pengembangan ini dilakukan untuk 

meningkatkan pemahaman, praktik dan akses pada 

pengetahuan baru mengenai kehutanan multifungsi. 

Terhubung dengan Lingkungan Belajar Virtual 

Universitas Cambridge, upaya ini akan membantu 

meningkatkan pemahaman multifungsi hutan oleh 

dosen, staf dan mahasiswa dengan menyediakan modul 

pengajaran topik interdisiplin yang tidak biasa diajarkan 

dalam program kehutanan tradisional. Pengembangan 

kurikulum akan mencakup 45 produk pengetahuan 

dalam tiga bahasa (Spanyol, Inggris dan Prancis) dan 

akan mendorong kerjasama Selatan-Selatan dalam 

pengembangan materi pengajaran inovatif dan terbuka 

bagi dosen, staf dan mahasiswa di Amerika Latin, DRC 

dan Basin Kongo. 
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6komunikasi, 
Penjangkauan 
dan PeliBaTan

Pada 2017, Komunikasi, Penjangkauan dan Pelibatan 

(Communication, Outreach and Engagement/COE) 

akan menggunakan asetnya untuk mempromosikan 

penjangkauan, pelibatan, peningkatan kapasitas, dan 

memastikan hasil proyek dan pengarsipan pengetahuan 

yang optimal untuk menghasilkan pencapaian terukur.

COE akan terus bekerja sama erat dengan ilmuwan, 

dan tim Penelitian Berdampak, tim Manajemen 

dan Koordinasi Program untuk menjamin kesiapan 

rencana komunikasi dalam mendukung penelitian. 

COE akan terlibat pada awal pertemuan proyek (antara 

proposal dan penandatanganan). Bentuk kemitraan ini 

membuat COE mengembangkan berbagai ‘produk/

kendaraan’ yang sesuai dengan tujuan strategis 

dan beragamnya sasaran audien. Situs-web CIFOR 

mendukung kemajuan strategis terprogram CIFOR, 

membantu menarasikan keberhasilan dan dampaknya. 

Peran COE adalah memetakan kemajuan temuan 

penelitian melalui paket konten relevan yang dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengambil 

kebijakan, menjangkau masyarakat dan media massa, 

memproduksi pengetahuan, umpan balik dan sebagai 

alat pembelajaran. 

Dalam mendukung strategi CIFOR, COE berupaya 

menyusun konten tampilan ilmu pengetahuan dan 

penelitian CIFOR, yang menunjukkan bagaimana 

penelitian tersebut dapat berkontribusi secara 

langsung memberi dampak positif jangka panjang 
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dan pencapaian SDGs. Kami terfokus pada audien 

sasaran, dan menyusun pesan agar dapat mendukung 

penelitian untuk perubahan, tidak sekadar untuk 

pengetahuan. Dalam mengelola fokus ini, strategi 

komunikasi COE mengintegrasikan penelitian, bukti, 

peningkatan kapasitas dan pelibatan menggunakan 

ilmu pengetahuan berkualitas tinggi.

Untuk menjalankan strategi komunikasi ini, COE 

mengadopsi pendekatan terintegrasi dalam memantau, 

mengevaluasi dan mendistribusikan pengetahuan 

melalui penyampaian konten tersinkronisasi 

dengan menggunakan wahana eksternal kreatif, 

misalnya situs-web, Forest News, pelatihan media, media 

sosial dan acara, untuk menjangkau audien sasaran 

(Gambar 3).

Contoh terbaru adalah liputan panen tahunan madu 

liar di Cagar Alam Gunung Mutis, Timor Barat, Indonesia. 

Liputan COE ‘Panen Madu Liar’ proyek Kanoppi, 

merupakan kerja bareng CIFOR dan ICRAF, menghasilkan 

publikasi dan promosi simultan dan esai foto di Forest 

News, film tiga menit di YouTube dan arahan media 

dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Pada November 

2016, esai foto dilihat sebanyak 963 kali dan disebarkan 

sebanyak 470 kali di Facebook dan Twitter, sementara 

video mendapatkan 732 tontonan di YouTube dan 923 

di Facebook.

Kami bekerja sama erat dengan ketua dan tim Penelitian 

berdampak dalam mendukung tiga pilar kami dan 

memberi dampak jangka panjang. Melalui komunikasi, 

penjangkauan dan pelibatan terarah, kami bekerja sama 

dengan mitra, media, masyarakat sipil, generasi muda 

dan aktor non-negara untuk mobilisasi dan berbagi 

pengetahuan; kami memberi dukungan pada audien 

sasaran agar menerapkan pengetahuan tersebut dalam 

kebijakan dan praktik. 

CIFOR tetap menjadi sumber daya rujukan mengenai 

hutan dan bentang alam tropis bagi media regional dan 

internasional. Strategi penjangkauan 2017 kami akan 

selaras dengan kalender editorial dalam mewujudkan 

tujuan, visi dan sasaran kami – dan kami akan 

mengembangkan aktivitas pendukung, yaitu:

 z Pelatihan jurnalis: membuka peluang untuk 

terlibat dan membangun hubungan dengan 

para jurnalis utama, menjembatani kesenjangan 

antara jurnalis dengan sumber informasi terkait isu 

kehutanan, meningkatkan kualitas dan kuantitas 

liputan media serta diseminasi karya ilmiah dan 

produk pengetahuan CIFOR.

 z Pemantauan media sosial: media sosial berperan 

dalam mempromosikan ilmu pengetahuan CIFOR, 

dan merupakan pemicu terbesar lalu lintas ke situs-

Gambar 3. Pendekatan integrasi COE dalam meningkatkan dampak publikasi penelitian
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sinkronisasi penyampaian: berhasil Artikel Forest News 
dipublikasikan 
pada 28 Jan 2016; 
kampanye media 
sosial dimulai 

Deakin E.L., Kshatriya M., 
Sunderland T.C.H. (eds.). 2016. 
Agrarian change in tropical 
landscapes. 306 p. CIFOR. 
Bogor, Indonesia.
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web dan publikasi CIFOR. Oleh karena itu, kami akan 

menyesuaikan mekanisme evaluasi kinerja media 

sosial, yaitu dengan memperluas pengumpulan data 

statistik dan evaluasi kualitatif, untuk mendapatkan 

masukan penyempurnaan spesifik untuk tiap wahana 

media sosial.

 z Paket konten multimedia terintegrasi: 

penyempurnaan tampilan dan pendekatan baru 

kami mengkombinasikan teks, foto, video dan arahan 

media, agar pembaca mendapatkan pengalaman 

menyeluruh.

 z Meningkatkan produksi video: fokus pada cerita 

lapangan, video akan menampilkan sisi manusiawi 

ilmu pengetahuan CIFOR dan potensi dampaknya.

 z Konferensi dan lokakarya: melanjutkan kuatnya 

kehadiran CIFOR pada konferensi dan lokakarya, 

tim komunikasi akan mengkoordinasikan kegiatan 

regional dan global, serta mendukung sejumlah 

konferensi, lokakarya, seminar, pertemuan dan 

kunjungan lapangan lain.

