
Berlangsung di Kopenhagen pada bulan Desember tahun lalu, 
Hari Hutan 3 dapat sepenuhnya memenuhi janjinya. Hari Hutan 
tersebut dikoordinir oleh CIFOR, Pemerintah Denmark dan 
para anggota dari Kemitraan Kolaboratif Hutan. Lebih dari 1500 
pemangku kepentingan hadir, termasuk perwakilan pemerintah, 
88 jurnalis, 500 perwakilan lembaga swadaya masyarakat, para 
pemimpin penduduk pribumi, 188 perwakilan sektor swasta, 
34 pemberi dana, dan ratusan ilmuwan serta ahli kehutanan. 
Tujuan mereka adalah untuk menjamin bahwa rancangan dan 
implementasi tindakan mitigasi dan adaptasi iklim yang terkait 
dengan hutan yang sedang dipertimbangkan dalam perjanjian 
perubahan iklim akan berjalan secara efektif, efisien dan adil. 
Terdapat lebih dari 250 negosiator hadir pada saat itu.

Lebih lanjut, salah satu indikator dari pentingnya Hari Hutan 
menjadi jelas di Kopenhagen, yaitu kemampuannya untuk 
menarik para pemimpin dunia. Narasumber di acara itu termasuk 
Rajendra K. Pachauri, ketua Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC); Wangari Maathai, pendiri Green Belt Movement 
dan peraih Nobel; dan mantan Presiden Amerika Serikat Bill 
Clinton, yang hadir melalui video.

Sebagian besar diskusi berfokus pada REDD+, atau pengurangan 
emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan peningkatan 
cadangan karbon. Pemikirannya cukup sederhana. Saat ini, 

hilangnya hutan dan degradasi hutan berkontribusi pada 
seperlima dari emisi karbon. Pengurangan emisi tersebut dan 
dukungan terhadap aktivitas pemanfaatan lahan yang dapat 
menyerap karbon sebaiknya diprioritaskan.

Gro Harlem Bruntland, Utusan Khusus PBB untuk Perubahan 
Iklim, menekankan bahwa jika kita terus menghancurkan hutan 
dengan laju kerusakan seperti sekarang ini, akan menjadi tidak 
mungkin untuk mencapai target mempertahankan kenaikan 
rata-rata temperatur global di bawah dua derajat Celcius. 
‘Sebaliknya,’ dia berkata, ‘krisis iklim tidak hanya bisa, tetapi harus, 
mengkatalisasi operasi penyelamatan hutan dunia.’ 

Lord Nicholas Stern, mantan ketua ekonom World Bank, 
berpendapat bahwa salah satu cara yang paling efektif 
dalam mengurangi resiko perubahan iklim adalah dengan 
menghentikan deforestasi. Beliau mengestimasikan bahwa kita 
dapat mengurangi setengah dari laju deforestasi untuk sekitar 
15 milyar dolar Amerika pertahunnya. ‘Sebuah pelajaran penting 
pada saat kita mulai berpikir tentang bagaimana membuat 
biaya menjadi rendah adalah dengan cara melakukan aksi secara 
serempak di seluruh dunia,’ katanya menambahkan. 

Beberapa pembicara menekankan pentingnya menghormati 
hak-hak masyarakat lokal. ‘Jika masyarakat lokal dan penduduk 
asli di negara berkembang tidak diakui dan diberikan hak-
haknya secara jelas, REDD dapat mengarah kepada deforestasi 
yang lebih tinggi,’ tegas Elinor Ostrom, yang telah menerima 
Penghargaan Nobel untuk Ekonomi di Stockholm, seminggu 
sebelum konferensi Kopenhagen.

Kesimpulan dari Hari Hutan 3 yang dipresentasikan kepada 
sekretariat perubahan iklim PBB menyatakan bahwa dua 
komitmen kunci diperlukan untuk melaksanakan REDD+. 
Pertama, negara-negara maju harus menyediakan kompensasi 
keuangan bagi negara-negara berkembang untuk mengurangi 
emisi dari deforestasi dan degradasi. Kedua, negara-negara 
berkembang harus berkomitmen untuk melakukannya dengan 
cara yang berkelanjutan dari sisi lingkungan, sosial dan ekonomi.

Pesan dari Direktur Jenderal

Tahun 2009 adalah tahun yang sangat penting bagi 
CIFOR dan hutan dunia. Di CIFOR, kami telah meletakkan 
landasan untuk sebuah penelitian hutan generasi baru 
dan bekerja untuk menginformasikan arena kebijakan 
dan masyarakat praktisi melalui hasil-hasil penelitian yang 
telah diperoleh. 

Tahun ini, kami mendedikasikan cukup banyak energi 
dalam menyusun agenda penelitian komparatif global 
untuk setiap tema dari enam tema penelitian kami. 
Sebagai contoh, kami memulai dengan Studi Komparatif 
Global tentang REDD, yang menghasilkan jawaban-
jawaban yang tepat terhadap pertanyaan, ‘Pekerjaan 
seperti apa?’ yang pernah ditanyakan oleh lebih dari 
40 pemerintah dan 100 proponen proyek percontohan 
yang saat ini sedang mengawali aktivitas REDD+. Selama 
mempersiapkan penelitian ambisius dalam kurun 
waktu empat tahun ini, upaya yang dilakukan termasuk 
pengembangan berbagai metode, perekrutan mitra 
kerja dan pemilihan lokasi proyek REDD pertama di 
enam negara.

Melalui peran publikasi dan pertemuan-pertemuan yang 
dilakukan, CIFOR telah dapat memberikan informasi 
dalam perdebatan kebijakan tentang hutan dan 
perubahan iklim pada tingkat nasional dan global. Pada 
COP15, UNFCCC di Kopenhagen, kami meluncurkan 
“Realising REDD+: National strategy and policy 
options”, buku ketiga dari serangkaian buku yang terus 
berkembang bersama dengan lusinan makalah dan 
artikel CIFOR tentang REDD+, yang sekarang dijadikan 
bahan bacaan penting oleh banyak mitra dan para 
pemangku kepentingan.

Hari Hutan 3 (Forest Day 3) yang diselenggarakan di 
Kopenhagen berdampingan dengan COP15 yang 
bekerjasama dengan Pemerintah Denmark dan anggota-
anggota dari Kemitraan Hutan Bersama (Collaborative 
Partnership on Forests, CPF) dihadiri oleh lebih dari 1500 
partisipan, termasuk 250 negosiator UNFCCC.

Sementara fokus internasional terhadap perubahan iklim 
telah memunculkan dua profil dari enam tema penelitian 
kami – peran hutan dalam mitigasi dan adaptasi – 
kekuatan CIFOR berlanjut menjadi perluasan penelitian 
kami, baik secara ilmiah maupun geografis. Tentu saja, 
keterkaitan yang mencakup semua areal penelitian 
kami yang membuat CIFOR mampu memberikan 
kontribusi untuk mengatasi berbagai tantangan yang 
ada. Gambaran tentang keragaman dan hasil dari 
pekerjaan kamilah yang dipaparkan di dalam Laporan 
Tahunan ini. Studi kasus di sini, yang berkisar dari 
penguatan posisi masyarakat hutan di Guatemala dan 
penginformasian kebijakan hutan tanaman di Indonesia 
untuk mempengaruhi pembuatan pedoman sertifikasi 
produsen kayu skala kecil, menunjukkan bagaimana 
penelitian-penelitian CIFOR berharga dan dimanfaatkan 
oleh beragam tokoh baik di tingkat lokal, nasional 
maupun internasional. 

Meskipun dengan tuntutan waktu yang padat, para 
ilmuwan CIFOR tetap menjaga produktivitas penelitian 
ilmiah mereka dan terus menghasilkan publikasi pada 
lebih dari 20 jurnal papan atas. Sepanjang tahun 2009, 
telah dihasilkan beberapa jilid yang mencakup topik-topik 
seperti pendekatan konservasi berbasis hak (bekerja sama 
dengan IUCN), reformasi hak kepemilikan hutan, dan 
desentralisasi. Bersama mitra di proyek ‘African Forests of 
Observatory’, CIFOR juga menerbitkan laporan ‘2008 State 
of the Forest’ untuk daerah aliran sungai Kongo. Bagian 
yang paling menggembirakan dari upaya penjangkauan 
kami adalah adanya aktivitas peningkatan kapasitas untuk 
para jurnalis di negara berkembang yang memiliki akses 
terbatas terhadap peluang dan sumberdaya pelatihan. 
Termasuk di dalamnya adalah diselenggarakannya empat 
lokakarya media berdampingan dengan acara utama 
dimana kehadiran kami sangat berpengaruh, diantaranya 
adalah Kongres Agroforestri Dunia di Nairobi dan Kongres 
Kehutanan Dunia di Buenos Aires.

Bukti lain dari pencapaian kami adalah adanya fakta 
bahwa CIFOR terus berkembang. Di tahun 2009, kami 
merekrut 23 staf baru, yang merupakan jumlah perekrutan 
terbesar selama 11 tahun. Perekrutan ini menjadikan total 
ilmuwan dan kolega hampir mencapai 100 orang yang 
bekerja untuk berbagai isu penting sehubungan dengan 
masa depan hutan di Asia, Afrika dan Amerika Latin. 
Penambahan pegawai baru ini, dengan sejumlah ide dan 
energi yang segar baik di kantor pusat kami di Indonesia 
maupun di kantor-kantor kami di negara lain, menjadikan 
CIFOR sebagai tempat yang menyenangkan. 

Pada tahun 2009 juga terjadi transisi terhadap tim 
manajemen senior kami, karena sebagian dari orang-
orang terbaik kami ditunjuk untuk memimpin institusi-
institusi baru yang terbentuk. Untuk kaderisasi, di tahun 
2009 CIFOR memulai program pengembangan staf yang 
berpotensi tinggi dimana angkatan pertama terdiri dari 6 
staf yang direkrut secara nasional maupun regional 

Melihat kerja keras kami di tahun 2009, dengan capaian 
paralel dari kekuatan kami yang telah meningkat 
dan peletakan dasar-dasar untuk masa mendatang, 
saya berkeyakinan bahwa CIFOR telah siap untuk 
memberikan kontribusi yang lebih besar bagi peningkatan 
kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan 
kesetaraan melalui penelitian berkualitas tinggi yang 
berfokus pada tujuan akhir.

Frances Seymour
Direktur Jenderal
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Hasil kerja CIFOR di tahun 2009 tidak mungkin tercapai tanpa adanya dukungan dana dari organisasi berikut:

Bukan sekedar hutan

Sebuah momentum ...
Laporan tahunan 2009

Center for International Forestry Research 

CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian 
yang berorientasi pada kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR merupakan 
salah satu dari 15 pusat penelitian dalam Kelompok Konsultatif bagi Penelitian Pertanian International 
(Consultative Group on International Agricultural Research – CGIAR). CIFOR berkantor pusat di Bogor, 
Indonesia dengan kantor wilayah di Asia, Afrika dan Amerika Selatan.

www.cifor.cgiar.org

CIFOR mengimbangi emisi karbonnya melalui program mitra 
CarbonFree®. CarbonFree® mendukung pihak ketiga yang tervalidasi 

untuk proyek-proyek energi terbaharui, e� siensi energi dan 
reforestasi di seluruh dunia. Laporan ini dicetak di kertas daur ulang.

Hari Hutan dan perspektif global 
terhadap hutan serta perubahan iklim

‘Saya telah melihat (CPF) melakukan pekerjaan 
yang sangat penting selama beberapa tahun ini….
Walaupun fokus para politikus hanyalah pada 
isu-isu besar, anda dapat memastikan bahwa kami 
tetap fokus pada integritas lingkungan dan ekologi, 
dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Hasil 
keseluruhan [dari negosiasi iklim] bersandar pada 
integritas dari arsitektur yang ditetapkan disini. 
Tetaplah menjadi inspirasi bagi proses ini.’

Yvo De Boer, Sekretaris Eksekutif dari UNFCCC 
dalam sambutan pada Hari Hutan 3
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Laporan posisi keuangan
Pada 31 Desember 2009 dan 2008
(dalam ribuan dolar Amerika)

Aktiva 2009 2008
Aktiva lancar

Kas dan setara kas 17.474 6.704
Deposito jangka pendek 7.525 8.250
Piutang usaha:

- Pemberi dana, bersih 3.700 2.512
- Karyawan 305 274
- Lain-lain 1.184 881

Biaya dibayar dimuka 427 522
Aktiva lancar total 30.615 19.143

Aktiva tidak lancar
Kekayaan, bangunan dan peralatan, 
bersih

1.945 1.897

Aktiva lain-lain 1.387 1.035
Aktiva tidak lancar total 3.332 2.932

Aktiva Total 33.947 22.075

Hutang dan aktiva bersih
Hutang lancar

Hutang usaha:
- Pemberi Dana 15.404 6.085
- Lain-lain 23 77

Biaya yang masih harus dibayar 2.150 1.427
Hutang lancar total 17.577 7.589

Hutang tidak lancar
Kewajiban imbalan karyawan 3.515 3.007
Biaya yang masih harus dibayar – 
bagian tidak lancar

319 150

Hutang tidak lancar total 3.834  3.157

Aktiva bersih
Tidak terbatas:

- Tidak ditetapkan 9.533 8.326
- Ditetapkan 3.003 3.003
Aktiva bersih total 12.536 11.329

Hutang dan aktiva bersih total 33.947 22.075

Laporan kegiatan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(dalam ribuan dolar Amerika)

2009 2008
Tidak 

terbatas Terbatas Total Total

Pendapatan
- Pendapatan dari 

hibah
9.709 13.882 23.591 20.572

- Pendapatan 
lainnya

261 - 261 596

Pendapatan total 9.970 13.882 23.852 21.168

Biaya
- Biaya yang 

berkaitan dengan 
program

5.155 13.882 19.037 17.580

-  Biaya pengelolaan 
dan umum 

5.093 - 5.093 3.382

10.248 13.882 24.130 20.962
Pengembalian biaya 
tidak langsung 

(1.485) - (1.485) (1.056)

Biaya total 8.763 13.882 22.645 19.906

Perubahan dalam 
aktiva bersih

1.207 - 1.207 1.262

Daftar tambahan biaya - dikelompokkan berdasarkan karakteristik biaya
Biaya personalia 4.809 4.620 9.429 8.305
Barang dan jasa 3.378 3.593 6.971 4.999
Kegiatan kemitraan 707 4.739 5.446 5.757
Perjalanan 
operasional 

864 834 1.698 1.558

Penyusutan 
kekayaan, bangunan 
dan peralatan

490 96 586 343

Pengembalian biaya 
tidak langsung 

(1.485) - (1.485) (1.056)

Biaya total 8.763 13.882 22.645 19.906
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Tahun ini, kami mendedikasikan cukup banyak energi 
dalam menyusun agenda penelitian komparatif global 
untuk setiap tema dari enam tema penelitian kami. 
Sebagai contoh, kami memulai dengan Studi Komparatif 
Global tentang REDD, yang menghasilkan jawaban-
jawaban yang tepat terhadap pertanyaan, ‘Pekerjaan 
seperti apa?’ yang pernah ditanyakan oleh lebih dari 
40 pemerintah dan 100 proponen proyek percontohan 
yang saat ini sedang mengawali aktivitas REDD+. Selama 
mempersiapkan penelitian ambisius dalam kurun 
waktu empat tahun ini, upaya yang dilakukan termasuk 
pengembangan berbagai metode, perekrutan mitra 
kerja dan pemilihan lokasi proyek REDD pertama di 
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Meskipun dengan tuntutan waktu yang padat, para 
ilmuwan CIFOR tetap menjaga produktivitas penelitian 
ilmiah mereka dan terus menghasilkan publikasi pada 
lebih dari 20 jurnal papan atas. Sepanjang tahun 2009, 
telah dihasilkan beberapa jilid yang mencakup topik-topik 
seperti pendekatan konservasi berbasis hak (bekerja sama 
dengan IUCN), reformasi hak kepemilikan hutan, dan 
desentralisasi. Bersama mitra di proyek ‘African Forests of 
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yang paling menggembirakan dari upaya penjangkauan 
kami adalah adanya aktivitas peningkatan kapasitas untuk 
para jurnalis di negara berkembang yang memiliki akses 
terbatas terhadap peluang dan sumberdaya pelatihan. 
Termasuk di dalamnya adalah diselenggarakannya empat 
lokakarya media berdampingan dengan acara utama 
dimana kehadiran kami sangat berpengaruh, diantaranya 
adalah Kongres Agroforestri Dunia di Nairobi dan Kongres 
Kehutanan Dunia di Buenos Aires.

