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STUDI KOMPARATIF GLOBAL 
REDD+ FASE 4
Pengetahuan untuk aksi melindungi hutan tropis dan 
memperkuat hak-hak

TUJUAN UMUM
Proyek tiga tahun ini  
(2021—2023) dibangun dari 
Studi Komparatif Global jangka 
panjang CIFOR dan para mitra, 
yang telah menghasilkan 
informasi, analisis dan perangkat 
berbasis ilmu pengetahuan 
untuk mempromosikan 
hasil-hasil implementasi 
REDD+ yang efektif, efisien 
dan berkesetaraan (3E), 
termasuk memastikan hak dan 
penghidupan bagi Masyarakat 
Adat dan penduduk setempat.

Tujuan akhirnya adalah bagi 
para pembuat kebijakan dan 
praktisi di negara-negara 
hutan tropis untuk merancang 
dan mengimplementasikan 
kebijakan dan aksi ramah-hutan 
yang bersifat 3E, yang berbasis 
pengetahuan dan kapasitas 
yang dikembangkan bersama 
melalui proyek ini.

APA YANG KAMI LAKUKAN
Kegiatan proyek diatur ke dalam empat paket pekerjaan penelitian-untuk-aksi 
ditambah sebuah paket pekerjaan komunikasi dan penjangkauan (Gambar 1 dan 2).

Gambar 1. Empat paket pekerjaan proyek penelitian-untuk-aksi 
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Gambar 2 menunjukkan bagaimana paket-paket tersebut saling terkait.

Gambar 2. Kerangka kerja penelitian: Hubungan antara paket-paket pekerjaan penelitian-untuk-aksi, kegiatan, 
dan hasil-hasil penelitian
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TEORI PERUBAHAN
Jalur dampak proyek mengikuti suatu pendekatan lima 
tahap (Gambar 4):

1. Produksi pengetahuan dan pembelajaran bersama 
dalam WP 1-4, termasuk pelibatan secara mendalam 
para pemangku kepentingan utama di seluruh siklus 
penelitian, terutama melalui platform sains-kebijakan 
untuk secara bersama menghasilkan kerangka kerja 
diagnostik WP4 dan skenario-skenario kebijakan 
[kegiatan menghasilkan pengetahuan bersama]

2. Peningkatan akses ke pengetahuan bagi para 
pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan 
produksi bersama, meningkatkan rasa ikut memiliki dan 
kemungkinan penyerapan hasil penelitian [hasil produksi 
bersama pengetahuan]

3. Perubahan aspirasi aktor-aktor yang terlibat, 
termasuk peningkatan pengetahuan dan pemanfaatan 
bukti yang dihasilkan selama proyek [hasil produksi 
bersama pengetahuan]

4. Perubahan perilaku di antara para aktor yang 
terlibat, termasuk komitmen yang lebih besar 
terhadap kebijakan dan tindakan 3E yang ramah-hutan 
dalam ruang kebijakan yang lebih luas, dan kemauan 
yang lebih besar untuk berkompromi mengatasi trade-
offs, yang menghasilkan desain dan implementasi 
kebijakan tersebut, serta peningkatan pendanaan untuk 
hutan [hasil antara dan akhir program/ Hasil NICFI]

5. Dampak terhadap perubahan kondisi: deforestasi 
dan degradasi hutan berkurang, pembangunan 
berkelanjutan dipromosikan, dan keanekaragaman 
hayati dilestarikan.

Empat tahap yang pertama sebagian besar berada dalam 
lingkup pengaruh CIFOR dan para mitra. Mencapai hasil yang 
diinginkan dalam fase-fase ini akan mengarah pada kontribusi 
yang kredibel terhadap perubahan negara yang dihasilkan dari 
keputusan pembuat kebijakan dan praktisi utama dalam arena 
kebijakan hutan dan perubahan iklim.

Pada masing-masing negara studi, kegiatan proyek kami dikembangkan berdasarkan konsultasi dengan pemangku 
kepentingan nasional untuk menyelaraskan berbagai kegiatan dan hasil proyek dengan kebutuhan masing-masing negara.

DI MANA KAMI BEKERJA 
Kami melakukan penelitian di Peru, Brasil, Republik Demokratik Kongo dan Indonesia, bersama dengan analisis komparatif 
global (Gambar 3). 

Gambar 3. Peta kegiatan penelitian proyek
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Gambar 4. Jalur dampak lima tahap
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