CIFOR akan terus mengumpulkan umpan balik di 

seluruh level pelibatan, melalui survei atau cara lain, dari 

audien sasaran untuk mengetahui kebutuhan informasi 

mereka dan menyusun kegiatan dan materi komunikasi 

masa depan. 

Global landscapes 
Forum (GlF)

CIFOR dan para mitranya mengembangkan produk dan 

wahana pengetahuan sebagai masukan dan panduan 

aktivitas GLF dan kegiatan-kegiatan Forum. Didirikan 

pada 2013, sebagai hasil penggabungan konferensi iklim 

global Hari Hutan dan Hari Pertanian dan Pembangunan 

Desa, dikoordinir oleh CIFOR dan para mitra pendiri, 

Bank Dunia dan UN Environment, GLF mengedepankan 

pendekatan bentang alam. Menjadi wahana multipihak 

terbesar di dunia di bidangnya, GLF menjangkau dan 

melibatkan jutaan orang, serta ribuan organisasi tiap 

tahunnya. Pada 2016, pemerintah Jerman berkomitmen 

mendanai pengembangan GLF empat tahun ke depan 

dan memfasilitasi pendirian sekretariat di Bonn, Jerman.

Hasil utama dari perluasan cakupan GLF tersebut adalah 

terbentuknya komunitas yang berorientasi berbagi 

informasi dan pengalaman, yang bertindak sebagai 

akselerator global praktik terbaik dalam menciptakan 

bentang alam lestari yang lebih resilien, ramah iklim, 

beragam, berkeadilan dan produktif. COP global akan 

menciptakan skala ekonomi melalui keterhubungan, 

saling berbagi dan belajar, dan akselerasi aksi pada 

masyarakat yang telah bekerja dalam isu di bawah lima 

tema GLF, yakni Pangan, Pembiayaan, Restorasi, Hak 

(komunitas, masyarakat adat, perempuan dan anak-

anak), dan Pengukuran kemajuan.

Pertumbuhan dan pergerakan GLF dalam empat tahun 

ke depan menargetkan dampak pada satu miliar orang 

yang akan memetik manfaat dengan diterapkannya 

pendekatan bentang alam global dalam kebijakan dan 

praktik. Proyek ini juga bertujuan memfasilitasi kolaborasi 

antar organisasi dan inisiatif restorasi, dalam upaya 

meningkatkan hasil restorasi jangka panjang hutan 

terdegradasi, bentang alam dan daerah aliran sungai 

pada 2020, agar terhindar dari duplikasi dan mampu 

menyelaraskan berbagai upaya restorasi internasional.

Prioritas GLF 2017-2020 akan fokus pada aktivitas berikut:

 z Simpul pengetahuan

• Komite ilmu pengetahuan

• Info ringkas, makalah kebijakan, dan lembar fakta

• Kaitan dengan proses internasional

• Generasi muda dalam bentang alam 

 z Pelibatan dan wahana kolaboratif

• Acara (global, regional, tematik)

• Dialog nasional, dialog ilmu pengetahuan dan 

kebijakan

• Konferensi daring, webinar dan dialog Bentang 

alam

 z Penjangkauan

• Penjangkauan media

• Tampilan situs web GLF

• Kampanye media sosial dalam meningkatkan 

keanggotaan (termasuk kompetisi foto, video dan 

blog)

 z Laboratorium belajar 

• Program pelatihan

• Perpustakaan dan lembaga pembelajaran, alat 

panduan, peta interaktif, infografis

• Praktik reflektif melalui pemantauan dan evaluasi

KEMITRAAN 
UNTUK MENCAPAI 
SASARAN
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kemiTraan7

CIFOR menghasilkan barang publik internasional (IPG) 

– publikasi, alat dan metoda, data berkualitas tinggi, 

serta opsi untuk reformasi kebijakan dan penguatan 

kelembagaan – yang mengharuskan kerja sama dengan 

para mitra dalam beragam kapasitas dan dengan tingkat 

intensitas yang berbeda. Kemitraan menjadi penting 

dalam pencapaian keluaran dan hasil penelitian sesuai 

skalanya. Tahap desain, implementasi dan penelitian 

CIFOR yang dilakukan bersama-sama dengan mitra 

strategis akan lebih menyempurnakan kapasitas internal 

kami dalam mengembangkan hasil penelitian yang 

sesuai kebutuhan dan relevan. Dengan ikut serta dalam 

menciptakan hasil penelitian yang kuat, kredibel dan 

dapat dipercaya juga akan memperkuat kapasitas para 

mitra dalam menghasilkan temuan dan pendekatan 

penelitian dalam ruang jangkauan dan pengaruh 

mereka. Melalui kemitraan strategis, kami meningkatkan 

kapasitas para aktor dalam lingkup geografis FTA di 

berbagai skala agar mendapat manfaat dari penelitian 

CIFOR dan menerapkan hasilnya.

Portofolio penelitian kami berdasar pada beberapa 

jenis kemitraan di dua level: manajemen atau 

strategis, kontribusi atau perluasan (Gambar 4). Kami 

membedakan antara mitra dan penyedia layanan.

Mitra adalah ‘sekutu’ strategis dan jangka panjang, 

misalnya organisasi yang memiliki visi dan misi serupa, 

dan mau mengkontribusikan sumber daya mereka dalam 

melaksanakan misi. Mitra melengkapi kemampuan 

penelitian dan pengembangan, dan/atau peluang 

penjangkauan yang mungkin masih kurang dalam tim 

CIFOR. Berdasarkan kekuatan dan kepentingan mereka, 

mitra memiliki kejelasan peran dalam kontribusinya 
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Gambar 4. Model kemitraan konseptual CIFOR dalam memberi dampak di tiap skala wilayah

mewujudkan prioritas CIFOR. Mitra saling bertanggung 

jawab satu sama lain. Secara kolektif kemitraan strategis 

kami harus mampu mempengaruhi pemikiran, praktik 

dan sikap pengambil keputusan di berbagai tingkatannya.

 z Mitra strategis penelitian memainkan peran 

penting dalam Program Penelitian CGIAR – FTA, 

PIM, dan CCAFS – di mana CIFOR terlibat dan/

atau mengalokasikan investasi signifikan dalam 

FTA Tahap II. Para mitra ini mencakup organisasi 

eksternal seperti CATIE, CIRAD, INBAR dan TBI, 

selain juga pusat-pusat penelitian CGIAR, yaitu 

ICRAF, ILRI dan Institut Penelitian Kebijakan Pangan 

Internasional (International Food Policy Research 

Institute/IFPRI). Kemitraan FTA, yang dipimpin CIFOR, 

mereprentasikan kumpulan lembaga pembiayaan 

publik terbesar di dunia yang bergerak dalam 

keberlanjutan pohon, hutan dan sistem pertanian, 

dan berkomitmen mewujudkan IPG. 

 z Mitra kontribusi berperan penting dalam 

mewujudkan tujuan kami, namun tidak secara 

langsung berpartisipasi dalam prioritas CIFOR. 