Bukti lain dari pencapaian kami adalah adanya fakta 
bahwa CIFOR terus berkembang. Di tahun 2009, kami 
merekrut 23 staf baru, yang merupakan jumlah perekrutan 
terbesar selama 11 tahun. Perekrutan ini menjadikan total 
ilmuwan dan kolega hampir mencapai 100 orang yang 
bekerja untuk berbagai isu penting sehubungan dengan 
masa depan hutan di Asia, Afrika dan Amerika Latin. 
Penambahan pegawai baru ini, dengan sejumlah ide dan 
energi yang segar baik di kantor pusat kami di Indonesia 
maupun di kantor-kantor kami di negara lain, menjadikan 
CIFOR sebagai tempat yang menyenangkan. 

Pada tahun 2009 juga terjadi transisi terhadap tim 
manajemen senior kami, karena sebagian dari orang-
orang terbaik kami ditunjuk untuk memimpin institusi-
institusi baru yang terbentuk. Untuk kaderisasi, di tahun 
2009 CIFOR memulai program pengembangan staf yang 
berpotensi tinggi dimana angkatan pertama terdiri dari 6 
staf yang direkrut secara nasional maupun regional 

Melihat kerja keras kami di tahun 2009, dengan capaian 
paralel dari kekuatan kami yang telah meningkat 
dan peletakan dasar-dasar untuk masa mendatang, 
saya berkeyakinan bahwa CIFOR telah siap untuk 
memberikan kontribusi yang lebih besar bagi peningkatan 
kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan 
kesetaraan melalui penelitian berkualitas tinggi yang 
berfokus pada tujuan akhir.

Frances Seymour
Direktur Jenderal
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Hasil kerja CIFOR di tahun 2009 tidak mungkin tercapai tanpa adanya dukungan dana dari organisasi berikut:

Bukan sekedar hutan

Sebuah momentum ...
Laporan tahunan 2009

Center for International Forestry Research 

CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian 
yang berorientasi pada kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR merupakan 
salah satu dari 15 pusat penelitian dalam Kelompok Konsultatif bagi Penelitian Pertanian International 
(Consultative Group on International Agricultural Research – CGIAR). CIFOR berkantor pusat di Bogor, 
Indonesia dengan kantor wilayah di Asia, Afrika dan Amerika Selatan.

www.cifor.cgiar.org

CIFOR mengimbangi emisi karbonnya melalui program mitra 
CarbonFree®. CarbonFree® mendukung pihak ketiga yang tervalidasi 

untuk proyek-proyek energi terbaharui, e� siensi energi dan 
reforestasi di seluruh dunia. Laporan ini dicetak di kertas daur ulang.

Hari Hutan dan perspektif global 
terhadap hutan serta perubahan iklim

‘Saya telah melihat (CPF) melakukan pekerjaan 
yang sangat penting selama beberapa tahun ini….
Walaupun fokus para politikus hanyalah pada 
isu-isu besar, anda dapat memastikan bahwa kami 
tetap fokus pada integritas lingkungan dan ekologi, 
dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Hasil 
keseluruhan [dari negosiasi iklim] bersandar pada 
integritas dari arsitektur yang ditetapkan disini. 
Tetaplah menjadi inspirasi bagi proses ini.’

Yvo De Boer, Sekretaris Eksekutif dari UNFCCC 
dalam sambutan pada Hari Hutan 3

Foto oleh Neil Palmer/CIAT
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Laporan posisi keuangan
Pada 31 Desember 2009 dan 2008
(dalam ribuan dolar Amerika)

Aktiva 2009 2008
Aktiva lancar

Kas dan setara kas 17.474 6.704
Deposito jangka pendek 7.525 8.250
Piutang usaha:

- Pemberi dana, bersih 3.700 2.512
- Karyawan 305 274
- Lain-lain 1.184 881

Biaya dibayar dimuka 427 522
Aktiva lancar total 30.615 19.143

Aktiva tidak lancar
Kekayaan, bangunan dan peralatan, 
bersih

1.945 1.897

Aktiva lain-lain 1.387 1.035
Aktiva tidak lancar total 3.332 2.932

Aktiva Total 33.947 22.075

Hutang dan aktiva bersih
Hutang lancar

Hutang usaha:
- Pemberi Dana 15.404 6.085
- Lain-lain 23 77

Biaya yang masih harus dibayar 2.150 1.427
Hutang lancar total 17.577 7.589

Hutang tidak lancar
Kewajiban imbalan karyawan 3.515 3.007
Biaya yang masih harus dibayar – 
bagian tidak lancar

319 150

Hutang tidak lancar total 3.834  3.157

Aktiva bersih
Tidak terbatas:

- Tidak ditetapkan 9.533 8.326
- Ditetapkan 3.003 3.003
Aktiva bersih total 12.536 11.329

Hutang dan aktiva bersih total 33.947 22.075

Laporan kegiatan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(dalam ribuan dolar Amerika)

2009 2008
Tidak 

terbatas Terbatas Total Total

Pendapatan
- Pendapatan dari 

hibah
9.709 13.882 23.591 20.572

- Pendapatan 
lainnya

261 - 261 596

Pendapatan total 9.970 13.882 23.852 21.168

Biaya
- Biaya yang 

berkaitan dengan 
program

5.155 13.882 19.037 17.580

-  Biaya pengelolaan 
dan umum 

5.093 - 5.093 3.382

10.248 13.882 24.130 20.962
Pengembalian biaya 
tidak langsung 

(1.485) - (1.485) (1.056)

Biaya total 8.763 13.882 22.645 19.906

Perubahan dalam 
aktiva bersih

1.207 - 1.207 1.262

Daftar tambahan biaya - dikelompokkan berdasarkan karakteristik biaya
Biaya personalia 4.809 4.620 9.429 8.305
Barang dan jasa 3.378 3.593 6.971 4.999
Kegiatan kemitraan 707 4.739 5.446 5.757
Perjalanan 
operasional 

864 834 1.698 1.558

Penyusutan 
kekayaan, bangunan 
dan peralatan

490 96 586 343

Pengembalian biaya 
tidak langsung 

(1.485) - (1.485) (1.056)

Biaya total 8.763 13.882 22.645 19.906



REDD+: 
Lokasi, lokasi, lokasi …

Pengalihan hak guna 
lahan di Guatemala

Menetapkan standar 
untuk kehutanan
skala kecil

Pelajaran yang dipetik 
Indonesia untuk REDD+

Menghadapi perubahan 
iklim di Kosta Rika

Konservasi yang lebih dari 
sekedar kehidupan liar

Ahli kehutanan Kamerun 
menyandingkan peraturan 
dan kenyataan

Protokol Kyoto tentang Mekanisme Pembangunan 
Bersih (Clean Development Mechanism, CDM) telah 
memungkinkan negara industri untuk memenuhi target 
emisi dengan cara membiayai proyek-proyek di negara-
negara berkembang yang membantu mengurangi jumlah 
karbon di atmosfir. Salah satu caranya adalah penanaman 
pohon. Namun demikian, merancang proyek kehutanan 
untuk CDM telah terbukti sangat rumit walaupun bukan 
tidak mungkin, seperti telah dibuktikan dengan penelitian 
di Amerika Latin.

Proyek FORMA telah membantu para manager dari 10 
proyek karbon hutan untuk memperoleh keterampilan 
dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bernegosiasi 
agar mampu berproses dalam kerumitan proyek CDM. 
Proyek, ‘Memperkokoh Proyek CDM di Sektor Kehutanan 
dan Bioenergi di Amerika Latin’ didanai oleh pemerintah 
Spanyol, dan dikelola oleh CIFOR dan Tropical Agriculture 
Research and Higher Education Centre (CATIE). ‘Ini adalah 
sebuah pengukuran bagaimana keberhasilan FORMA, 
dimana enam proyeknya saat ini berjalan baik dan mulai 
diakui oleh CDM atau pasar karbon sukarela,’ kata Zenia 
Salinas, yang mengelola proyek FORMA sebelum pindah 
ke Biocarbon Fund dari World Bank.

Di bawah proyek FORMA, para ilmuwan mengembangkan 
sebuah alat untuk mengukur jumlah karbon yang 
dapat disimpan atau diserap melalui proyek kehutanan. 
Peralatan metodologi aforestasi dan reforestasi yang telah 
disetujui (TARAM) telah digunakan dan disempurnakan 
oleh Biocarbon Fund. ‘TARAM telah membantu kita untuk 
mengestimasi pengurangan emisi untuk keberhasilan 
usaha kita,’ analis dana Mirko Serkovic menjelaskan, ‘dan 
kita telah menerima umpan balik dari proyek-proyek kami 
yang menyatakan bahwa TARAM benar-benar bermanfaat.’

Ketika harus membayar pengurangan emisi dari 
deforestasi, proyek seperti apa yang paling tepat? 
Penelitian di Sumatera menunjukkan bahwa skala dan 
lokasi adalah hal penting yang menentukan keberhasilan 
proyek. Di sini, ilmuwan dari Inggris, Amerika Serikat dan 
CIFOR telah menelaah hasil yang mungkin terjadi dari 
inisiatif pengurangan emisi yang pertama di Indonesia 
yang berfokus pada kawasan lindung di dataran tinggi.

 ‘Kami ingin membandingkan manfaat dari inisiatif ini 
dengan skenario alternatif dari sebuah proyek RED lain 
yang mencakup areal yang lebih luas di Sumatera Utara,’ 
ungkap David Gaveau, dari Durrell Institute of Conservation 
and Ecology yang berbasis di Inggris. Areal kedua 
tersebut terdiri dari hutan gambut dataran rendah, yang 
banyak terdapat orangutan, dan telah menjadi subyek 
pembukaan hutan.

Dengan menggunakan modeling spasial, para ilmuwan 
memprediksikan bahwa inisiatif yang dilakukan saat ini 
akan menyelamatkan hutan seluas 1.313 km2 dari kegiatan 
pembukaan hutan, sebelum tahun 2030. Namun demikian, 
hutan seluas 7.913 km2 di luar areal lindung tetap akan 
musnah. Karena sebagian besar orangutan hidup di 
dataran rendah, maka inisiatif yang dilakukan sekarang 
tidak akan banyak membantu keberadaan orangutan. 
Dengan demikian, seperempat populasi mungkin 
saja musnah pada tahun 2030 jika kondisi seperti ini 
terus terjadi. 

 ‘Jika kita benar-benar ingin menyelamatkan hutan dan 
orangutan, proyek pembayaran karbon di Sumatera 
bagian utara perlu difokuskan di dataran rendah, daripada 
di kawasan lindung dataran tinggi,’ Markku Kanninen, 
ilmuwan CIFOR menjelaskan. Para penulis menyimpulkan 
bahwa pengurangan emisi dari deforestasi akan 
berdampak besar terhadap konservasi jika pembayaran 
diperluas sehingga mencakup seluruh hutan tropis yang 
kaya akan karbon di Sumatera bagian utara.

Sekitar 27% hutan di negara-negara berkembang 
dimiliki atau dikendalikan oleh masyarakat. Tetapi 
apakah artinya dalam pelaksanaan di lapangan? Sebuah 
penelitian global yang dikoordinir oleh CIFOR dengan 
dukungan dari Right and Resources Initiative, telah dapat 
memberikan beberapa jawaban.

Sebuah studi khusus yang didanai oleh World Bank, Ford 
Foundation dan International Development Research 
Centre meneliti dua daerah yang berbeda di Guatemala, 
satu di dataran rendah, dan satu lagi di dataran tinggi. 
Para peneliti mempelajari karakteristik dari reformasi 
hak guna lahan, peran masyarakat dalam mewujudkan 
reformasi, dan masalah-masalah yang mereka hadapi 
dalam membangun dan mengelola hutan masyarakat.

‘Sebuah pesan nyata yang dihasilkan dari penelitian 
kami di sini dan di wilayah Amerika Latin yang lain,’ 
Anne Larson, ilmuwan tamu CIFOR menjelaskan, ‘adalah 
aksi bersama oleh organisasi masyarakat dan jejaring 
sangat penting dilakukan untuk mendapatkan dan 
mempertahankan hak guna lahan dan akses terhadap 
sumberdaya hutan.’

Serangkaian lokakarya yang dihadiri oleh perwakilan 
dari 427 organisasi masyarakat, telah menetapkan 
sebuah landasan nasional pada bulan Juli 2009. Program 
ini mengkampanyekan perlunya reformasi peraturan 
kehutanan yang telah gagal dalam mengikutsertakan 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Program ini 
juga mengupayakan bahwa pendapat masyarakat dapat 
berperan besar dalam pengambilan keputusan. Dalam 
hal ini, tentu saja pemerintah mendengarkan pendapat 
mereka. Pemerintah mendanai beberapa aktivitas awal 
program tersebut dan telah secara resmi menugaskan 
pegawai untuk berkoordinasi dengan para anggotanya.

Sekitar 117 juta hektar hutan dunia, dimana 15% diantaranya 
adalah hutan tropis, saat ini tersertifikasi sebagai hutan 
yang dikelola secara lestari oleh organisasi seperti the Forest 
Stewardship Council (FSC). Namun demikian, perusahaan, 
masyarakat dan individu yang mengelola sebagian kecil 
petak hutan atau mengeksploitasi hutan dengan intensitas 
yang rendah, mengalami kesulitan untuk mengikuti skema 
sertifikasi. Hal inilah yang perlu diubah. 

Sebuah proyek penelitian yang didanai oleh the Global 
Environment Facility dan dikelola oleh CIFOR telah 
menemukan alat dan insentif yang akan memungkinkan 
pengelola hutan dan masyarakat lokal untuk 
mengidentifikasi dan mengelola keanekaragaman hayati 
dalam operasi kehutanan skala kecil atau dengan intensitas 
pengelolaan yang rendah. Penelitian tersebut menguji alat 
dan insentif ini di enam lokasi proyek di Brazil, Kamerun dan 
Meksiko.