Mitra kontribusi global yaitu: lembaga penelitian 

pertanian (ARI) seperti Institut Analisis Sistem Terapan 

Internasional (IIASA), Pusat Penelitian Pembangunan 

(Zentrum für Entwicklungsforschung/ZEF), dan 

beberapa universitas besar; pusat-pusat penelitian 

CGIAR seperti Bioversity International dan Pusat 

Penelitian Pertanian Tropis Internasional (CIAT); dan 

organisasi internasional seperti FAO, UNEP, Bank 

Dunia, IUCN dan WRI. Para mitra tersebut memberi 

ilmu pengetahuan terbaru, kapasitas pemodelan, 

kelengkapan kepakaran atau geografis.

 z Pada tingkat negara kami mengalokasikan investasi 

sumber daya yang signifikan bekerja sama dengan 

Sistem Penelitian Pertanian dan Penyuluhan Nasional 

seperti: Badan Litbang dan Inovasi (BLI), Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, 

Institut Penelitian Pertanian Kenya (KEFRI) di Kenya; 

IRAD di Kamerun; Institut Investigasi Amazon Peru 

(IIAP) di Peru; FORDA dan Institut Pertanian Bogor di 

Indonesia. Kami juga terlibat dengan kementerian 

dan badan pemerintah terkait sesuai dengan 

kepentingan geografis.

 z Pada 2017 kami berharap memperluas kolaborasi 

dan pelibatan dengan sektor swasta. Ini merupakan 

bagian dari implementasi kebijakan terbaru kami 

tentang keterlibatan dengan sektor swasta, dengan 

pertimbangan bahwa di beberapa area, aksi pihak 

swasta melampaui atau berpotensi melampaui 

standar yang ditetapkan pemerintah, dari sisi dampak 

yang dihasilkan. Kolaborasi dengan agribisnis 

global, lembaga keuangan dan wahana bisnis 

membuka jalan peningkatan keberlanjutan sistem 

produksi dan rantai nilai yang berkontribusi pada 

penghidupan jutaan petani terkait pertanian skala 

besar dan skala nasional, serta rantai nilai globalnya. 

 z Melalui pelibatan dengan mitra berbagi-

pengetahuan, kami akan terus berbagi hasil dan 

pembelajaran dengan pengguna potensial melalui 

aktivitas diseminasi dan pelibatan langsung mitra 

pembangunan atau kebijakan.

Penyedia jasa adalah organisasi spesifik proyek/hibah 

atau individu (konsultan) yang dikontrak dalam waktu 

Mitra di ranah praktisi untuk  
penyebaran dan perluasan

Mitra kontribusi CIFOR

Mitra strategis CIFOR 
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tertentu untuk mengerjakan satu atau lebih tugas. 

Perekrutan penyedia jasa didasarkan pada kebutuhan 

dan peluang yang terdapat di lingkungan eksternal. 

Akuntabilitas hanya bersifat vertikal. Penyedia jasa 

bertanggung jawab pada manajemen CIFOR dalam 

mencapai hasil spesifik, dan terbatas pada lingkup 

tugas/pekerjaan yang diberikan.

Tujuan berbagai bentuk kemitraan tersebut merupakan 

satu atau lebih elemen: mencapai tingkat istimewa 

dalam penelitian dan peningkatan kapasitas ilmiah 

(temuan); menguji dan mengadaptasi konsep, alat, 

opsi manajemen (bukti konsep); dan perluasan 

(advokasi kebijakan, nasihat dan/atau pengaruh, serta 

implementasi pembangunan).
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lampiran 1. hibah aktif

a CCE: Perubahan iklim, energi dan pembangunan rendah-karbon (Climate change, energy and low-carbon development); EGT: 
Kesetaraan peluang, gender, keadilan dan tenurial (Equal opportunities, gender, justice and tenure); FMR: Manajemen hutan dan 
restorasi (Forest management and restoration); HWB: Hutan dan kesejahteraan manusia (Forest and human well-being); SLF: Bentang 
alam dan pangan berkelanjutan (Sustainable landscapes and food); VFI: Rantai nilai, pembiayaan dan investasi (Value chains, finance 
and investments); COE: Komunikasi, Penjangkauan dan Pelibatan (Communications, Outreach and Engagement); DDG-R: Wakil Direktur 
jenderal, Penelitian (Deputy Director General, Research); RTI: Penelitian berdampak (Research to impact)

Bidang tematika Nama proyek Periode Lokasi Donor

DDG-R CRP 6 – Hutan, Pohon dan Agroforestri: 
Penghidupan, Bentang Alam dan Tata 
Kelola

01-Jul-2011 
sampai 31-Des-
2016

Asia-Pasifik, Afrika dan 
Amerika Latin

CGIAR

DDG-R CRP 6 – Hutan, Pohon dan Agroforestri: 
Penghidupan, Bentang Alam dan Tata 
Kelola – Isu lintas sektor

01-Jul-2011 
sampai 31-Des-
2016

Asia-Pasifik, Afrika dan 
Amerika Latin

CGIAR

DDG-R, COE DFID Knowfor 01-Jul-2012 
sampai 30-Sep-
2017

Global Departemen 
Pembangunan 
Internasional Inggris 
(DFID) 

DDG-R, CCE Laporan Strategis: Dampak 
transformasional sektor pemanfaatan 
lahan melalui Proyek GCF REDD+

20-Des-2016 
sampai 31-Mei-
2017

Global Organisasi Pangan dan 
Pertanian PBB (FAO)

CCE Program Penelitian CGIAR: Perubahan 
Iklim, Pertanian dan Keamanan Pangan 
(Climate Change, Agriculture dan Food 
Security/CCAFS)

01-Jan-2011 
sampai 31-Des-
2016

Amerika Latin, Afrika Timur, 
Afrika Barat, Asia Tenggara, 
Asia Selatan

Pusat Penelitian 
Internasional Pertanian 
Tropis (CIAT)

CCE GCS-REDD: Penelitian untuk mendukung 
desain dan implementasi (Tahap 2)

01-Jul-2012 
sampai 30-Jun-
2015

Kamerun, Indonesia, 
Tanzania, Vietnam, Brasil, 
Peru

Badan Pembangunan 
Internasional Australia 
(AusAID)

CCE, HWB, EGT, RTI, 
COE

GCS-REDD: Pembelajaran dari REDD+ – 
Analisis komparatif global disempurnakan

01-Jan-2013 
sampai 31-Des-
2015

Kamerun, Indonesia, 
Tanzania, Vietnam, Brasil, 
Peru

Badan Kerjasama 
Pembangunan 
Norwegia (Norad)

CCE, HWB, VFI GCS-REDD: Penelitian Komparatif Global 
untuk mencapai hasil REDD+ yang efektif, 
efisien dan berkeadilan

01-Jan-2016 
sampai 31-Des-
2020

Brasil, Republik Demokratik 
Kongo, Etiopia, Guyana, 
Indonesia, Myanmar, Peru 
dan Vietnam

Norad

CCE Lokakarya Kelompok Kerja Ilmiah Karbon 
Biru Internasional 

08-Agu-2016 
sampai 28-Feb-
2017

Indonesia Yayasan David dan 
Lucile Packard 

CCE Mengukur sekuestrasi karbon dalam 
sistem agroforestri di Indonesia

01-Feb-2015 
sampai 31-Agu-
2017

Indonesia Deutsche Gesellschaft 
für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH

CCE Aplikasi Penelitian Potensi Operasional 
Ekosistem (Operational Potential of 
Ecosystem Research Applications/OPERA)

01-Des-2012 
sampai 30-Nov-
2017

Peru Komisi Eropa – Kantor 
pusat 

CCE Metode berbiaya-rendah dalam 
pemantauan kualitas air untuk perluasan 
tata kelola air berkelanjutan di bentang 
alam berhutan di Kenya

01-Jan-2016 
sampai 31-Des-
2017

Kenya GIZ

CCE Nilai rujukan dasar untuk Inisiatif Bentang 
Alam Berkelanjutan (Initiative for 
Sustainable Landscapes/ISLA): Bentang 
alam Selatan-Barat Mau

23-Nov-2015 
sampai 16-Sep-
2016

Kenya IDH, Insiatif Pasar 
Berkelanjutan

CCE Mendukung Program Ketahanan 
Perubahan Iklim Menara Air Kenya

15-Agu-2015 
sampai 15-Des-
2016

Kenya Program Internasional 
– Badan Kehutanan AS

CCE Manfaat sosial-ekonomi dan lingkungan 
produksi bioenergi di lahan terdegradasi 
Indonesia 

01-Okt-2015 
sampai 30-Sep-
2017

Indonesia National Institute of 
Forest Science (NIFoS)
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Bidang tematika Nama proyek Periode Lokasi Donor

CCE Memperkuat pemantauan independen 
emisi GRK dari aktivitas lahan 
untuk publikasi, perbandingan dan 
penggabungan estimasi

16-Des-2014 
sampai 15-Des-
2016

Global Öko-Institut e.V.

CCE Mengembangkan sistem reduksi emisi 
dari pemanfaatan lahan

01-Okt-2012 
sampai 30-Sep-
2016

Burkina Faso Badan Pembangunan 
Internasional Amerika 
Serikat (USAID)

CCE Menyempurnakan kebijakan hutan 
tanaman dalam menyeimbangkan 
kebutuhan petani, industri dan 
lingkungan di Laos dan Vietnam

04-Jan-2016 
sampai 30-Apr-
2019

Laos, Vietnam Universitas Melbourne

CCE Program Adaptasi dan Mitigasi Lahan 
Basah Lestari (Sustainable Wetlands 
Adaptation dan Mitigation Program/
SWAMP)

01-Okt-2016 
sampai 30-Jun-
2018

Asia-Pasifik, Afrika dan 
Amerika Latin

USAID

CCE Konservasi hutan dan Program Adaptasi 
dan Mitigasi Lahan Basah Lestari (SWAMP)

15-Agu-2013 
sampai 14-Mar-
2018

Asia-Pasifik, Afrika dan 
Amerika Latin

Program Internasional 
– Badan Kehutanan AS

CCE Proyek hutan dan delta Vietnam untuk 
mendukung implementasi pembayaran 
jasa lingkungan hutan (Payments for 
Forest Environmental Services/PFES)

01-Des-2016 
sampai 30-Nov-
2017

Vietnam Winrock International – 
Kantor Pusat

CCE, HWB, EGT, RTI, 
CCE

Dari penelitian iklim ke aksi di bawah 
tata kelola multi-level: Mengembangkan 
pengetahuan dan kapasitas pada skala 
bentang alam (singkatan internal: MLG)

01-Jul-2014 
sampai 31-Des-
2017

Indonesia, Meksiko, Peru 
dan Vietnam

Kementerian Federal 
Jerman untuk 
Lingkungan, Konservasi 
Alam, Bangunan dan 
Keamanan Nuklir 
(BMUB)

CCE, VFI Menghijaukan peternakan: Intervensi 
berbasis insentif untuk mengurangi 
dampak iklim peternakan di Afrika Timur 

01-Mei-2016 
sampai 28-Feb-
2019

Afrika Timur Institut Penelitian 
Peternakan 
Internasional (ILRI) – 
Kenya

COE Global Landscapes Forum – Kotak 
Investasi (2016 London)

06-Apr-2016 
sampai 31-Jul-
2016

Global Credit Suisse Group

COE Pertemuan Tingkat Tinggi Hutan Hujan 
Asia-Pasifik (APRS), Brunei Darussalam 
2016

29-Apr-2016 
sampai 16-Des-
2016

Asia-Pasifik Departemen 
Lingkungan Hidup – 
Australia

COE Global Landscapes Forum – Aksi Iklim 
untuk Pembangunan Berkelanjutan di 
Marrakesh, Maroko, November 2016

11-Nov-2016 
sampai 10-Jun-
2017

Global Program Lingkungan 
Hidup PBB (UNEP); 
Institut Manajemen Air 
Internasional (IWMI)

COE Global Landscapes Forum – London dan 
Paris (2015)

24-Apr-2015 
sampai 28-Feb-
2016

Global UNEP

COE Global Landscapes Forum – Kotak 
Investasi (2016 London) 

06-Jun-2016 
sampai 30-Sep-
2016

Global Bank Dunia – Kantor 
pusat

EGT Mengatasi kesenjangan gender dalam 
partisipasi dan representasi di masyarakat 
kehutanan: Konsolidasi penelitian dan 
aksi gender, tenurial, dan komunitas 
kehutanan di Uganda dan Nikaragua

01-Sep-2013 
sampai 30-Nov-
2016

Nikaragua, Uganda Badan Pembangunan 
Austria (ADA)

EGT ‘Menara Air’ Afrika Timur: Kebijakan dan 
praktik penyempurnaan manfaat kolateral 
konservasi antara hutan dan air

02-Jan-2017 
sampai 31-Des-
2019

Kenya, Uganda Kementerian 
Pembangunan Jerman 
(BMZ)

EGT Kemitraan Baru untuk Keberlanjutan 
(NEPSUS)

01-Apr-2016 
sampai 31-Mar-
2020

Tanzania Sekolah Bisnis 
Kopenhagen 

EGT DFID Knowfor – Hak Kepemilikan 31-Mar-2013 
sampai 30-Sep-
2015

Global DFID
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Bidang tematika Nama proyek Periode Lokasi Donor