Standar baru untuk operasional skala kecil dan intensitas 
rendah diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari 
Dewan di akhir tahun 2009. Frank Katto, yang mengelola 
program akreditasi tersebut, mengatakan bahwa mereka 
akan dapat membuat perubahan yang signifikan. ‘Standar 
tersebut akan mengurangi banyak hambatan yang 
menghalangi operator skala kecil untuk mengikuti skema 
sertifikasi di masa lalu,’ katanya. ‘Standar tersebut relatif 
sederhana untuk digunakan dan lebih murah dibanding 
standar sebelumnya, tanpa mengurangi peraturan yang 
diharuskan oleh sertifikasi FSC’.

Proyek tersebut memungkinkan CIFOR untuk memberikan 
pengaruh secara lokal maupun global serta untuk 
mengembangkan hasil-hasil penelitian sebelumnya. ‘Hal 
ini adalah contoh yang baik dari kerjasama antara pusat 
penelitian, organisasi sertifikasi hutan global dan inisiatif 
berbagai negara,’ demikian disampaikan oleh Robert Nasi, 
ilmuwan CIFOR.

Dalam beberapa tahun ke depan, negara-negara dengan 
luasan hutan tropis yang besar dapat menerima dana bernilai 
milyaran dolar Amerika untuk proyek-proyek pengurangan 
emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD). Penelitian 
CIFOR yang didanai oleh World Bank dan the Australian 
Agency for International Development, mengkaji pelajaran 
yang dapat dipetik dari pengalaman Indonesia lewat 
Dana Reforestasi.

Sumber dana yang berasal dari pajak pemanenan kayu 
telah memberikan Indonesia cadangan uang berjumlah 
milyaran dolar untuk mendukung reforestasi. Meski dana 
tersebut seringkali disalahgunakan pada masa pemerintahan 
Soeharto. Sejak jatuhnya rezim Soeharto di tahun 1998, 
telah terjadi reformasi yang signifikan sehingga saat ini dana 
tersebut diaudit secara periodik. Namun demikian masalah 
tetap ada, kata Chris Barr, salah satu penulis dari Financial 
Governance and Indonesia’s Reforestation Fund. ‘Walaupun 
pemerintah telah melakukan beberapa tindakan yang 
mengesankan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan, 
administrasi dana tersebut masih belum transparan dan 
belum dapat dipertanggungjawabkan,’ menurutnya. 

Laporan tersebut menyarankan Kementerian Kehutanan 
untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya; 
transparansi dan akuntabilitas perlu ditingkatkan pada 
institusi-institusi kunci yang terlibat dalam menyalurkan 
dana REDD; pemantauan keuangan, pelaporan dan verifikasi 
perlu diperkuat; dan berbagai upaya perlu dilakukan untuk 
menjamin bahwa dana REDD tidak digunakan untuk 
memberikan subsidi untuk bisnis besar, sebagaimana yang 
telah terjadi sebelumnya. ‘Kami telah menerima kesimpulan 
dari laporan tersebut,’ kata Tachrir Fathoni, Kepala Badan 
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan di Kementerian 
Kehutanan. ‘Namun demikian, kami sedang dalam proses 
untuk membangun dan memperbaiki semua aspek tata 
kelola keuangan. Kami dapat dan kami akan berubah.’

Proyek Hutan Tropis dan Adaptasi Perubahan Iklim (the 
Tropical Forest and Climate Change Adaptation, TroFCCA) 
telah memperdalam pengetahuan kami tentang bagaimana 
menganalisa kerentanan terhadap perubahan iklim, dan 
bagaimana merencanakan langkah-langkah adaptasi. Di Kosta 
Rika, salah satu negara dimana TroFCCA melakukan penelitian, 
CIFOR bekerjasama dengan CATIE. Para peneliti memfokuskan 
penelitian pada areal yang rentan di sepanjang daerah aliran 
sungai (DAS) Reventazón, dimana bendungannya memasok 27% 
tenaga hidro di Kosta Rika.

Kurun waktu beberapa tahun terakhir, peningkatan frekuensi 
dan intensitas curah hujan yang ekstrim telah menyebabkan 
erosi tanah yang serius, mengakibatkan peningkatan sedimen 
yang mengancam potensi bendungan untuk menghasilkan 
tenaga hidro. The National Institute for Hydroelectricity (ICE) 
yang memegang monopoli negara untuk pasokan energi telah 
menghabiskan biaya jutaan dolar untuk mengatasi masalah ini. 

Penelitian yang ada mempelajari apa yang akan terjadi 
jika curah hujan yang ekstrim terus meningkat; bagaimana 
sejumlah pilihan pemanfaatan lahan yang berbeda akan dapat 
membantu komunitas dan lingkungan untuk beradaptasi 
terhadap perubahan iklim; dan insentif seperti apa yang dapat 
mendorong petani untuk mengadopsi praktek penggunaan 
lahan yang dapat mengurangi erosi tanah, serta sedimentasi 
di bendungan.

‘Proyek tersebut telah memperdalam pengetahuan kami tentang 
konservasi tanah dan memberikan pemahaman yang lebih baik 
tentang bagaimana untuk memperbaiki pengelolaan tanah di 
lahan pertanian,’ kata perencana ICE, Gustavo Calvo Domingo. 
‘Kami sekarang sedang mempromosikan aktivitas yang akan 
bermanfaat baik bagi petani maupun perusahaan.’ Aktivitas-
aktivitas ini akan membantu menurunkan erosi dan biaya-biaya 
yang berkaitan dengan pemindahan sedimen dari bendungan.

Aktivitas konservasi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 
lokal, tetapi dapat juga membahayakan mereka Di Peru, sebagai 
contoh, pembentukan taman nasional untuk mengkonservasi 
varietas tanaman budaya lokal, memberikan manfaat bagi 
penduduk setempat yang membantu mengelola taman 
tersebut, selain juga bermanfaat untuk keanekaragaman hayati. 
Fenomena ini sangat kontradiktif dengan nasib penduduk San 
di Afrika Selatan. Hak asasi manusia mereka seringkali diabaikan 
dan banyak dari mereka yang dipindahkan dari lahan leluhur 
mereka dalam rangka pembentukan kawasan lindung.

Studi penting yang dipublikasikan oleh CIFOR dan the 
International Union for Nature Conservation (IUCN) berjudul 
‘Rights-based approaches: Exploring issues and opportunities for 
conservation’, menyarankan bahwa konflik yang terkait dengan 
konservasi tidak perlu dan semestinya tidak terjadi.

Buku tersebut memuat berbagai studi kasus, meneliti semua 
aspek, mulai dari hak pemanfaatan air di Yordania sampai 
hak komunitas Sherpa di Nepal dan penduduk sekitar 
hutan di Bolivia. ‘Berbagai studi kasus tersebut membantu 
membuka jalan bagi para pemangku hak, seperti penduduk 
asli, dan pengemban tugas, seperti badan pemerintah, agar 
dapat bekerjasama secara konstruktif,’ kata wakil editor Terry 
Sunderland, ilmuwan CIFOR dan anggota Komisi untuk 
Lingkungan, Ekonomi dan Politik Sosial di IUCN.

Buku tersebut membantu memantapkan resolusi komprehensif 
pertama IUCN tentang pendekatan berbasis hak untuk 
konservasi. Lebih dari 1000 anggota IUCN diajak untuk 
mengembangkan pendekatan berbasis hak untuk konservasi. 
Buku tersebut mendukung badan pemerintah dan organisasi 
masyarakat sipil untuk memantau hasil dari aktivitas konservasi 
terhadap hak asasi manusia. Buku ini juga mendukung para 
anggotanya untuk menetapkan mekanisme yang menjamin 
bahwa kepentingan sektor swasta tetap menghormati hak asasi 
manusia dan bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul 
akibat aktivitas lingkungan dan sosial yang mereka lakukan.

Kamerun mempunyai pengalaman yang dapat dijadikan 
pelajaran sehubungan dengan hutan masyarakat . Walaupun 
banyak penduduk desa telah dapat meningkatkan pendapatan 
dari penjualan kayu, masyarakat di sekitar hutan belum 
menyadari potensi mereka yang sebenarnya. Hal ini terutama 
disebabkan karena sampai saat ini prosedur untuk menetapkan 
dan mengelola hutan masyarakat masih terlalu rumit. 

 

‘Di masa lalu, banyak masyarakat menyadari bahwa jika mereka 
betul-betul mengikuti Prosedur Manual, mereka hanya akan 
dapat menghasilkan sedikit uang,’ Guillaume Lescuyer, ilmuwan 
CIFOR menjelaskan. Karena itu, mereka tidak mematuhi hukum 
dan di tahun 2006, lebih dari 50 asosiasi hutan masyarakat 
kehilangan ijin untuk menebang. Tetapi, hilangnya ijin tersebut 
tidak menghalangi mereka untuk tetap menebang pohon 
secara ilegal.

Usaha pertama untuk merevisi Prosedur Manual dilakukan 
oleh sebuah jejaring grup masyarakat sipil. Proses tersebut 
berkembang di tahun 2006, ketika sejumlah organisasi, 
termasuk CIFOR, meninjau kembali manual tersebut. Di 
bulan Desember 2008, Kementerian Hutan dan Fauna 
menyelenggarakan lokakarya di ibukota negara, Yaoundé, 
dengan sekitar 80 orang yang terlibat dalam diskusi. Lokakarya 
ini menghasilkan sebuah manual edisi direvisi dan mulai 
diberlakukan di tahun 2009. Kementerian menyatakan bahwa 
mereka menghargai panduan dan saran CIFOR selama proses 
revisi dan menyanjung lancarnya kerjasama keilmuan-kebijakan 
yang terjalin.

Manual yang baru tersebut menyederhanakan peraturan yang 
mengatur hutan masyarakat dan menjamin bahwa urusan 
keuangan dari asosiasi pengelola hutan masyarakat akan 
lebih transparan.

Pesan dari Ketua Dewan

Tahun 2009 merupakan titik balik untuk penelitian hutan dan kehutanan, 

dimana pengakuan global terhadap peran utama hutan dalam 

mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, mulai mempengaruhi 

keputusan-keputusan pada arena politik nasional dan internasional dan 

aksi di lapangan.

Masyarakat internasional sekarang sepakat bahwa mengurangi emisi dari 

deforestasi dan degradasi hutan dan meningkatkan cadangan karbon 

(REDD+) merupakan elemen penting dari agenda perlindungan iklim. 

Hal penting lainnya adalah bahwa kehutanan juga dimasukkan ke dalam 

persetujuan yang disepakati dalam negosiasi UNFCCC di Kopenhagen.

CIFOR dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk menjamin 

bahwa sumber keuangan yang baru dan niat politik yang difokuskan 

pada kehutanan akan diimplementasikan menjadi perubahan yang 

berarti dalam kebijakan dan pelaksanaannya. Investasi yang telah kami 

lakukan lewat penelitian dan pembangunan kapasitas pencapaian dalam 

beberapa tahun terakhir merupakan indikasi bahwa kami diposisikan 

secara ideal sebagai sumber analisis dan saran yang dapat dipercaya 

untuk isu-isu yang berkaitan dengan hutan.

Salah satu indikasi dari profil CIFOR yang terus berkembang adalah 

kemampuan kami untuk mengumpulkan dana yang berkontribusi 

terhadap kondisi kesehatan keuangan kami. Dana hibah untuk CIFOR di 

tahun 2009 berjumlah total 23,6 juta dolar Amerika, yang naik sebesar 

15% dibanding tahun 2008. Tahun 2009 juga mencatat penerimaan 

sebuah proyek hibah terbesar yang pernah diterima CIFOR yakni 3,2 juta 

dolar Amerika dari Norwegian Agency for Development Cooperation 

untuk tahun pertama dari empat tahun studi komparatif global dari 

efektivitas generasi pertama aktivitas REDD+.

Tahun 2009 juga adalah tahun pertama dimana secara penuh kami mulai 

melaksanakan strategi yang baru dan kami mulai merasakan manfaatnya. 

Penekanan terbesar pada penelitian antar disiplin ilmu telah membantu 

menciptakan semangat kemitraan baru, baik di dalam maupun di luar 

CIFOR. Pendekatan baru kami membantu membangkitkan sinergi yang 

penting diantara program penelitian CIFOR dan memberikan pengaruh 

terhadap arena kebijakan yang beragam, berdasarkan keahlian yang 

berhubungan dengan penghidupan, kepemerintahan dan pengelolaan 

hutan secara lestari.

Dewan Pembina percaya bahwa strategi baru ini telah memperkuat 

posisi CIFOR sebagai institusi penelitian internasional terdepan dengan 

memusatkan perhatian pada kualitas keilmuan yang juga selaras dengan 

pentingnya tujuan akhir yang potensial.

Karena CIFOR tidak dapat berharap untuk mempengaruhi pengelolaan 

hutan dunia jika bekerja sendiri, maka kami menitikberatkan untuk bekerja 

sama dengan organisasi lain sejalan dengan sejumlah proses kebijakan 

untuk mempengaruhi agenda kehutanan dunia.

Posisi kami di bawah Consultative Group for International Agricultural 

Research (CGIAR) tetap kuat. Pada pertemuan di bulan September 2009, 

Dewan Ilmiah CGIAR memberikan dukungan yang kuat terhadap Rencana 

Jangka Menengah CIFOR, dengan menggarisbawahi upaya kami untuk 

memfokuskan pada gender dan pembangunan kapasitas ke dalam 

program penelitian kami.

Hubungan CIFOR dengan pemerintah negara tuan rumah juga berjalan 

dengan baik di tahun 2009. Tahun ini merupakan tahun pertama 

CIFOR mendapatkan petugas penghubung tuan rumah secara penuh 

di Indonesia yang tentu saja sangat bermanfaat bagi hubungan kami 

dengan Kementerian Kehutanan Indonesia. Tim peninjau Kementerian 

Kehutanan memberikan CIFOR peringkat yang memuaskan dalam 

penilaian tentang manfaat CIFOR bagi tuan rumah, pada bulan Maret 

2009. Di Kamerun, Kementerian Kehutanan dan Fauna mengirimkan surat 

resmi yang mengapresiasi performa CIFOR.

CIFOR saat ini mengimbangi emisi karbon melalui program mitra 

CarbonFree® dimana kami berkomitmen untuk mengurangi jumlah 

cetakan yang kami hasilkan. Laporan tahunan yang singkat dan padat ini 

adalah salah satu upaya yang dilakukan, dirancang untuk memberikan 

gambaran yang berharga tentang posisi dan aktivitas CIFOR pada tahun 

2009 tanpa penggunaan materi yang berlebihan.

Meskipun perubahan di masa mendatang tak terelakkan, kami tetap 

berkeyakinan bahwa beberapa hal akan tetap sama dan tidak akan 

berubah. Kemanapun arah perdebatan global yang berkaitan dengan 

hutan, CIFOR akan terus berkontribusi lewat hasil penelitian yang nyata 

agar perdebatan tersebut tetap didasarkan pada kondisi yang sebenarnya. 

CIFOR menjamin bahwa perdebatan yang terjadi akan merefleksikan 

kepentingan dan perspektif masyarakat yang bergantung pada hutan 

untuk penghidupannya. 

Dr. Andrew J. Bennett
Ketua Dewan Pembina
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REDD+: 
Lokasi, lokasi, lokasi …

Pengalihan hak guna 
lahan di Guatemala

Menetapkan standar 
untuk kehutanan
skala kecil

Pelajaran yang dipetik 
Indonesia untuk REDD+

Menghadapi perubahan 
iklim di Kosta Rika

Konservasi yang lebih dari 
sekedar kehidupan liar

Ahli kehutanan Kamerun 
menyandingkan peraturan 
dan kenyataan

Protokol Kyoto tentang Mekanisme Pembangunan 
Bersih (Clean Development Mechanism, CDM) telah 
memungkinkan negara industri untuk memenuhi target 
emisi dengan cara membiayai proyek-proyek di negara-
negara berkembang yang membantu mengurangi jumlah 
karbon di atmosfir. Salah satu caranya adalah penanaman 
pohon. Namun demikian, merancang proyek kehutanan 
untuk CDM telah terbukti sangat rumit walaupun bukan 
tidak mungkin, seperti telah dibuktikan dengan penelitian 
di Amerika Latin.

Proyek FORMA telah membantu para manager dari 10 
proyek karbon hutan untuk memperoleh keterampilan 
dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bernegosiasi 
agar mampu berproses dalam kerumitan proyek CDM. 
Proyek, ‘Memperkokoh Proyek CDM di Sektor Kehutanan 
dan Bioenergi di Amerika Latin’ didanai oleh pemerintah 
Spanyol, dan dikelola oleh CIFOR dan Tropical Agriculture 
Research and Higher Education Centre (CATIE). ‘Ini adalah 
sebuah pengukuran bagaimana keberhasilan FORMA, 
dimana enam proyeknya saat ini berjalan baik dan mulai 
diakui oleh CDM atau pasar karbon sukarela,’ kata Zenia 
Salinas, yang mengelola proyek FORMA sebelum pindah 
ke Biocarbon Fund dari World Bank.

Di bawah proyek FORMA, para ilmuwan mengembangkan 
sebuah alat untuk mengukur jumlah karbon yang 
dapat disimpan atau diserap melalui proyek kehutanan. 
Peralatan metodologi aforestasi dan reforestasi yang telah 
disetujui (TARAM) telah digunakan dan disempurnakan 
oleh Biocarbon Fund. ‘TARAM telah membantu kita untuk 
mengestimasi pengurangan emisi untuk keberhasilan 
usaha kita,’ analis dana Mirko Serkovic menjelaskan, ‘dan 
kita telah menerima umpan balik dari proyek-proyek kami 
yang menyatakan bahwa TARAM benar-benar bermanfaat.’

Ketika harus membayar pengurangan emisi dari 
deforestasi, proyek seperti apa yang paling tepat? 
Penelitian di Sumatera menunjukkan bahwa skala dan 
lokasi adalah hal penting yang menentukan keberhasilan 
proyek. Di sini, ilmuwan dari Inggris, Amerika Serikat dan 
CIFOR telah menelaah hasil yang mungkin terjadi dari 
inisiatif pengurangan emisi yang pertama di Indonesia 
yang berfokus pada kawasan lindung di dataran tinggi.

 ‘Kami ingin membandingkan manfaat dari inisiatif ini 
dengan skenario alternatif dari sebuah proyek RED lain 
yang mencakup areal yang lebih luas di Sumatera Utara,’ 
ungkap David Gaveau, dari Durrell Institute of Conservation 
and Ecology yang berbasis di Inggris. Areal kedua 
tersebut terdiri dari hutan gambut dataran rendah, yang 
banyak terdapat orangutan, dan telah menjadi subyek 
pembukaan hutan.

Dengan menggunakan modeling spasial, para ilmuwan 
memprediksikan bahwa inisiatif yang dilakukan saat ini 
akan menyelamatkan hutan seluas 1.313 km2 dari kegiatan 
pembukaan hutan, sebelum tahun 2030. Namun demikian, 
hutan seluas 7.913 km2 di luar areal lindung tetap akan 
musnah. Karena sebagian besar orangutan hidup di 
dataran rendah, maka inisiatif yang dilakukan sekarang 
tidak akan banyak membantu keberadaan orangutan. 
Dengan demikian, seperempat populasi mungkin 
saja musnah pada tahun 2030 jika kondisi seperti ini 
terus terjadi. 

 ‘Jika kita benar-benar ingin menyelamatkan hutan dan 
orangutan, proyek pembayaran karbon di Sumatera 
bagian utara perlu difokuskan di dataran rendah, daripada 
di kawasan lindung dataran tinggi,’ Markku Kanninen, 
ilmuwan CIFOR menjelaskan. Para penulis menyimpulkan 
bahwa pengurangan emisi dari deforestasi akan 
berdampak besar terhadap konservasi jika pembayaran 
diperluas sehingga mencakup seluruh hutan tropis yang 
kaya akan karbon di Sumatera bagian utara.

Sekitar 27% hutan di negara-negara berkembang 
dimiliki atau dikendalikan oleh masyarakat. Tetapi 
apakah artinya dalam pelaksanaan di lapangan? Sebuah 
penelitian global yang dikoordinir oleh CIFOR dengan 
dukungan dari Right and Resources Initiative, telah dapat 
memberikan beberapa jawaban.

Sebuah studi khusus yang didanai oleh World Bank, Ford 
Foundation dan International Development Research 
Centre meneliti dua daerah yang berbeda di Guatemala, 
satu di dataran rendah, dan satu lagi di dataran tinggi. 
Para peneliti mempelajari karakteristik dari reformasi 
hak guna lahan, peran masyarakat dalam mewujudkan 
reformasi, dan masalah-masalah yang mereka hadapi 
dalam membangun dan mengelola hutan masyarakat.

‘Sebuah pesan nyata yang dihasilkan dari penelitian 
kami di sini dan di wilayah Amerika Latin yang lain,’ 
Anne Larson, ilmuwan tamu CIFOR menjelaskan, ‘adalah 
aksi bersama oleh organisasi masyarakat dan jejaring 
sangat penting dilakukan untuk mendapatkan dan 
mempertahankan hak guna lahan dan akses terhadap 
sumberdaya hutan.’

Serangkaian lokakarya yang dihadiri oleh perwakilan 
dari 427 organisasi masyarakat, telah menetapkan 
sebuah landasan nasional pada bulan Juli 2009. Program 
ini mengkampanyekan perlunya reformasi peraturan 
kehutanan yang telah gagal dalam mengikutsertakan 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Program ini 
juga mengupayakan bahwa pendapat masyarakat dapat 
berperan besar dalam pengambilan keputusan. Dalam 
hal ini, tentu saja pemerintah mendengarkan pendapat 
mereka. Pemerintah mendanai beberapa aktivitas awal 
program tersebut dan telah secara resmi menugaskan 
pegawai untuk berkoordinasi dengan para anggotanya.

Sekitar 117 juta hektar hutan dunia, dimana 15% diantaranya 
adalah hutan tropis, saat ini tersertifikasi sebagai hutan 
yang dikelola secara lestari oleh organisasi seperti the Forest 
Stewardship Council (FSC). Namun demikian, perusahaan, 
masyarakat dan individu yang mengelola sebagian kecil 
petak hutan atau mengeksploitasi hutan dengan intensitas 
yang rendah, mengalami kesulitan untuk mengikuti skema 
sertifikasi. Hal inilah yang perlu diubah. 

Sebuah proyek penelitian yang didanai oleh the Global 
Environment Facility dan dikelola oleh CIFOR telah 
menemukan alat dan insentif yang akan memungkinkan 
pengelola hutan dan masyarakat lokal untuk 
mengidentifikasi dan mengelola keanekaragaman hayati 
dalam operasi kehutanan skala kecil atau dengan intensitas 
pengelolaan yang rendah. Penelitian tersebut menguji alat 
dan insentif ini di enam lokasi proyek di Brazil, Kamerun dan 
Meksiko.

Standar baru untuk operasional skala kecil dan intensitas 
rendah diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari 
Dewan di akhir tahun 2009. Frank Katto, yang mengelola 
program akreditasi tersebut, mengatakan bahwa mereka 
akan dapat membuat perubahan yang signifikan. ‘Standar 
tersebut akan mengurangi banyak hambatan yang 
menghalangi operator skala kecil untuk mengikuti skema 
sertifikasi di masa lalu,’ katanya. ‘Standar tersebut relatif 
sederhana untuk digunakan dan lebih murah dibanding 
standar sebelumnya, tanpa mengurangi peraturan yang 
diharuskan oleh sertifikasi FSC’.

Proyek tersebut memungkinkan CIFOR untuk memberikan 
pengaruh secara lokal maupun global serta untuk 
mengembangkan hasil-hasil penelitian sebelumnya. ‘Hal 
ini adalah contoh yang baik dari kerjasama antara pusat 
penelitian, organisasi sertifikasi hutan global dan inisiatif 
berbagai negara,’ demikian disampaikan oleh Robert Nasi, 
ilmuwan CIFOR.

Dalam beberapa tahun ke depan, negara-negara dengan 
luasan hutan tropis yang besar dapat menerima dana bernilai 
milyaran dolar Amerika untuk proyek-proyek pengurangan 
emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD). Penelitian 
CIFOR yang didanai oleh World Bank dan the Australian 
Agency for International Development, mengkaji pelajaran 
yang dapat dipetik dari pengalaman Indonesia lewat 
Dana Reforestasi.

Sumber dana yang berasal dari pajak pemanenan kayu 
telah memberikan Indonesia cadangan uang berjumlah 
milyaran dolar untuk mendukung reforestasi. Meski dana 
tersebut seringkali disalahgunakan pada masa pemerintahan 
Soeharto. Sejak jatuhnya rezim Soeharto di tahun 1998, 
telah terjadi reformasi yang signifikan sehingga saat ini dana 
tersebut diaudit secara periodik. Namun demikian masalah 
tetap ada, kata Chris Barr, salah satu penulis dari Financial 
Governance and Indonesia’s Reforestation Fund. ‘Walaupun 
pemerintah telah melakukan beberapa tindakan yang 
mengesankan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan, 
administrasi dana tersebut masih belum transparan dan 
belum dapat dipertanggungjawabkan,’ menurutnya. 

Laporan tersebut menyarankan Kementerian Kehutanan 
untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya; 
transparansi dan akuntabilitas perlu ditingkatkan pada 
institusi-institusi kunci yang terlibat dalam menyalurkan 
dana REDD; pemantauan keuangan, pelaporan dan verifikasi 
perlu diperkuat; dan berbagai upaya perlu dilakukan untuk 
menjamin bahwa dana REDD tidak digunakan untuk 
memberikan subsidi untuk bisnis besar, sebagaimana yang 
telah terjadi sebelumnya. ‘Kami telah menerima kesimpulan 
dari laporan tersebut,’ kata Tachrir Fathoni, Kepala Badan 
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan di Kementerian 
Kehutanan. ‘Namun demikian, kami sedang dalam proses 
untuk membangun dan memperbaiki semua aspek tata 
kelola keuangan. Kami dapat dan kami akan berubah.’

Proyek Hutan Tropis dan Adaptasi Perubahan Iklim (the 
Tropical Forest and Climate Change Adaptation, TroFCCA) 
telah memperdalam pengetahuan kami tentang bagaimana 
menganalisa kerentanan terhadap perubahan iklim, dan 
bagaimana merencanakan langkah-langkah adaptasi. Di Kosta 
Rika, salah satu negara dimana TroFCCA melakukan penelitian, 
CIFOR bekerjasama dengan CATIE. Para peneliti memfokuskan 
penelitian pada areal yang rentan di sepanjang daerah aliran 
sungai (DAS) Reventazón, dimana bendungannya memasok 27% 
tenaga hidro di Kosta Rika.

Kurun waktu beberapa tahun terakhir, peningkatan frekuensi 
dan intensitas curah hujan yang ekstrim telah menyebabkan 
erosi tanah yang serius, mengakibatkan peningkatan sedimen 
yang mengancam potensi bendungan untuk menghasilkan 
tenaga hidro. The National Institute for Hydroelectricity (ICE) 
yang memegang monopoli negara untuk pasokan energi telah 
menghabiskan biaya jutaan dolar untuk mengatasi masalah ini. 

Penelitian yang ada mempelajari apa yang akan terjadi 
jika curah hujan yang ekstrim terus meningkat; bagaimana 
sejumlah pilihan pemanfaatan lahan yang berbeda akan dapat 
membantu komunitas dan lingkungan untuk beradaptasi 
terhadap perubahan iklim; dan insentif seperti apa yang dapat 
mendorong petani untuk mengadopsi praktek penggunaan 
lahan yang dapat mengurangi erosi tanah, serta sedimentasi 
di bendungan.

‘Proyek tersebut telah memperdalam pengetahuan kami tentang 
konservasi tanah dan memberikan pemahaman yang lebih baik 
tentang bagaimana untuk memperbaiki pengelolaan tanah di 
lahan pertanian,’ kata perencana ICE, Gustavo Calvo Domingo. 
‘Kami sekarang sedang mempromosikan aktivitas yang akan 
bermanfaat baik bagi petani maupun perusahaan.’ Aktivitas-
aktivitas ini akan membantu menurunkan erosi dan biaya-biaya 
yang berkaitan dengan pemindahan sedimen dari bendungan.

Aktivitas konservasi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 
lokal, tetapi dapat juga membahayakan mereka Di Peru, sebagai 
contoh, pembentukan taman nasional untuk mengkonservasi 
varietas tanaman budaya lokal, memberikan manfaat bagi 
penduduk setempat yang membantu mengelola taman 
tersebut, selain juga bermanfaat untuk keanekaragaman hayati. 
Fenomena ini sangat kontradiktif dengan nasib penduduk San 
di Afrika Selatan. Hak asasi manusia mereka seringkali diabaikan 
dan banyak dari mereka yang dipindahkan dari lahan leluhur 
mereka dalam rangka pembentukan kawasan lindung.

Studi penting yang dipublikasikan oleh CIFOR dan the 
International Union for Nature Conservation (IUCN) berjudul 
‘Rights-based approaches: Exploring issues and opportunities for 
conservation’, menyarankan bahwa konflik yang terkait dengan 
konservasi tidak perlu dan semestinya tidak terjadi.

Buku tersebut memuat berbagai studi kasus, meneliti semua 
aspek, mulai dari hak pemanfaatan air di Yordania sampai 
hak komunitas Sherpa di Nepal dan penduduk sekitar 
hutan di Bolivia. ‘Berbagai studi kasus tersebut membantu 
membuka jalan bagi para pemangku hak, seperti penduduk 
asli, dan pengemban tugas, seperti badan pemerintah, agar 
dapat bekerjasama secara konstruktif,’ kata wakil editor Terry 
Sunderland, ilmuwan CIFOR dan anggota Komisi untuk 
Lingkungan, Ekonomi dan Politik Sosial di IUCN.

Buku tersebut membantu memantapkan resolusi komprehensif 
pertama IUCN tentang pendekatan berbasis hak untuk 
konservasi. Lebih dari 1000 anggota IUCN diajak untuk 
mengembangkan pendekatan berbasis hak untuk konservasi. 
Buku tersebut mendukung badan pemerintah dan organisasi 
masyarakat sipil untuk memantau hasil dari aktivitas konservasi 
terhadap hak asasi manusia. Buku ini juga mendukung para 
anggotanya untuk menetapkan mekanisme yang menjamin 
bahwa kepentingan sektor swasta tetap menghormati hak asasi 
manusia dan bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul 
akibat aktivitas lingkungan dan sosial yang mereka lakukan.