EGT DFID Knowfor 2: Integrasi gender dan 
penelitian responsif gender 

01-Oct-2015 
sampai 30-Sep-
2017

Global DFID

EGT (+VFI + RTI) Dampak perdagangan dan investasi pada 
hutan dan masyarakat

01-Jan-2016 
sampai 31-Des-
2016

Global GIZ

EGT Aktivitas 1 – Penilaian tenurial lahan di 
Kolumbia (Tier 2 negara dalam GCS-
Tenurial)

01-Jan-2016 
sampai 31-Des-
2016

Colombia GIZ

EGT Aktivitas 2 – Penilaian komparatif gender 
dan tenurial di bawah rejim kolektif

01-Jan-2016 
sampai 31-Des-
2016

Peru, Indonesia, Uganda GIZ

EGT Aktivitas 3 – Analisis Investasi Asosiasi dan 
Inisiatif Penghidupan Pengguna Hutan 
Nepal 

01-Jan-2016 
sampai 31-Des-
2016

Nepal GIZ

EGT Menjamin hak tenurial bagi masyarakat 
bergantung hutan: Mengaitkan ilmu 
pengetahuan dengan kebijakan untuk 
memajukan keamanan tenurial, tata kelola 
hutan berkelanjutan dan penghidupan 
masyarakat (GCS-Tenure)

08-Oct-2015 
sampai 07-Oct-
2018

Indonesia, Uganda, Peru, 
Nepal, Kolombia, DRC

FAO

EGT Menjamin hak tenurial bagi masyarakat 
yang bergantung hutan: Penelitian 
komparatif global mengenai desain dan 
implementasi reformasi tenurial (GCS-
Tenure)

28-Jan-2014 
sampai 31-Des-
2016

Indonesia, Uganda, Peru, 
Nepal, Kolombia, DRC

Dana Internasional 
untuk Pembangunan 
Pertanian (IFAD)

EGT Dampak akuisisi lahan skala besar pada 
lahan perempuan lokal dan hak tenurial 
hutan: Studi kasus Indonesia

30-Jun-2016 
sampai 15-Des-
2016

Indonesia Inisiatif Hak dan 
Sumber Daya (RRI)

EGT Penilaian tata kelola sumber daya alam, 
termasuk lahan dan tenurial hutan 
mangrove pesisir Asia Tenggara dan Afrika 

01-Oct-2015 
sampai 05-Sep-
2016

Indonesia, Tanzania Pembangunan 
Internasional Tetra Tech 

EGT Program Penelitian CGIAR: Kebijakan, 
Kelembagaan, dan Pasar (Policies, 
Institutions, dan Markets/PIM)

22-Nov-2016 
sampai 31-Des-
2016

Global Institut Penelitian 
Kebijakan Pangan 
Internasional (IFPRI)

EGT Dukungan Komunikasi pada Aksi Kolektif 
dan Hak Kepemilikan (CAPRi)

01-Jan-2016 
sampai 31-Des-
2016

Global IFPRI

EGT PIM – Analisis peran faktor kontekstual 
dalam menentukan hasil lingkungan rejim 
kepemilikan

22-Nov-2016 
sampai 31-Des-
2016

Global IFPRI

EGT Program Master – Tata Kelola Bentang 
Alam Kelapa Sawit untuk Keberlanjutan 
(GOLS) 

01-Oct-2015 
sampai 30-Sep-
2019

Indonesia USAID

EGT Penelitian gender Pasca-Doktoral 23-Mar-2015 
sampai 31-Jul-
2018

Global CGIAR; IFPRI; IWMI

EGT Makalah konseptual Kerangka Tata Kelola 
Sumber Daya Alam (NRGF) makalah 
konsep

14-Okt-2016 
sampai 09-Des-
2016

Global International Union for 
Conservation of Nature 
(IUCN) – Swiss (Kantor 
pusat)

EGT Mengenderkan standar RSPO untuk 
lebih membangun kesetaraan gender 
dan performa lebih baik bagi petani 
perkebunan sawit

12-Okt-2015 
sampai 29-Feb-
2016

Indonesia OXFAM Novib (Belanda)

EGT, FMR Pembuatan model pemantauan hutan 
regional (basis data dan situs web, laporan 
Kondisi Hutan dan aktivitas REDD+) di 
Afrika Timur, termasuk Kenya, Mozambik, 
Tanzania dan Uganda

22-Nov-2016 
sampai 16-Mar-
2018

Kenya, Mozambik, Tanzania 
dan Uganda

Komisi Eropa  
– Pusat Penelitian 
Gabungan 
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Bidang tematika Nama proyek Periode Lokasi Donor

FMR Contribution à l’observatoire des forêts 
d’Afrique centrale

01-Mei-2015 
sampai 31-Des-
2016

Burundi, Kamerun, 
Republik Afrika Tengah, 
Chad, Kongo, Republik 
Demokratik Kongo, 
Republik Guinea 
Khatulistiwa, Gabon 
Ruanda, Republik 
Demokratik Sao Tome dan 
Principe

Pusat Penelitian 
Pertanian untuk 
Pembangunan 
Internasional 
(CIRAD) – Paris

FMR Bantuan teknis Fasilitasi Kemitraan Basin 
Hutan Kongo (CBFP)

29-Mar-2016 
sampai 31-Jul-
2017

Basin Kongo AGRECO G.E.I.E.

FMR Forets et Changement Climatique au 
Congo (Hutan dan Perubahan Iklim di 
Kongo – FCCC)

25-Jan-2013 
sampai 24-Des-
2016

Republik Demokratik 
Kongo

Delegasi Uni Eropa 
di DRC; Direktur 
Jenderal Komisi Eropa 
untuk Kerjasama 
dan Pembangunan 
Internasional (DG 
DEVCO); Aliansi 
Perubahan Iklim Global 
(GCCA)

FMR REFORCO (Appui a la politique Nationale 
de conservation et gestion des forets 
et de la biodiversite en republique 
democratique du Congo)

30-Okt-2009 
sampai 30-Jun-
2016

Republik Demokratik 
Kongo

Komisi Eropa – Kantor 
Pusat

FMR FORETS (Formation, Recherche, 
Environment dans la Tshopo)

20-Des-2016 
sampai 19-Des-
2021

Republik Demokratik 
Kongo

Komisi Eropa – Kantor 
pusat 

FMR Manajemen Berkelanjutan FAO/GEF sektor 
alam dan hewan liar dalam proyek Afrika 
Tengah

01-Agu-2013 
sampai 15-Jun-
2017

Afrika Tengah FAO – Departemen 
Kehutanan 

FMR Memperluas sertifikasi FSC pada tingkat 
bentang alam melalui Inkorporasi jasa 
ekosistem tambahan

23-Feb-2012 
sampai 30-Jun-
2017

Vietnam, Nepal, Chili, 
Indonesia

Forest Stewardship 
Council (FSC) – Jerman/
Kantor pusat

FMR Mengembangkan rantai nilai 
berkelanjutan kacang Brasil untuk 
konsumen Swiss: pendekatan interdisiplin 
(SUSTAIN)