Kamerun mempunyai pengalaman yang dapat dijadikan 
pelajaran sehubungan dengan hutan masyarakat . Walaupun 
banyak penduduk desa telah dapat meningkatkan pendapatan 
dari penjualan kayu, masyarakat di sekitar hutan belum 
menyadari potensi mereka yang sebenarnya. Hal ini terutama 
disebabkan karena sampai saat ini prosedur untuk menetapkan 
dan mengelola hutan masyarakat masih terlalu rumit. 

 

‘Di masa lalu, banyak masyarakat menyadari bahwa jika mereka 
betul-betul mengikuti Prosedur Manual, mereka hanya akan 
dapat menghasilkan sedikit uang,’ Guillaume Lescuyer, ilmuwan 
CIFOR menjelaskan. Karena itu, mereka tidak mematuhi hukum 
dan di tahun 2006, lebih dari 50 asosiasi hutan masyarakat 
kehilangan ijin untuk menebang. Tetapi, hilangnya ijin tersebut 
tidak menghalangi mereka untuk tetap menebang pohon 
secara ilegal.

Usaha pertama untuk merevisi Prosedur Manual dilakukan 
oleh sebuah jejaring grup masyarakat sipil. Proses tersebut 
berkembang di tahun 2006, ketika sejumlah organisasi, 
termasuk CIFOR, meninjau kembali manual tersebut. Di 
bulan Desember 2008, Kementerian Hutan dan Fauna 
menyelenggarakan lokakarya di ibukota negara, Yaoundé, 
dengan sekitar 80 orang yang terlibat dalam diskusi. Lokakarya 
ini menghasilkan sebuah manual edisi direvisi dan mulai 
diberlakukan di tahun 2009. Kementerian menyatakan bahwa 
mereka menghargai panduan dan saran CIFOR selama proses 
revisi dan menyanjung lancarnya kerjasama keilmuan-kebijakan 
yang terjalin.

Manual yang baru tersebut menyederhanakan peraturan yang 
mengatur hutan masyarakat dan menjamin bahwa urusan 
keuangan dari asosiasi pengelola hutan masyarakat akan 
lebih transparan.

Pesan dari Ketua Dewan

Tahun 2009 merupakan titik balik untuk penelitian hutan dan kehutanan, 

dimana pengakuan global terhadap peran utama hutan dalam 

mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, mulai mempengaruhi 

keputusan-keputusan pada arena politik nasional dan internasional dan 

aksi di lapangan.

Masyarakat internasional sekarang sepakat bahwa mengurangi emisi dari 

deforestasi dan degradasi hutan dan meningkatkan cadangan karbon 

(REDD+) merupakan elemen penting dari agenda perlindungan iklim. 

Hal penting lainnya adalah bahwa kehutanan juga dimasukkan ke dalam 

persetujuan yang disepakati dalam negosiasi UNFCCC di Kopenhagen.

CIFOR dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk menjamin 

bahwa sumber keuangan yang baru dan niat politik yang difokuskan 

pada kehutanan akan diimplementasikan menjadi perubahan yang 

berarti dalam kebijakan dan pelaksanaannya. Investasi yang telah kami 

lakukan lewat penelitian dan pembangunan kapasitas pencapaian dalam 

beberapa tahun terakhir merupakan indikasi bahwa kami diposisikan 

secara ideal sebagai sumber analisis dan saran yang dapat dipercaya 

untuk isu-isu yang berkaitan dengan hutan.

Salah satu indikasi dari profil CIFOR yang terus berkembang adalah 

kemampuan kami untuk mengumpulkan dana yang berkontribusi 

terhadap kondisi kesehatan keuangan kami. Dana hibah untuk CIFOR di 

tahun 2009 berjumlah total 23,6 juta dolar Amerika, yang naik sebesar 

15% dibanding tahun 2008. Tahun 2009 juga mencatat penerimaan 

sebuah proyek hibah terbesar yang pernah diterima CIFOR yakni 3,2 juta 

dolar Amerika dari Norwegian Agency for Development Cooperation 

untuk tahun pertama dari empat tahun studi komparatif global dari 

efektivitas generasi pertama aktivitas REDD+.

Tahun 2009 juga adalah tahun pertama dimana secara penuh kami mulai 

melaksanakan strategi yang baru dan kami mulai merasakan manfaatnya. 

Penekanan terbesar pada penelitian antar disiplin ilmu telah membantu 

menciptakan semangat kemitraan baru, baik di dalam maupun di luar 

CIFOR. Pendekatan baru kami membantu membangkitkan sinergi yang 

penting diantara program penelitian CIFOR dan memberikan pengaruh 

terhadap arena kebijakan yang beragam, berdasarkan keahlian yang 

berhubungan dengan penghidupan, kepemerintahan dan pengelolaan 

hutan secara lestari.

Dewan Pembina percaya bahwa strategi baru ini telah memperkuat 

posisi CIFOR sebagai institusi penelitian internasional terdepan dengan 

memusatkan perhatian pada kualitas keilmuan yang juga selaras dengan 

pentingnya tujuan akhir yang potensial.

Karena CIFOR tidak dapat berharap untuk mempengaruhi pengelolaan 

hutan dunia jika bekerja sendiri, maka kami menitikberatkan untuk bekerja 

sama dengan organisasi lain sejalan dengan sejumlah proses kebijakan 

untuk mempengaruhi agenda kehutanan dunia.

Posisi kami di bawah Consultative Group for International Agricultural 

Research (CGIAR) tetap kuat. Pada pertemuan di bulan September 2009, 

Dewan Ilmiah CGIAR memberikan dukungan yang kuat terhadap Rencana 

Jangka Menengah CIFOR, dengan menggarisbawahi upaya kami untuk 

memfokuskan pada gender dan pembangunan kapasitas ke dalam 

program penelitian kami.

Hubungan CIFOR dengan pemerintah negara tuan rumah juga berjalan 

dengan baik di tahun 2009. Tahun ini merupakan tahun pertama 

CIFOR mendapatkan petugas penghubung tuan rumah secara penuh 

di Indonesia yang tentu saja sangat bermanfaat bagi hubungan kami 

dengan Kementerian Kehutanan Indonesia. Tim peninjau Kementerian 

Kehutanan memberikan CIFOR peringkat yang memuaskan dalam 

penilaian tentang manfaat CIFOR bagi tuan rumah, pada bulan Maret 

2009. Di Kamerun, Kementerian Kehutanan dan Fauna mengirimkan surat 

resmi yang mengapresiasi performa CIFOR.

CIFOR saat ini mengimbangi emisi karbon melalui program mitra 

CarbonFree® dimana kami berkomitmen untuk mengurangi jumlah 

cetakan yang kami hasilkan. Laporan tahunan yang singkat dan padat ini 

adalah salah satu upaya yang dilakukan, dirancang untuk memberikan 

gambaran yang berharga tentang posisi dan aktivitas CIFOR pada tahun 

2009 tanpa penggunaan materi yang berlebihan.

Meskipun perubahan di masa mendatang tak terelakkan, kami tetap 

berkeyakinan bahwa beberapa hal akan tetap sama dan tidak akan 

berubah. Kemanapun arah perdebatan global yang berkaitan dengan 

hutan, CIFOR akan terus berkontribusi lewat hasil penelitian yang nyata 

agar perdebatan tersebut tetap didasarkan pada kondisi yang sebenarnya. 

CIFOR menjamin bahwa perdebatan yang terjadi akan merefleksikan 

kepentingan dan perspektif masyarakat yang bergantung pada hutan 

untuk penghidupannya. 

Dr. Andrew J. Bennett
Ketua Dewan Pembina
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REDD+: 
Lokasi, lokasi, lokasi …

Pengalihan hak guna 
lahan di Guatemala

Menetapkan standar 
untuk kehutanan
skala kecil

Pelajaran yang dipetik 
Indonesia untuk REDD+

Menghadapi perubahan 
iklim di Kosta Rika

Konservasi yang lebih dari 
sekedar kehidupan liar

Ahli kehutanan Kamerun 
menyandingkan peraturan 
dan kenyataan

Protokol Kyoto tentang Mekanisme Pembangunan 
Bersih (Clean Development Mechanism, CDM) telah 
memungkinkan negara industri untuk memenuhi target 
emisi dengan cara membiayai proyek-proyek di negara-
negara berkembang yang membantu mengurangi jumlah 
karbon di atmosfir. Salah satu caranya adalah penanaman 
pohon. Namun demikian, merancang proyek kehutanan 
untuk CDM telah terbukti sangat rumit walaupun bukan 
tidak mungkin, seperti telah dibuktikan dengan penelitian 
di Amerika Latin.

Proyek FORMA telah membantu para manager dari 10 
proyek karbon hutan untuk memperoleh keterampilan 
dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bernegosiasi 
agar mampu berproses dalam kerumitan proyek CDM. 
Proyek, ‘Memperkokoh Proyek CDM di Sektor Kehutanan 
dan Bioenergi di Amerika Latin’ didanai oleh pemerintah 
Spanyol, dan dikelola oleh CIFOR dan Tropical Agriculture 
Research and Higher Education Centre (CATIE). ‘Ini adalah 
sebuah pengukuran bagaimana keberhasilan FORMA, 
dimana enam proyeknya saat ini berjalan baik dan mulai 
diakui oleh CDM atau pasar karbon sukarela,’ kata Zenia 
Salinas, yang mengelola proyek FORMA sebelum pindah 
ke Biocarbon Fund dari World Bank.

Di bawah proyek FORMA, para ilmuwan mengembangkan 
sebuah alat untuk mengukur jumlah karbon yang 
dapat disimpan atau diserap melalui proyek kehutanan. 
Peralatan metodologi aforestasi dan reforestasi yang telah 
disetujui (TARAM) telah digunakan dan disempurnakan 
oleh Biocarbon Fund. ‘TARAM telah membantu kita untuk 
mengestimasi pengurangan emisi untuk keberhasilan 
usaha kita,’ analis dana Mirko Serkovic menjelaskan, ‘dan 
kita telah menerima umpan balik dari proyek-proyek kami 
yang menyatakan bahwa TARAM benar-benar bermanfaat.’

Ketika harus membayar pengurangan emisi dari 
deforestasi, proyek seperti apa yang paling tepat? 
Penelitian di Sumatera menunjukkan bahwa skala dan 
lokasi adalah hal penting yang menentukan keberhasilan 
proyek. Di sini, ilmuwan dari Inggris, Amerika Serikat dan 
CIFOR telah menelaah hasil yang mungkin terjadi dari 
inisiatif pengurangan emisi yang pertama di Indonesia 
yang berfokus pada kawasan lindung di dataran tinggi.

 ‘Kami ingin membandingkan manfaat dari inisiatif ini 
dengan skenario alternatif dari sebuah proyek RED lain 
yang mencakup areal yang lebih luas di Sumatera Utara,’ 
ungkap David Gaveau, dari Durrell Institute of Conservation 
and Ecology yang berbasis di Inggris. Areal kedua 
tersebut terdiri dari hutan gambut dataran rendah, yang 
banyak terdapat orangutan, dan telah menjadi subyek 
pembukaan hutan.

Dengan menggunakan modeling spasial, para ilmuwan 
memprediksikan bahwa inisiatif yang dilakukan saat ini 
akan menyelamatkan hutan seluas 1.313 km2 dari kegiatan 
pembukaan hutan, sebelum tahun 2030. Namun demikian, 
hutan seluas 7.913 km2 di luar areal lindung tetap akan 
musnah. Karena sebagian besar orangutan hidup di 
dataran rendah, maka inisiatif yang dilakukan sekarang 
tidak akan banyak membantu keberadaan orangutan. 
Dengan demikian, seperempat populasi mungkin 
saja musnah pada tahun 2030 jika kondisi seperti ini 
terus terjadi. 

 ‘Jika kita benar-benar ingin menyelamatkan hutan dan 
orangutan, proyek pembayaran karbon di Sumatera 
bagian utara perlu difokuskan di dataran rendah, daripada 
di kawasan lindung dataran tinggi,’ Markku Kanninen, 
ilmuwan CIFOR menjelaskan. Para penulis menyimpulkan 
bahwa pengurangan emisi dari deforestasi akan 
berdampak besar terhadap konservasi jika pembayaran 
diperluas sehingga mencakup seluruh hutan tropis yang 
kaya akan karbon di Sumatera bagian utara.

Sekitar 27% hutan di negara-negara berkembang 
dimiliki atau dikendalikan oleh masyarakat. Tetapi 
apakah artinya dalam pelaksanaan di lapangan? Sebuah 
penelitian global yang dikoordinir oleh CIFOR dengan 
dukungan dari Right and Resources Initiative, telah dapat 
memberikan beberapa jawaban.

Sebuah studi khusus yang didanai oleh World Bank, Ford 
Foundation dan International Development Research 
Centre meneliti dua daerah yang berbeda di Guatemala, 
satu di dataran rendah, dan satu lagi di dataran tinggi. 
Para peneliti mempelajari karakteristik dari reformasi 
hak guna lahan, peran masyarakat dalam mewujudkan 
reformasi, dan masalah-masalah yang mereka hadapi 
dalam membangun dan mengelola hutan masyarakat.

‘Sebuah pesan nyata yang dihasilkan dari penelitian 
kami di sini dan di wilayah Amerika Latin yang lain,’ 
Anne Larson, ilmuwan tamu CIFOR menjelaskan, ‘adalah 
aksi bersama oleh organisasi masyarakat dan jejaring 
sangat penting dilakukan untuk mendapatkan dan 
mempertahankan hak guna lahan dan akses terhadap 
sumberdaya hutan.’

Serangkaian lokakarya yang dihadiri oleh perwakilan 
dari 427 organisasi masyarakat, telah menetapkan 
sebuah landasan nasional pada bulan Juli 2009. Program 
ini mengkampanyekan perlunya reformasi peraturan 
kehutanan yang telah gagal dalam mengikutsertakan 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Program ini 
juga mengupayakan bahwa pendapat masyarakat dapat 
berperan besar dalam pengambilan keputusan. Dalam 
hal ini, tentu saja pemerintah mendengarkan pendapat 
mereka. Pemerintah mendanai beberapa aktivitas awal 
program tersebut dan telah secara resmi menugaskan 
pegawai untuk berkoordinasi dengan para anggotanya.

Sekitar 117 juta hektar hutan dunia, dimana 15% diantaranya 
adalah hutan tropis, saat ini tersertifikasi sebagai hutan 
yang dikelola secara lestari oleh organisasi seperti the Forest 
Stewardship Council (FSC). Namun demikian, perusahaan, 
masyarakat dan individu yang mengelola sebagian kecil 
petak hutan atau mengeksploitasi hutan dengan intensitas 
yang rendah, mengalami kesulitan untuk mengikuti skema 
sertifikasi. Hal inilah yang perlu diubah. 

Sebuah proyek penelitian yang didanai oleh the Global 
Environment Facility dan dikelola oleh CIFOR telah 
menemukan alat dan insentif yang akan memungkinkan 
pengelola hutan dan masyarakat lokal untuk 
mengidentifikasi dan mengelola keanekaragaman hayati 
dalam operasi kehutanan skala kecil atau dengan intensitas 
pengelolaan yang rendah. Penelitian tersebut menguji alat 
dan insentif ini di enam lokasi proyek di Brazil, Kamerun dan 
Meksiko.

Standar baru untuk operasional skala kecil dan intensitas 
rendah diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari 
Dewan di akhir tahun 2009. Frank Katto, yang mengelola 
program akreditasi tersebut, mengatakan bahwa mereka 
akan dapat membuat perubahan yang signifikan. ‘Standar 
tersebut akan mengurangi banyak hambatan yang 
menghalangi operator skala kecil untuk mengikuti skema 
sertifikasi di masa lalu,’ katanya. ‘Standar tersebut relatif 
sederhana untuk digunakan dan lebih murah dibanding 
standar sebelumnya, tanpa mengurangi peraturan yang 
diharuskan oleh sertifikasi FSC’.

Proyek tersebut memungkinkan CIFOR untuk memberikan 
pengaruh secara lokal maupun global serta untuk 
mengembangkan hasil-hasil penelitian sebelumnya. ‘Hal 
ini adalah contoh yang baik dari kerjasama antara pusat 
penelitian, organisasi sertifikasi hutan global dan inisiatif 
berbagai negara,’ demikian disampaikan oleh Robert Nasi, 
ilmuwan CIFOR.

Dalam beberapa tahun ke depan, negara-negara dengan 
luasan hutan tropis yang besar dapat menerima dana bernilai 
milyaran dolar Amerika untuk proyek-proyek pengurangan 
emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD). Penelitian 
CIFOR yang didanai oleh World Bank dan the Australian 
Agency for International Development, mengkaji pelajaran 
yang dapat dipetik dari pengalaman Indonesia lewat 
Dana Reforestasi.

Sumber dana yang berasal dari pajak pemanenan kayu 
telah memberikan Indonesia cadangan uang berjumlah 
milyaran dolar untuk mendukung reforestasi. Meski dana 
tersebut seringkali disalahgunakan pada masa pemerintahan 
Soeharto. Sejak jatuhnya rezim Soeharto di tahun 1998, 
telah terjadi reformasi yang signifikan sehingga saat ini dana 
tersebut diaudit secara periodik. Namun demikian masalah 
tetap ada, kata Chris Barr, salah satu penulis dari Financial 
Governance and Indonesia’s Reforestation Fund. ‘Walaupun 
pemerintah telah melakukan beberapa tindakan yang 
mengesankan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan, 
administrasi dana tersebut masih belum transparan dan 
belum dapat dipertanggungjawabkan,’ menurutnya. 

Laporan tersebut menyarankan Kementerian Kehutanan 
untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya; 
transparansi dan akuntabilitas perlu ditingkatkan pada 
institusi-institusi kunci yang terlibat dalam menyalurkan 
dana REDD; pemantauan keuangan, pelaporan dan verifikasi 
perlu diperkuat; dan berbagai upaya perlu dilakukan untuk 
menjamin bahwa dana REDD tidak digunakan untuk 
memberikan subsidi untuk bisnis besar, sebagaimana yang 
telah terjadi sebelumnya. ‘Kami telah menerima kesimpulan 
dari laporan tersebut,’ kata Tachrir Fathoni, Kepala Badan 
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan di Kementerian 
Kehutanan. ‘Namun demikian, kami sedang dalam proses 
untuk membangun dan memperbaiki semua aspek tata 
kelola keuangan. Kami dapat dan kami akan berubah.’

Proyek Hutan Tropis dan Adaptasi Perubahan Iklim (the 
Tropical Forest and Climate Change Adaptation, TroFCCA) 
telah memperdalam pengetahuan kami tentang bagaimana 
menganalisa kerentanan terhadap perubahan iklim, dan 
bagaimana merencanakan langkah-langkah adaptasi. Di Kosta 
Rika, salah satu negara dimana TroFCCA melakukan penelitian, 
CIFOR bekerjasama dengan CATIE. Para peneliti memfokuskan 
penelitian pada areal yang rentan di sepanjang daerah aliran 
sungai (DAS) Reventazón, dimana bendungannya memasok 27% 
tenaga hidro di Kosta Rika.

Kurun waktu beberapa tahun terakhir, peningkatan frekuensi 
dan intensitas curah hujan yang ekstrim telah menyebabkan 
erosi tanah yang serius, mengakibatkan peningkatan sedimen 
yang mengancam potensi bendungan untuk menghasilkan 
tenaga hidro. The National Institute for Hydroelectricity (ICE) 
yang memegang monopoli negara untuk pasokan energi telah 
menghabiskan biaya jutaan dolar untuk mengatasi masalah ini. 

Penelitian yang ada mempelajari apa yang akan terjadi 
jika curah hujan yang ekstrim terus meningkat; bagaimana 
sejumlah pilihan pemanfaatan lahan yang berbeda akan dapat 
membantu komunitas dan lingkungan untuk beradaptasi 
terhadap perubahan iklim; dan insentif seperti apa yang dapat 
mendorong petani untuk mengadopsi praktek penggunaan 
lahan yang dapat mengurangi erosi tanah, serta sedimentasi 
di bendungan.

‘Proyek tersebut telah memperdalam pengetahuan kami tentang 
konservasi tanah dan memberikan pemahaman yang lebih baik 
tentang bagaimana untuk memperbaiki pengelolaan tanah di 
lahan pertanian,’ kata perencana ICE, Gustavo Calvo Domingo. 
‘Kami sekarang sedang mempromosikan aktivitas yang akan 
bermanfaat baik bagi petani maupun perusahaan.’ Aktivitas-
aktivitas ini akan membantu menurunkan erosi dan biaya-biaya 
yang berkaitan dengan pemindahan sedimen dari bendungan.

Aktivitas konservasi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 
lokal, tetapi dapat juga membahayakan mereka Di Peru, sebagai 
contoh, pembentukan taman nasional untuk mengkonservasi 
varietas tanaman budaya lokal, memberikan manfaat bagi 
penduduk setempat yang membantu mengelola taman 
tersebut, selain juga bermanfaat untuk keanekaragaman hayati. 
Fenomena ini sangat kontradiktif dengan nasib penduduk San 
di Afrika Selatan. Hak asasi manusia mereka seringkali diabaikan 
dan banyak dari mereka yang dipindahkan dari lahan leluhur 
mereka dalam rangka pembentukan kawasan lindung.

Studi penting yang dipublikasikan oleh CIFOR dan the 
International Union for Nature Conservation (IUCN) berjudul 
‘Rights-based approaches: Exploring issues and opportunities for 
conservation’, menyarankan bahwa konflik yang terkait dengan 
konservasi tidak perlu dan semestinya tidak terjadi.

Buku tersebut memuat berbagai studi kasus, meneliti semua 
aspek, mulai dari hak pemanfaatan air di Yordania sampai 
hak komunitas Sherpa di Nepal dan penduduk sekitar 
hutan di Bolivia. ‘Berbagai studi kasus tersebut membantu 
membuka jalan bagi para pemangku hak, seperti penduduk 
asli, dan pengemban tugas, seperti badan pemerintah, agar 
dapat bekerjasama secara konstruktif,’ kata wakil editor Terry 
Sunderland, ilmuwan CIFOR dan anggota Komisi untuk 
Lingkungan, Ekonomi dan Politik Sosial di IUCN.

Buku tersebut membantu memantapkan resolusi komprehensif 
pertama IUCN tentang pendekatan berbasis hak untuk 
konservasi. Lebih dari 1000 anggota IUCN diajak untuk 
mengembangkan pendekatan berbasis hak untuk konservasi. 
Buku tersebut mendukung badan pemerintah dan organisasi 
masyarakat sipil untuk memantau hasil dari aktivitas konservasi 
terhadap hak asasi manusia. Buku ini juga mendukung para 
anggotanya untuk menetapkan mekanisme yang menjamin 
bahwa kepentingan sektor swasta tetap menghormati hak asasi 
manusia dan bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul 
akibat aktivitas lingkungan dan sosial yang mereka lakukan.

Kamerun mempunyai pengalaman yang dapat dijadikan 
pelajaran sehubungan dengan hutan masyarakat . Walaupun 
banyak penduduk desa telah dapat meningkatkan pendapatan 
dari penjualan kayu, masyarakat di sekitar hutan belum 
menyadari potensi mereka yang sebenarnya. Hal ini terutama 
disebabkan karena sampai saat ini prosedur untuk menetapkan 
dan mengelola hutan masyarakat masih terlalu rumit. 

 

‘Di masa lalu, banyak masyarakat menyadari bahwa jika mereka 
betul-betul mengikuti Prosedur Manual, mereka hanya akan 
dapat menghasilkan sedikit uang,’ Guillaume Lescuyer, ilmuwan 
CIFOR menjelaskan. Karena itu, mereka tidak mematuhi hukum 
dan di tahun 2006, lebih dari 50 asosiasi hutan masyarakat 
kehilangan ijin untuk menebang. Tetapi, hilangnya ijin tersebut 
tidak menghalangi mereka untuk tetap menebang pohon 
secara ilegal.

Usaha pertama untuk merevisi Prosedur Manual dilakukan 
oleh sebuah jejaring grup masyarakat sipil. Proses tersebut 
berkembang di tahun 2006, ketika sejumlah organisasi, 
termasuk CIFOR, meninjau kembali manual tersebut. Di 
bulan Desember 2008, Kementerian Hutan dan Fauna 
menyelenggarakan lokakarya di ibukota negara, Yaoundé, 
dengan sekitar 80 orang yang terlibat dalam diskusi. Lokakarya 
ini menghasilkan sebuah manual edisi direvisi dan mulai 
diberlakukan di tahun 2009. Kementerian menyatakan bahwa 
mereka menghargai panduan dan saran CIFOR selama proses 
revisi dan menyanjung lancarnya kerjasama keilmuan-kebijakan 
yang terjalin.

Manual yang baru tersebut menyederhanakan peraturan yang 
mengatur hutan masyarakat dan menjamin bahwa urusan 
keuangan dari asosiasi pengelola hutan masyarakat akan 
lebih transparan.

Pesan dari Ketua Dewan

Tahun 2009 merupakan titik balik untuk penelitian hutan dan kehutanan, 

dimana pengakuan global terhadap peran utama hutan dalam 

mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, mulai mempengaruhi 

keputusan-keputusan pada arena politik nasional dan internasional dan 

aksi di lapangan.

Masyarakat internasional sekarang sepakat bahwa mengurangi emisi dari 

deforestasi dan degradasi hutan dan meningkatkan cadangan karbon 

(REDD+) merupakan elemen penting dari agenda perlindungan iklim. 

Hal penting lainnya adalah bahwa kehutanan juga dimasukkan ke dalam 

persetujuan yang disepakati dalam negosiasi UNFCCC di Kopenhagen.

CIFOR dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk menjamin 

bahwa sumber keuangan yang baru dan niat politik yang difokuskan 

pada kehutanan akan diimplementasikan menjadi perubahan yang 

berarti dalam kebijakan dan pelaksanaannya. Investasi yang telah kami 

lakukan lewat penelitian dan pembangunan kapasitas pencapaian dalam 

beberapa tahun terakhir merupakan indikasi bahwa kami diposisikan 

secara ideal sebagai sumber analisis dan saran yang dapat dipercaya 

untuk isu-isu yang berkaitan dengan hutan.

Salah satu indikasi dari profil CIFOR yang terus berkembang adalah 

kemampuan kami untuk mengumpulkan dana yang berkontribusi 

terhadap kondisi kesehatan keuangan kami. Dana hibah untuk CIFOR di 

tahun 2009 berjumlah total 23,6 juta dolar Amerika, yang naik sebesar 

15% dibanding tahun 2008. Tahun 2009 juga mencatat penerimaan 

sebuah proyek hibah terbesar yang pernah diterima CIFOR yakni 3,2 juta 

dolar Amerika dari Norwegian Agency for Development Cooperation 

untuk tahun pertama dari empat tahun studi komparatif global dari 

efektivitas generasi pertama aktivitas REDD+.

Tahun 2009 juga adalah tahun pertama dimana secara penuh kami mulai 

melaksanakan strategi yang baru dan kami mulai merasakan manfaatnya. 

Penekanan terbesar pada penelitian antar disiplin ilmu telah membantu 

menciptakan semangat kemitraan baru, baik di dalam maupun di luar 

CIFOR. Pendekatan baru kami membantu membangkitkan sinergi yang 

penting diantara program penelitian CIFOR dan memberikan pengaruh 

terhadap arena kebijakan yang beragam, berdasarkan keahlian yang 

berhubungan dengan penghidupan, kepemerintahan dan pengelolaan 

hutan secara lestari.

Dewan Pembina percaya bahwa strategi baru ini telah memperkuat 

posisi CIFOR sebagai institusi penelitian internasional terdepan dengan 

memusatkan perhatian pada kualitas keilmuan yang juga selaras dengan 

pentingnya tujuan akhir yang potensial.

Karena CIFOR tidak dapat berharap untuk mempengaruhi pengelolaan 

hutan dunia jika bekerja sendiri, maka kami menitikberatkan untuk bekerja 

sama dengan organisasi lain sejalan dengan sejumlah proses kebijakan 

untuk mempengaruhi agenda kehutanan dunia.

Posisi kami di bawah Consultative Group for International Agricultural 

Research (CGIAR) tetap kuat. Pada pertemuan di bulan September 2009, 

Dewan Ilmiah CGIAR memberikan dukungan yang kuat terhadap Rencana 

Jangka Menengah CIFOR, dengan menggarisbawahi upaya kami untuk 

memfokuskan pada gender dan pembangunan kapasitas ke dalam 

program penelitian kami.

Hubungan CIFOR dengan pemerintah negara tuan rumah juga berjalan 

dengan baik di tahun 2009. Tahun ini merupakan tahun pertama 

CIFOR mendapatkan petugas penghubung tuan rumah secara penuh 

di Indonesia yang tentu saja sangat bermanfaat bagi hubungan kami 

dengan Kementerian Kehutanan Indonesia. Tim peninjau Kementerian 

Kehutanan memberikan CIFOR peringkat yang memuaskan dalam 

penilaian tentang manfaat CIFOR bagi tuan rumah, pada bulan Maret 

2009. Di Kamerun, Kementerian Kehutanan dan Fauna mengirimkan surat 

resmi yang mengapresiasi performa CIFOR.

CIFOR saat ini mengimbangi emisi karbon melalui program mitra 

CarbonFree® dimana kami berkomitmen untuk mengurangi jumlah 

cetakan yang kami hasilkan. Laporan tahunan yang singkat dan padat ini 

adalah salah satu upaya yang dilakukan, dirancang untuk memberikan 

gambaran yang berharga tentang posisi dan aktivitas CIFOR pada tahun 

2009 tanpa penggunaan materi yang berlebihan.

Meskipun perubahan di masa mendatang tak terelakkan, kami tetap 

berkeyakinan bahwa beberapa hal akan tetap sama dan tidak akan 

berubah. Kemanapun arah perdebatan global yang berkaitan dengan 

hutan, CIFOR akan terus berkontribusi lewat hasil penelitian yang nyata 

agar perdebatan tersebut tetap didasarkan pada kondisi yang sebenarnya. 

CIFOR menjamin bahwa perdebatan yang terjadi akan merefleksikan 

kepentingan dan perspektif masyarakat yang bergantung pada hutan 

untuk penghidupannya. 