01-Sep-2016 
sampai 31-Agu-
2018

Peru Institute of Terrestrial 
Ecosystems (ITES) –  
ETH Zurich

FMR Transisi lahan miring (SLANT): Perubahan 
pemanfaatan lahan dan kapasitas adaptif 
di Bhutan

01-Jul-2016 
sampai 30-Jun-
2019

Bhutan ADA

FMR DFID Knowfor 2: Transisi Bentang Alam 
Miring (SLANT)

01-Okt-2015 
sampai 30-Sep-
2017

Cina, Nepal, Etiopia DFID

FMR DFID Knowfor 2: Restorasi Bentang Alam 
Hutan (FLR) di Amerika Selatan

01-Okt-2015 
sampai 30-Sep-
2017

Amerika Selatan IUCN – Swiss (Kantor 
pusat); DFID

FMR, CCE Restorasi bentang alam hutan: 
Mengembangkan konteks nasional dan 
pengetahuan global untuk efektivitas 
restorasi agar memberi hasil penghidupan 
dan iklim

01-Oct-2016 
sampai 30-Sep-
2017

Global USAID

FMR, HWB, CCE Mendukung proyek kolaboratif di Cina 01-Jan-2014 
sampai 31-Des-
2016

Cina Akademi Ilmu 
Pertanian Cina (CAAS)

FMR, VFI Réalisation et publication d’un Etat 
du secteur forêts-bois en République 
Centrafricaine – 2015 

21-Nov-2016 
sampai 20-Mei-
2017

Afrika Tengah FAO

HWB Menyelaraskan pertemuan hutan dan 
pertanian: Meningkatkan penghidupan 
dan hasil lingkungan dalam mosaik 
bentang alam Etiopia

01-Jul-2015 
sampai 31-Oct-
2017

Etiopia ADA
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HWB Ancaman terhadap spesies pohon pangan 
prioritas di Burkina Faso: Penyebab 
hilangnya sumber daya dan tindakan 
mitigasi

19-Mar-2013 
sampai 31-Mei-
2016

Burkina Faso Bioversity International

HWB DFID Knowfor 2: Poverty Environment
Network (PEN)

01-Jan-2016 
sampai 30-Sep-
2017

Global DFID

HWB DFID Knowfor 2: Perlindungan 
(Safeguards)

01-Jan-2016 
sampai 30-Sep-
2017

Indonesia, Peru, Burkina 
Faso

DFID

HWB, EGT DFID Knowfor 2: Migrasi dan bentang 
alam berbasis gender: Menambahkan 
dimensi gender pada penelitian mobilitas 
CIFOR

01-Jan-2016 
sampai 30-Sep-
2017

Nepal, Etiopia, Burkina Faso DFID

HWB, CCE Memahami migrasi dan remitansi untuk 
meningkatkan tata kelola dan kebijakan 
hutan 

01-Jan-2016 
sampai 31-Des-
2018

Indonesia, Peru, Tajikistan BMZ

HWB Migrasi, remitansi dan ketergantungan 
hutan di Etiopia: Implikasi terhadap 
keamanan pangan, gender dan konservasi 
hutan

01-Feb-2016 
sampai 30-Sep-
2018

Etiopia Asosiasi Ekonomi 
Etiopia (EEA)

HWB Meningkatkan peran kehutanan dalam 
Ekonomi Hijau Tahan Iklim Etiopia (CRGE): 
proyek pengetahuan, penelitian tindakan 
dan inovasi

30-Jul-2013 
sampai 20-Jan-
2016

Etiopia KPMG Afrika Timur Ltd

HWB Peluang dan tantangan mengembangkan 
mekanisme distribusi manfaat REDD+ di 
negara berkembang

01-Feb-2012 
sampai 31-Jul-
2016

Brasil, Kamerun, Indonesia, 
Peru, Tanzania dan Vietnam

Komisi Eropa – Kantor 
Pusat

HWB Adaptasi Perubahan Iklim dan Hutan 
di Afrika Barat (ACFAO): Mendukung 
pengembangan kebijakan dan proyek 
adaptasi berbasis ekosistem berbagai 
skala di Savana Afrika Barat

01-Jun-2011 
sampai 28-Feb-
2017

Afrika Barat French Global
Environment Facility

HWB AdaptEA: Adaptasi masyarakat pada 
perubahan iklim di Afrika Timur: Jasa 
ekosistem, pengurangan risiko dan 
kesejahteraan manusia

01-Des-2011 
sampai 31-Mar-
2016

Afrika Timur Yayasan Rockefeller 

HWB Meningkatkan keamanan pangan, 
penghasilan dan kesetaraan gender 
petani dalam pertemuan hutan-pertanian 
Afrika Barat

31-Mar-2016 
sampai 30-Mar-
2019

Afrika Barat IFAD

HWB Karet hijau: Menghapus kemiskinan 
dan memperbaiki integritas lingkungan 
melalui restorasi jasa ekosistem di 
perkebunan tropis wilayah Hulu Mekong

01-Apr-2014 
sampai 31-Des-
2016

Wilayah Mekong Pusat Penelitian 
Agroforestri Dunia 
(ICRAF) – Kantor Pusat

HWB Pengumpulan analisis pendahuluan data 
PFES provinsi Barat Laut di Vietnam

20-Feb-2016 
sampai 31-Mar-
2016

Vietnam Badan Kerjasama 
Internasional Jepang 
(JICA) – Vietnam

HWB Pengembangan KHP: Kebijakan nasional 
dan studi kasus KPH Wae Apu

01-Agu-2015 
sampai 31-Mar-
2017

Indonesia NIFoS

HWB, VFI Proyek Penghidupan Bebas-Asap (HFSLP) 18-Mar-2016 
sampai 31-Des-
2018

Indonesia IFAD

HWB Kemitraan Kehutanan Sosial dan 
Perubahan Iklim ASEAN – Swiss (ASFCC) 
Tahap 2

01-Jan-2014 
sampai 31-Mar-
2017

Asia Tenggara Badan Pembangunan 
dan Kerjasama Swiss 
(SDC)

RTI Kehutanan Berbasis-Bukti (EBF) 01-Okt-2012 
sampai 30-Sep-
2017

Global DFID

RTI DFID Knowfor 2: MEIA 01-Okt-2015 
sampai 30-Sep-
2017

Global DFID
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RTI Dampak perdagangan dan investasi pada 
hutan dan masyarakat: Evaluasi hasil dua 
proyek penelitian untuk kebijakan 

01-Jan-2016 
sampai 31-Des-
2016

Global GIZ

RTI, HWB Manajemen kolateral hutan di Guinea:  
Analisis dampak eks-post multi-skala 
multi-hasil

21-Mar-2016 
sampai 30-Jun-
2017

Guinea Virginia Tech

SLF Penghasilan Hutan Liberia untuk 
Keberlanjutan Lingkungan (FIFES)