Dr. Andrew J. Bennett
Ketua Dewan Pembina
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REDD+: 
Lokasi, lokasi, lokasi …

Pengalihan hak guna 
lahan di Guatemala

Menetapkan standar 
untuk kehutanan
skala kecil

Pelajaran yang dipetik 
Indonesia untuk REDD+

Menghadapi perubahan 
iklim di Kosta Rika

Konservasi yang lebih dari 
sekedar kehidupan liar

Ahli kehutanan Kamerun 
menyandingkan peraturan 
dan kenyataan

Protokol Kyoto tentang Mekanisme Pembangunan 
Bersih (Clean Development Mechanism, CDM) telah 
memungkinkan negara industri untuk memenuhi target 
emisi dengan cara membiayai proyek-proyek di negara-
negara berkembang yang membantu mengurangi jumlah 
karbon di atmosfir. Salah satu caranya adalah penanaman 
pohon. Namun demikian, merancang proyek kehutanan 
untuk CDM telah terbukti sangat rumit walaupun bukan 
tidak mungkin, seperti telah dibuktikan dengan penelitian 
di Amerika Latin.

Proyek FORMA telah membantu para manager dari 10 
proyek karbon hutan untuk memperoleh keterampilan 
dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bernegosiasi 
agar mampu berproses dalam kerumitan proyek CDM. 
Proyek, ‘Memperkokoh Proyek CDM di Sektor Kehutanan 
dan Bioenergi di Amerika Latin’ didanai oleh pemerintah 
Spanyol, dan dikelola oleh CIFOR dan Tropical Agriculture 
Research and Higher Education Centre (CATIE). ‘Ini adalah 
sebuah pengukuran bagaimana keberhasilan FORMA, 
dimana enam proyeknya saat ini berjalan baik dan mulai 
diakui oleh CDM atau pasar karbon sukarela,’ kata Zenia 
Salinas, yang mengelola proyek FORMA sebelum pindah 
ke Biocarbon Fund dari World Bank.

Di bawah proyek FORMA, para ilmuwan mengembangkan 
sebuah alat untuk mengukur jumlah karbon yang 
dapat disimpan atau diserap melalui proyek kehutanan. 
Peralatan metodologi aforestasi dan reforestasi yang telah 
disetujui (TARAM) telah digunakan dan disempurnakan 
oleh Biocarbon Fund. ‘TARAM telah membantu kita untuk 
mengestimasi pengurangan emisi untuk keberhasilan 
usaha kita,’ analis dana Mirko Serkovic menjelaskan, ‘dan 
kita telah menerima umpan balik dari proyek-proyek kami 
yang menyatakan bahwa TARAM benar-benar bermanfaat.’

Ketika harus membayar pengurangan emisi dari 
deforestasi, proyek seperti apa yang paling tepat? 
Penelitian di Sumatera menunjukkan bahwa skala dan 
lokasi adalah hal penting yang menentukan keberhasilan 
proyek. Di sini, ilmuwan dari Inggris, Amerika Serikat dan 
CIFOR telah menelaah hasil yang mungkin terjadi dari 
inisiatif pengurangan emisi yang pertama di Indonesia 
yang berfokus pada kawasan lindung di dataran tinggi.

 ‘Kami ingin membandingkan manfaat dari inisiatif ini 
dengan skenario alternatif dari sebuah proyek RED lain 
yang mencakup areal yang lebih luas di Sumatera Utara,’ 
ungkap David Gaveau, dari Durrell Institute of Conservation 
and Ecology yang berbasis di Inggris. Areal kedua 
tersebut terdiri dari hutan gambut dataran rendah, yang 
banyak terdapat orangutan, dan telah menjadi subyek 
pembukaan hutan.

Dengan menggunakan modeling spasial, para ilmuwan 
memprediksikan bahwa inisiatif yang dilakukan saat ini 
akan menyelamatkan hutan seluas 1.313 km2 dari kegiatan 
pembukaan hutan, sebelum tahun 2030. Namun demikian, 
hutan seluas 7.913 km2 di luar areal lindung tetap akan 
musnah. Karena sebagian besar orangutan hidup di 
dataran rendah, maka inisiatif yang dilakukan sekarang 
tidak akan banyak membantu keberadaan orangutan. 
Dengan demikian, seperempat populasi mungkin 
saja musnah pada tahun 2030 jika kondisi seperti ini 
terus terjadi. 

 ‘Jika kita benar-benar ingin menyelamatkan hutan dan 
orangutan, proyek pembayaran karbon di Sumatera 
bagian utara perlu difokuskan di dataran rendah, daripada 
di kawasan lindung dataran tinggi,’ Markku Kanninen, 
ilmuwan CIFOR menjelaskan. Para penulis menyimpulkan 
bahwa pengurangan emisi dari deforestasi akan 
berdampak besar terhadap konservasi jika pembayaran 
diperluas sehingga mencakup seluruh hutan tropis yang 
kaya akan karbon di Sumatera bagian utara.

Sekitar 27% hutan di negara-negara berkembang 
dimiliki atau dikendalikan oleh masyarakat. Tetapi 
apakah artinya dalam pelaksanaan di lapangan? Sebuah 
penelitian global yang dikoordinir oleh CIFOR dengan 
dukungan dari Right and Resources Initiative, telah dapat 
memberikan beberapa jawaban.

Sebuah studi khusus yang didanai oleh World Bank, Ford 
Foundation dan International Development Research 
Centre meneliti dua daerah yang berbeda di Guatemala, 
satu di dataran rendah, dan satu lagi di dataran tinggi. 
Para peneliti mempelajari karakteristik dari reformasi 
hak guna lahan, peran masyarakat dalam mewujudkan 
reformasi, dan masalah-masalah yang mereka hadapi 
dalam membangun dan mengelola hutan masyarakat.

‘Sebuah pesan nyata yang dihasilkan dari penelitian 
kami di sini dan di wilayah Amerika Latin yang lain,’ 
Anne Larson, ilmuwan tamu CIFOR menjelaskan, ‘adalah 
aksi bersama oleh organisasi masyarakat dan jejaring 
sangat penting dilakukan untuk mendapatkan dan 
mempertahankan hak guna lahan dan akses terhadap 
sumberdaya hutan.’

Serangkaian lokakarya yang dihadiri oleh perwakilan 
dari 427 organisasi masyarakat, telah menetapkan 
sebuah landasan nasional pada bulan Juli 2009. Program 
ini mengkampanyekan perlunya reformasi peraturan 
kehutanan yang telah gagal dalam mengikutsertakan 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Program ini 
juga mengupayakan bahwa pendapat masyarakat dapat 
berperan besar dalam pengambilan keputusan. Dalam 
hal ini, tentu saja pemerintah mendengarkan pendapat 
mereka. Pemerintah mendanai beberapa aktivitas awal 
program tersebut dan telah secara resmi menugaskan 
pegawai untuk berkoordinasi dengan para anggotanya.

Sekitar 117 juta hektar hutan dunia, dimana 15% diantaranya 
adalah hutan tropis, saat ini tersertifikasi sebagai hutan 
yang dikelola secara lestari oleh organisasi seperti the Forest 
Stewardship Council (FSC). Namun demikian, perusahaan, 
masyarakat dan individu yang mengelola sebagian kecil 
petak hutan atau mengeksploitasi hutan dengan intensitas 
yang rendah, mengalami kesulitan untuk mengikuti skema 
sertifikasi. Hal inilah yang perlu diubah. 

Sebuah proyek penelitian yang didanai oleh the Global 
Environment Facility dan dikelola oleh CIFOR telah 
menemukan alat dan insentif yang akan memungkinkan 
pengelola hutan dan masyarakat lokal untuk 
mengidentifikasi dan mengelola keanekaragaman hayati 
dalam operasi kehutanan skala kecil atau dengan intensitas 
pengelolaan yang rendah. Penelitian tersebut menguji alat 
dan insentif ini di enam lokasi proyek di Brazil, Kamerun dan 
Meksiko.

Standar baru untuk operasional skala kecil dan intensitas 
rendah diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari 
Dewan di akhir tahun 2009. Frank Katto, yang mengelola 
program akreditasi tersebut, mengatakan bahwa mereka 
akan dapat membuat perubahan yang signifikan. ‘Standar 
tersebut akan mengurangi banyak hambatan yang 
menghalangi operator skala kecil untuk mengikuti skema 
sertifikasi di masa lalu,’ katanya. ‘Standar tersebut relatif 
sederhana untuk digunakan dan lebih murah dibanding 
standar sebelumnya, tanpa mengurangi peraturan yang 
diharuskan oleh sertifikasi FSC’.

Proyek tersebut memungkinkan CIFOR untuk memberikan 
pengaruh secara lokal maupun global serta untuk 
mengembangkan hasil-hasil penelitian sebelumnya. ‘Hal 
ini adalah contoh yang baik dari kerjasama antara pusat 
penelitian, organisasi sertifikasi hutan global dan inisiatif 
berbagai negara,’ demikian disampaikan oleh Robert Nasi, 
ilmuwan CIFOR.

Dalam beberapa tahun ke depan, negara-negara dengan 
luasan hutan tropis yang besar dapat menerima dana bernilai 
milyaran dolar Amerika untuk proyek-proyek pengurangan 
emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD). Penelitian 
CIFOR yang didanai oleh World Bank dan the Australian 
Agency for International Development, mengkaji pelajaran 
yang dapat dipetik dari pengalaman Indonesia lewat 
Dana Reforestasi.

Sumber dana yang berasal dari pajak pemanenan kayu 
telah memberikan Indonesia cadangan uang berjumlah 
milyaran dolar untuk mendukung reforestasi. Meski dana 
tersebut seringkali disalahgunakan pada masa pemerintahan 
Soeharto. Sejak jatuhnya rezim Soeharto di tahun 1998, 
telah terjadi reformasi yang signifikan sehingga saat ini dana 
tersebut diaudit secara periodik. Namun demikian masalah 
tetap ada, kata Chris Barr, salah satu penulis dari Financial 
Governance and Indonesia’s Reforestation Fund. ‘Walaupun 
pemerintah telah melakukan beberapa tindakan yang 
mengesankan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan, 
administrasi dana tersebut masih belum transparan dan 
belum dapat dipertanggungjawabkan,’ menurutnya. 

Laporan tersebut menyarankan Kementerian Kehutanan 
untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya; 
transparansi dan akuntabilitas perlu ditingkatkan pada 
institusi-institusi kunci yang terlibat dalam menyalurkan 
dana REDD; pemantauan keuangan, pelaporan dan verifikasi 
perlu diperkuat; dan berbagai upaya perlu dilakukan untuk 
menjamin bahwa dana REDD tidak digunakan untuk 
memberikan subsidi untuk bisnis besar, sebagaimana yang 
telah terjadi sebelumnya. ‘Kami telah menerima kesimpulan 
dari laporan tersebut,’ kata Tachrir Fathoni, Kepala Badan 
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan di Kementerian 
Kehutanan. ‘Namun demikian, kami sedang dalam proses 
untuk membangun dan memperbaiki semua aspek tata 
kelola keuangan. Kami dapat dan kami akan berubah.’

Proyek Hutan Tropis dan Adaptasi Perubahan Iklim (the 
Tropical Forest and Climate Change Adaptation, TroFCCA) 
telah memperdalam pengetahuan kami tentang bagaimana 
menganalisa kerentanan terhadap perubahan iklim, dan 
bagaimana merencanakan langkah-langkah adaptasi. Di Kosta 
Rika, salah satu negara dimana TroFCCA melakukan penelitian, 
CIFOR bekerjasama dengan CATIE. Para peneliti memfokuskan 
penelitian pada areal yang rentan di sepanjang daerah aliran 
sungai (DAS) Reventazón, dimana bendungannya memasok 27% 
tenaga hidro di Kosta Rika.

Kurun waktu beberapa tahun terakhir, peningkatan frekuensi 
dan intensitas curah hujan yang ekstrim telah menyebabkan 
erosi tanah yang serius, mengakibatkan peningkatan sedimen 
yang mengancam potensi bendungan untuk menghasilkan 
tenaga hidro. The National Institute for Hydroelectricity (ICE) 
yang memegang monopoli negara untuk pasokan energi telah 
menghabiskan biaya jutaan dolar untuk mengatasi masalah ini. 

Penelitian yang ada mempelajari apa yang akan terjadi 
jika curah hujan yang ekstrim terus meningkat; bagaimana 
sejumlah pilihan pemanfaatan lahan yang berbeda akan dapat 
membantu komunitas dan lingkungan untuk beradaptasi 
terhadap perubahan iklim; dan insentif seperti apa yang dapat 
mendorong petani untuk mengadopsi praktek penggunaan 
lahan yang dapat mengurangi erosi tanah, serta sedimentasi 
di bendungan.

‘Proyek tersebut telah memperdalam pengetahuan kami tentang 
konservasi tanah dan memberikan pemahaman yang lebih baik 
tentang bagaimana untuk memperbaiki pengelolaan tanah di 
lahan pertanian,’ kata perencana ICE, Gustavo Calvo Domingo. 
‘Kami sekarang sedang mempromosikan aktivitas yang akan 
bermanfaat baik bagi petani maupun perusahaan.’ Aktivitas-
aktivitas ini akan membantu menurunkan erosi dan biaya-biaya 
yang berkaitan dengan pemindahan sedimen dari bendungan.

Aktivitas konservasi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 
lokal, tetapi dapat juga membahayakan mereka Di Peru, sebagai 
contoh, pembentukan taman nasional untuk mengkonservasi 
varietas tanaman budaya lokal, memberikan manfaat bagi 
penduduk setempat yang membantu mengelola taman 
tersebut, selain juga bermanfaat untuk keanekaragaman hayati. 
Fenomena ini sangat kontradiktif dengan nasib penduduk San 
di Afrika Selatan. Hak asasi manusia mereka seringkali diabaikan 
dan banyak dari mereka yang dipindahkan dari lahan leluhur 
mereka dalam rangka pembentukan kawasan lindung.

Studi penting yang dipublikasikan oleh CIFOR dan the 
International Union for Nature Conservation (IUCN) berjudul 
‘Rights-based approaches: Exploring issues and opportunities for 
conservation’, menyarankan bahwa konflik yang terkait dengan 
konservasi tidak perlu dan semestinya tidak terjadi.

Buku tersebut memuat berbagai studi kasus, meneliti semua 
aspek, mulai dari hak pemanfaatan air di Yordania sampai 
hak komunitas Sherpa di Nepal dan penduduk sekitar 
hutan di Bolivia. ‘Berbagai studi kasus tersebut membantu 
membuka jalan bagi para pemangku hak, seperti penduduk 
asli, dan pengemban tugas, seperti badan pemerintah, agar 
dapat bekerjasama secara konstruktif,’ kata wakil editor Terry 
Sunderland, ilmuwan CIFOR dan anggota Komisi untuk 
Lingkungan, Ekonomi dan Politik Sosial di IUCN.

Buku tersebut membantu memantapkan resolusi komprehensif 
pertama IUCN tentang pendekatan berbasis hak untuk 
konservasi. Lebih dari 1000 anggota IUCN diajak untuk 
mengembangkan pendekatan berbasis hak untuk konservasi. 
Buku tersebut mendukung badan pemerintah dan organisasi 
masyarakat sipil untuk memantau hasil dari aktivitas konservasi 
terhadap hak asasi manusia. Buku ini juga mendukung para 
anggotanya untuk menetapkan mekanisme yang menjamin 
bahwa kepentingan sektor swasta tetap menghormati hak asasi 
manusia dan bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul 
akibat aktivitas lingkungan dan sosial yang mereka lakukan.

Kamerun mempunyai pengalaman yang dapat dijadikan 
pelajaran sehubungan dengan hutan masyarakat . Walaupun 
banyak penduduk desa telah dapat meningkatkan pendapatan 
dari penjualan kayu, masyarakat di sekitar hutan belum 
menyadari potensi mereka yang sebenarnya. Hal ini terutama 
disebabkan karena sampai saat ini prosedur untuk menetapkan 
dan mengelola hutan masyarakat masih terlalu rumit. 