15-Des-2016 
sampai 14-Des-
2017

Liberia ACDI VOCA

SLF Dampak bagi penghidupan lokal 
keputusan CITES mengenai spesies hewan 
buruan 

26-Okt-2015 
sampai 15-Des-
2016

Kolombia UNEP - Jenewa

SLF DFID Knowfor 2: Daging hewan liar, 
fragmentasi hutan dan ebola

01-Okt-2015 
sampai 30-Sep-
2017

Kamerun, DRC, Sudan, 
Uganda, CAR, Gabon, 
Kongo, Guinea, Liberia, 
Ghana, Sierra Leone

DFID

SLF DFID Knowfor 2: Strategi keamanan 
pangan 

01-Jan-2016 
sampai 30-Sep-
2017

Burkina Faso, Kamerun, 
Etiopia, Indonesia, Uganda, 
Zambia

DFID

SLF Manfaat nutrisi dan ekologis hutan dan 
tutupan pohon bagi variasi, produksi dan 
konsumsi sayuran di wilayah semi-arid. 
Penelitian komparatif di Etiopia dan 
Burkina Faso.

01-Sep-2013 
sampai 31-Jan-
2016

Etiopia, Burkina Faso ADA

SLF Dari budi daya pangan ke budi daya uang: 
Memahami penyebab pilihan makanan 
dalam konteks cepatnya perubahan 
agraria di Indonesia 

01-Sep-2016 
sampai 31-Agu-
2017

Indonesia Universitas Carolina 
Selatan

SLF Menyediakan dukungan teknis dan ilmiah 
pada program adaptasi dan mitigasi 
Perubahan Iklim COMESA di Afrika timur 
dan selatan (COMESA-EAC-SADC)

01-Sep-2014 
sampai 31-Mar-
2016

Afrika Selatan Pasar Bersama Afrika 
Timur dan Selatan 
(COMESA)

SLF Manajemen daerah aliran sungai 
terintegrasi dalam meningkatkan 
penghidupan lokal dan konservasi 
keragaman hayati di Indonesia

01-Nov-2015 
sampai 31-Okt-
2017

Indonesia Akademi Ilmu 
Pengetahuan Nasional 
(NAS) – AS

SLF Konservasi dan pemanfaatan lestari 
keragaman hayati hutan tropis

01-Okt-2012 
sampai 30-Sep-
2016

Bolivia, Brasil, Kolombia, 
Peru, Ekuador, DRC, 
Kamerun, Kongo, Gabon

USAID

SLF Agroforestri dan Kehutanan di Sulawesi: 
Mengaitkan Pengetahuan dengan Aksi

31-Jan-2012 
sampai 31-Des-
2016

Indonesia ICRAF – Kantor Pusat

SLF Mengembangkan biokarbon dan 
pembangunan desa di Afrika Barat 
(BIODEV)

01-Jan-2014 
sampai 31-Jan-
2017

Afrika Barat ICRAF – Kantor Pusat

SLF Mengembangkan produksi hasil hutan 
kayu dan bukan kayu serta strategi pasar 
untuk peningkatan penghidupan petani 
di Indonesia

01-Apr-2013 
sampai 24-Mar-
2017

Indonesia ICRAF – Kantor Pusat

SLF Integrasi Penelitian dalam Pembangunan 
untuk peningkatan Program Penghidupan 
di Provinsi Utara, Zambia (IRDLP)

25-Sep-2013 
sampai 31-Des-
2016

Zambia Pusat Penelitian Ikan 
Dunia (World Fish 
Center)

VFI, SLF, RTI Penelitian – Menata kelola Bentang Alam 
Sawit untuk Keberlanjutan (GOLS)

01-Okt-2015 
sampai 30-Sep-
2019

Indonesia USAID

VFI Bentang Alam Adaptif Sawit (OPAL) 01-Mar-2015 
sampai 28-Feb-
2018

Indonesia, Kamerun, dan 
Kolombia

Swiss National Science
Foundation (SNSF)

VFI Pengembangan produksi sawit lestari: 
Merancang strategi pengetahuan lebih 
tinggi dalam sistem budi daya sawit 

01-Mar-2012 
sampai 31-Agu-
2016

Indonesia dan Kamerun CIRAD

VFI DFID Knowfor 2: Komitmen korporasi 
pada keberlanjutan 

01-Okt-2015 
sampai 30-Sep-
2017

Global DFID
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VFI Menyelaraskan perkebunan dan petani 
dengan praktik tata kelola terbaik untuk 
mengurangi emisi gas rumah kaca dari 
pengembangan sawit di Kalimantan 
Timur, Indonesia 

01-Jan-2015 
sampai 31-Des-
2016

Indonesia CIAT

VFI Mendukung regulasi lokal untuk sawit 
lestari di Kalimantan Timur 

01-Jul-2015 
sampai 31-Mar-
2017

Indonesia Aliansi untuk Iklim dan 
Pemanfaatan Lahan 
(CLUA)

VFI Aktivitas 1 – Peluang dan keterbatasan 
pengaturan tata kelola pemerintah-swasta 
di sektor sawit Indonesia

01-Jan-2016 
sampai 31-Des-
2016

Indonesia GIZ

VFI Aktivitas 2 – Mendorong pelibatan 
pemangku kepentingan (untuk 
mendukung KnowFor CCS)

01-Jan-2016 
sampai 31-Des-
2016

Global GIZ

VFI Aktivitas 3 – Mendukung analisis 
efektivitas komitmen keberlanjutan 
swasta dalam perspektif teritorial 

01-Jan-2016 
sampai 31-Des-
2016

Global GIZ

VFI, RTI Perjanjian kolaborasi antara Institut 
Penelitian Kebijakan Pangan Internasional 
(IFPRI) dan Pusat Penelitian Kehutanan 
Internasional (CIFOR) dalam mengkaji 
tren masa depan produksi, konsumsi dan 
perdagangan sawit 

01-Oct-2015 
sampai 30-Apr-
2017

Global IFPRI

VFI, RTI DFID Knowfor 2: Ekonomi politik 
kebakaran dan asap 

01-Okt-2015 
sampai 30-Sep-
2017

Indonesia DFID

VFI Tata kelola dan pembiayaan perubahan 
iklim 

01-Jan-2016 
sampai 31-Jul-
2017

Indonesia USAID

VFI La rédaction du rapport de synthèse de 
suivi des accords des clauses sociales 
entre les populations riveraines et les 
concessionnaires forestiers pour la période 
de Janvier 2011 à Décembre 2015

23-Sep-2016 
sampai 18-Nov-
2016

DRC World Wide Fund for 
Nature (WWF) – Kongo 
(DRC Programme 
Office)

VFI, FMR Cibler et promouvoir les demdanes de 
sciages légaux sur les marchés intérieurs 
de bois du Cameroun

22-Jun-2015 
sampai 31-Jul-
2016

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

VFI, FMR Appui technique au Ministère des Forêts 
et de la Faune pour l’opérationnalisation 
de la page web et la collecte de données 
dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’Annexe VII de l’APV/FLEGT

09-Jul-2015 
sampai 30-Jun-
2016

Kamerun FAO – Departemen 
Kehutanan 

VFI, FMR DFID Knowfor 2: UKM dan sektor informal 01-Okt-2015 
sampai 30-Sep-
2017

Indonesia, Kamerun, 
Zambia

DFID

VFI, FMR Perdagangan Informal Sumber Daya Cina-
Afrika (ACIRT)

19-Jan-2015 
sampai 18-Jan-
2018

Afrika, China Institut Lingkungan 
Hidup dan 
Pembangunan 
Internasional – London

VFI Dinamika dan tata kelola rantai nilai kayu 
informal Uganda: Mengidentifikasi opsi 
kelayakan formalisasi 

01-Jul-2016 
sampai 30-Jun-
2019

Uganda ADA

VFI Mendukung opsi teknis dan kemitraan 
inovatif pemerintah-swasta dengan 
mengaitkan produksi daging sapi 
berkelanjutan dan manajemen bentang 
alam yang telah disempurnakan 

01-Jan-2015 
sampai 31-Des-
2016

Brasil CIAT

VFI, HWB Hutan dalam bioekonomi global: 
mengembangkan skenario kebijakan 
multi-skala 

01-Apr-2015 
sampai 31-Mar-
2018

Brasil, Indonesia BMZ
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Mitra Pembiayaan dan mitra strategis CIFOR

Mitra pembiayaan*

African Development Bank (AfDB) 

Australian Centre for International Agricultural Research 
(ACIAR) 

Australian Department of Foreign Affairs and Trade 
(DFAT) / Australian Aid 

Australian Government, Department of Environment 

Austrian Development Agency (ADA) 

CGIAR Fund

Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS)

Climate and Land Use Alliance (CLUA) 

Common Market for Eastern and Southern Africa 
(COMESA) 

Department of Foreign Affairs and Trade (Irish Aid)

European Union (EU) 

French Global Environment Facility (FFEM) 

German Federal Ministry for Economic Cooperation and 
Development (BMZ) dan German Federal Ministry 
for the Environment, Nature Conservation, Building 
and Nuclear Safety (BMUB) 

Global Environmental Facility (GEF) 

Government of Japan 

Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands 

International Fund for Agricultural Development (IFAD) 

Norwegian Agency for Development Cooperation 
(Norad) 

Program on Forest (PROFOR)

Swedish International Development Cooperation 
Agency (Sida)

Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)

UK Government, Department for International 
Development (DFID) 

United States Agency for International Development 
(USAID) 

Mitra strategis*

Bioversity International

Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza (CATIE)

Centre of Research and Development in Upland Area 
(CERDA)

Credit Suisse

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Ethiopian Environment and Forestry Research Institute

Finance Alliance for Sustainable Trade (FAST)

Food and Agriculture Organization of the United Nations 
(FAO)

Forest Stewardship Council (FSC)

Forestry and Environmental Research, Development and 
Innovation Agency (FOERDIA)

French Agricultural Research Centre for International 
Development (CIRAD)

Governor’s Climate and Forest Task Force (GCF)

Instituto von Humboldt (IAVH)

International Center for Tropical Agriculture (CIAT)

International Institute for Environment and Development 
(IIED)

International Organisation for Bamboo and Rattan 
(INBAR)

International Tropical Timber Organization (ITTO)

International Union for Conservation of Nature (IUCN) 

Kenya Forest Service

Ministry of Environment of Kenya

Ministry of Environment, Forest and Climate Change of 
Ethiopia

Netherlands Development Organization (SNV)

Oxfam

Rights and Resource Initiative (RRI)

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)

The International Food Policy Research Institute (IFPRI)

Tropenbos International

UN Environment (UNEP)

United States Forest Service (USFS)

World Agroforestry Centre (ICRAF)

World Bank

* Daftar ini akurat pada saat dipublikasikan namun masih bersifat indikatif, dan kemungkinan akan berubah sepanjang tahun.



sejalan dengan strategi CiFor 2016–2025, dokumen ini merupakan ‘peta jalan’ untuk 
menerjemahkan strategi menjadi praktik melalui penelitian berorientasi-dampak, 
peningkatan kapasitas, dan aktivitas penjangkauan dan pelibatan. disusun setiap tahun 
dan dibahas pada pertemuan tahunan CiFor, dokumen ini dimaksudkan sebagai panduan 
bagi mitra donor, mitra pelaksana dan para staf untuk mengetahui rencana masa kini dan 
masa depan CiFor dalam menjawab tantangan tata kelola hutan dan bentang alam di 
seluruh dunia.

pada 2017, kami akan bekerja di seluruh lokasi CiFor di dunia. dari lima ke nairobi, 
indonesia, Vietnam dan republik demokratik Kongo, penelitian termaju dan dinamis 
mengenai hutan dan bentang alam akan terus berevolusi. upaya peningkatan kapasitas 
mahasiswa di seluruh dunia, membangun kemitraan masif yang melibatkan berbagai 
institusi dan inisiatif manajemen data terarah adalah sebagian upaya yang akan kami 
kerjakan.

temukan rincian rencana CiFor 2017 dalam dokumen ini. Kami sangat berharap untuk 
dapat memajukan penelitian hutan, bentang alam dan masyarakat, serta memberi dampak 
positif pada seluruh bentang alam dan masyarakat tempat kami bekerja.

cifor.org                blog.cifor.org foreststreesagroforestry.org

Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) meningkatkan kesejahteraan 
manusia, kesetaraan dan integritas lingkungan dengan melakukan penelitian inovatif, 
mengembangkan kapasitas para mitra dan terlibat secara aktif dalam dialog dengan 
semua pemangku kepentingan untuk memberi masukan terhadap berbagai kebijakan 
dan praktik yang memengaruhi hutan dan masyarakat. CIFOR merupakan bagian dari 
Pusat Penelitian CGIAR, dan memimpin Program Penelitian CGIAR pada Hutan, Pohon dan 
Wanatani (FTA). Kantor pusat kami berada di Bogor, Indonesia, dengan kantor wilayah di 
nairobi, Kenya, Yaounde, Kamerun, dan Lima, Peru.

Program Penelitian CGIAR tentang Hutan, Pohon, dan Wanatani (FTA) 
adalah penelitian terbesar di dunia dalam program pembangunan guna 
meningkatkan peran hutan, pohon, dan wanatani dalam pembangunan 
berkelanjutan dan ketahanan pangan, serta untuk mengatasi perubahan iklim. 
CIFOR memimpin FTA dalam kemitraan dengan Bioversity International, CATIE, 
CIRAD, InBAR, Tropenbos International, dan the World Agroforestry Centre.

http://www.cifor.org/
http://blog.cifor.org
http://foreststreesagroforestry.org
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