 

‘Di masa lalu, banyak masyarakat menyadari bahwa jika mereka 
betul-betul mengikuti Prosedur Manual, mereka hanya akan 
dapat menghasilkan sedikit uang,’ Guillaume Lescuyer, ilmuwan 
CIFOR menjelaskan. Karena itu, mereka tidak mematuhi hukum 
dan di tahun 2006, lebih dari 50 asosiasi hutan masyarakat 
kehilangan ijin untuk menebang. Tetapi, hilangnya ijin tersebut 
tidak menghalangi mereka untuk tetap menebang pohon 
secara ilegal.

Usaha pertama untuk merevisi Prosedur Manual dilakukan 
oleh sebuah jejaring grup masyarakat sipil. Proses tersebut 
berkembang di tahun 2006, ketika sejumlah organisasi, 
termasuk CIFOR, meninjau kembali manual tersebut. Di 
bulan Desember 2008, Kementerian Hutan dan Fauna 
menyelenggarakan lokakarya di ibukota negara, Yaoundé, 
dengan sekitar 80 orang yang terlibat dalam diskusi. Lokakarya 
ini menghasilkan sebuah manual edisi direvisi dan mulai 
diberlakukan di tahun 2009. Kementerian menyatakan bahwa 
mereka menghargai panduan dan saran CIFOR selama proses 
revisi dan menyanjung lancarnya kerjasama keilmuan-kebijakan 
yang terjalin.

Manual yang baru tersebut menyederhanakan peraturan yang 
mengatur hutan masyarakat dan menjamin bahwa urusan 
keuangan dari asosiasi pengelola hutan masyarakat akan 
lebih transparan.

Pesan dari Ketua Dewan

Tahun 2009 merupakan titik balik untuk penelitian hutan dan kehutanan, 

dimana pengakuan global terhadap peran utama hutan dalam 

mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, mulai mempengaruhi 

keputusan-keputusan pada arena politik nasional dan internasional dan 

aksi di lapangan.

Masyarakat internasional sekarang sepakat bahwa mengurangi emisi dari 

deforestasi dan degradasi hutan dan meningkatkan cadangan karbon 

(REDD+) merupakan elemen penting dari agenda perlindungan iklim. 

Hal penting lainnya adalah bahwa kehutanan juga dimasukkan ke dalam 

persetujuan yang disepakati dalam negosiasi UNFCCC di Kopenhagen.

CIFOR dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk menjamin 

bahwa sumber keuangan yang baru dan niat politik yang difokuskan 

pada kehutanan akan diimplementasikan menjadi perubahan yang 

berarti dalam kebijakan dan pelaksanaannya. Investasi yang telah kami 

lakukan lewat penelitian dan pembangunan kapasitas pencapaian dalam 

beberapa tahun terakhir merupakan indikasi bahwa kami diposisikan 

secara ideal sebagai sumber analisis dan saran yang dapat dipercaya 

untuk isu-isu yang berkaitan dengan hutan.

Salah satu indikasi dari profil CIFOR yang terus berkembang adalah 

kemampuan kami untuk mengumpulkan dana yang berkontribusi 

terhadap kondisi kesehatan keuangan kami. Dana hibah untuk CIFOR di 

tahun 2009 berjumlah total 23,6 juta dolar Amerika, yang naik sebesar 

15% dibanding tahun 2008. Tahun 2009 juga mencatat penerimaan 

sebuah proyek hibah terbesar yang pernah diterima CIFOR yakni 3,2 juta 

dolar Amerika dari Norwegian Agency for Development Cooperation 

untuk tahun pertama dari empat tahun studi komparatif global dari 

efektivitas generasi pertama aktivitas REDD+.

Tahun 2009 juga adalah tahun pertama dimana secara penuh kami mulai 

melaksanakan strategi yang baru dan kami mulai merasakan manfaatnya. 

Penekanan terbesar pada penelitian antar disiplin ilmu telah membantu 

menciptakan semangat kemitraan baru, baik di dalam maupun di luar 

CIFOR. Pendekatan baru kami membantu membangkitkan sinergi yang 

penting diantara program penelitian CIFOR dan memberikan pengaruh 

terhadap arena kebijakan yang beragam, berdasarkan keahlian yang 

berhubungan dengan penghidupan, kepemerintahan dan pengelolaan 

hutan secara lestari.

Dewan Pembina percaya bahwa strategi baru ini telah memperkuat 

posisi CIFOR sebagai institusi penelitian internasional terdepan dengan 

memusatkan perhatian pada kualitas keilmuan yang juga selaras dengan 

pentingnya tujuan akhir yang potensial.

Karena CIFOR tidak dapat berharap untuk mempengaruhi pengelolaan 

hutan dunia jika bekerja sendiri, maka kami menitikberatkan untuk bekerja 

sama dengan organisasi lain sejalan dengan sejumlah proses kebijakan 

untuk mempengaruhi agenda kehutanan dunia.

Posisi kami di bawah Consultative Group for International Agricultural 

Research (CGIAR) tetap kuat. Pada pertemuan di bulan September 2009, 

Dewan Ilmiah CGIAR memberikan dukungan yang kuat terhadap Rencana 

Jangka Menengah CIFOR, dengan menggarisbawahi upaya kami untuk 

memfokuskan pada gender dan pembangunan kapasitas ke dalam 

program penelitian kami.

Hubungan CIFOR dengan pemerintah negara tuan rumah juga berjalan 

dengan baik di tahun 2009. Tahun ini merupakan tahun pertama 

CIFOR mendapatkan petugas penghubung tuan rumah secara penuh 

di Indonesia yang tentu saja sangat bermanfaat bagi hubungan kami 

dengan Kementerian Kehutanan Indonesia. Tim peninjau Kementerian 

Kehutanan memberikan CIFOR peringkat yang memuaskan dalam 

penilaian tentang manfaat CIFOR bagi tuan rumah, pada bulan Maret 

2009. Di Kamerun, Kementerian Kehutanan dan Fauna mengirimkan surat 

resmi yang mengapresiasi performa CIFOR.

CIFOR saat ini mengimbangi emisi karbon melalui program mitra 

CarbonFree® dimana kami berkomitmen untuk mengurangi jumlah 

cetakan yang kami hasilkan. Laporan tahunan yang singkat dan padat ini 

adalah salah satu upaya yang dilakukan, dirancang untuk memberikan 

gambaran yang berharga tentang posisi dan aktivitas CIFOR pada tahun 

2009 tanpa penggunaan materi yang berlebihan.

Meskipun perubahan di masa mendatang tak terelakkan, kami tetap 

berkeyakinan bahwa beberapa hal akan tetap sama dan tidak akan 

berubah. Kemanapun arah perdebatan global yang berkaitan dengan 

hutan, CIFOR akan terus berkontribusi lewat hasil penelitian yang nyata 

agar perdebatan tersebut tetap didasarkan pada kondisi yang sebenarnya. 

CIFOR menjamin bahwa perdebatan yang terjadi akan merefleksikan 

kepentingan dan perspektif masyarakat yang bergantung pada hutan 

untuk penghidupannya. 

Dr. Andrew J. Bennett
Ketua Dewan Pembina
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REDD+: 
Lokasi, lokasi, lokasi …

Pengalihan hak guna 
lahan di Guatemala

Menetapkan standar 
untuk kehutanan
skala kecil

Pelajaran yang dipetik 
Indonesia untuk REDD+

Menghadapi perubahan 
iklim di Kosta Rika

Konservasi yang lebih dari 
sekedar kehidupan liar

Ahli kehutanan Kamerun 
menyandingkan peraturan 
dan kenyataan

Protokol Kyoto tentang Mekanisme Pembangunan 
Bersih (Clean Development Mechanism, CDM) telah 
memungkinkan negara industri untuk memenuhi target 
emisi dengan cara membiayai proyek-proyek di negara-
negara berkembang yang membantu mengurangi jumlah 
karbon di atmosfir. Salah satu caranya adalah penanaman 
pohon. Namun demikian, merancang proyek kehutanan 
untuk CDM telah terbukti sangat rumit walaupun bukan 
tidak mungkin, seperti telah dibuktikan dengan penelitian 
di Amerika Latin.

Proyek FORMA telah membantu para manager dari 10 
proyek karbon hutan untuk memperoleh keterampilan 
dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bernegosiasi 
agar mampu berproses dalam kerumitan proyek CDM. 
Proyek, ‘Memperkokoh Proyek CDM di Sektor Kehutanan 
dan Bioenergi di Amerika Latin’ didanai oleh pemerintah 
Spanyol, dan dikelola oleh CIFOR dan Tropical Agriculture 
Research and Higher Education Centre (CATIE). ‘Ini adalah 
sebuah pengukuran bagaimana keberhasilan FORMA, 
dimana enam proyeknya saat ini berjalan baik dan mulai 
diakui oleh CDM atau pasar karbon sukarela,’ kata Zenia 
Salinas, yang mengelola proyek FORMA sebelum pindah 
ke Biocarbon Fund dari World Bank.

Di bawah proyek FORMA, para ilmuwan mengembangkan 
sebuah alat untuk mengukur jumlah karbon yang 
dapat disimpan atau diserap melalui proyek kehutanan. 
Peralatan metodologi aforestasi dan reforestasi yang telah 
disetujui (TARAM) telah digunakan dan disempurnakan 
oleh Biocarbon Fund. ‘TARAM telah membantu kita untuk 
mengestimasi pengurangan emisi untuk keberhasilan 
usaha kita,’ analis dana Mirko Serkovic menjelaskan, ‘dan 
kita telah menerima umpan balik dari proyek-proyek kami 
yang menyatakan bahwa TARAM benar-benar bermanfaat.’

Ketika harus membayar pengurangan emisi dari 
deforestasi, proyek seperti apa yang paling tepat? 
Penelitian di Sumatera menunjukkan bahwa skala dan 
lokasi adalah hal penting yang menentukan keberhasilan 
proyek. Di sini, ilmuwan dari Inggris, Amerika Serikat dan 
CIFOR telah menelaah hasil yang mungkin terjadi dari 
inisiatif pengurangan emisi yang pertama di Indonesia 
yang berfokus pada kawasan lindung di dataran tinggi.

 ‘Kami ingin membandingkan manfaat dari inisiatif ini 
dengan skenario alternatif dari sebuah proyek RED lain 
yang mencakup areal yang lebih luas di Sumatera Utara,’ 
ungkap David Gaveau, dari Durrell Institute of Conservation 
and Ecology yang berbasis di Inggris. Areal kedua 
tersebut terdiri dari hutan gambut dataran rendah, yang 
banyak terdapat orangutan, dan telah menjadi subyek 
pembukaan hutan.

Dengan menggunakan modeling spasial, para ilmuwan 
memprediksikan bahwa inisiatif yang dilakukan saat ini 
akan menyelamatkan hutan seluas 1.313 km2 dari kegiatan 
pembukaan hutan, sebelum tahun 2030. Namun demikian, 
hutan seluas 7.913 km2 di luar areal lindung tetap akan 
musnah. Karena sebagian besar orangutan hidup di 
dataran rendah, maka inisiatif yang dilakukan sekarang 
tidak akan banyak membantu keberadaan orangutan. 
Dengan demikian, seperempat populasi mungkin 
saja musnah pada tahun 2030 jika kondisi seperti ini 
terus terjadi. 

 ‘Jika kita benar-benar ingin menyelamatkan hutan dan 
orangutan, proyek pembayaran karbon di Sumatera 
bagian utara perlu difokuskan di dataran rendah, daripada 
di kawasan lindung dataran tinggi,’ Markku Kanninen, 
ilmuwan CIFOR menjelaskan. Para penulis menyimpulkan 
bahwa pengurangan emisi dari deforestasi akan 
berdampak besar terhadap konservasi jika pembayaran 
diperluas sehingga mencakup seluruh hutan tropis yang 
kaya akan karbon di Sumatera bagian utara.

Sekitar 27% hutan di negara-negara berkembang 
dimiliki atau dikendalikan oleh masyarakat. Tetapi 
apakah artinya dalam pelaksanaan di lapangan? Sebuah 
penelitian global yang dikoordinir oleh CIFOR dengan 
dukungan dari Right and Resources Initiative, telah dapat 
memberikan beberapa jawaban.

Sebuah studi khusus yang didanai oleh World Bank, Ford 
Foundation dan International Development Research 
Centre meneliti dua daerah yang berbeda di Guatemala, 
satu di dataran rendah, dan satu lagi di dataran tinggi. 
Para peneliti mempelajari karakteristik dari reformasi 
hak guna lahan, peran masyarakat dalam mewujudkan 
reformasi, dan masalah-masalah yang mereka hadapi 
dalam membangun dan mengelola hutan masyarakat.

‘Sebuah pesan nyata yang dihasilkan dari penelitian 
kami di sini dan di wilayah Amerika Latin yang lain,’ 
Anne Larson, ilmuwan tamu CIFOR menjelaskan, ‘adalah 
aksi bersama oleh organisasi masyarakat dan jejaring 
sangat penting dilakukan untuk mendapatkan dan 
mempertahankan hak guna lahan dan akses terhadap 
sumberdaya hutan.’

Serangkaian lokakarya yang dihadiri oleh perwakilan 
dari 427 organisasi masyarakat, telah menetapkan 
sebuah landasan nasional pada bulan Juli 2009. Program 
ini mengkampanyekan perlunya reformasi peraturan 
kehutanan yang telah gagal dalam mengikutsertakan 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Program ini 
juga mengupayakan bahwa pendapat masyarakat dapat 
berperan besar dalam pengambilan keputusan. Dalam 
hal ini, tentu saja pemerintah mendengarkan pendapat 
mereka. Pemerintah mendanai beberapa aktivitas awal 
program tersebut dan telah secara resmi menugaskan 
pegawai untuk berkoordinasi dengan para anggotanya.

Sekitar 117 juta hektar hutan dunia, dimana 15% diantaranya 
adalah hutan tropis, saat ini tersertifikasi sebagai hutan 
yang dikelola secara lestari oleh organisasi seperti the Forest 
Stewardship Council (FSC). Namun demikian, perusahaan, 
masyarakat dan individu yang mengelola sebagian kecil 
petak hutan atau mengeksploitasi hutan dengan intensitas 
yang rendah, mengalami kesulitan untuk mengikuti skema 
sertifikasi. Hal inilah yang perlu diubah. 

Sebuah proyek penelitian yang didanai oleh the Global 
Environment Facility dan dikelola oleh CIFOR telah 
menemukan alat dan insentif yang akan memungkinkan 
pengelola hutan dan masyarakat lokal untuk 
mengidentifikasi dan mengelola keanekaragaman hayati 
dalam operasi kehutanan skala kecil atau dengan intensitas 
pengelolaan yang rendah. Penelitian tersebut menguji alat 
dan insentif ini di enam lokasi proyek di Brazil, Kamerun dan 
Meksiko.

Standar baru untuk operasional skala kecil dan intensitas 
rendah diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari 
Dewan di akhir tahun 2009. Frank Katto, yang mengelola 
program akreditasi tersebut, mengatakan bahwa mereka 
akan dapat membuat perubahan yang signifikan. ‘Standar 
tersebut akan mengurangi banyak hambatan yang 
menghalangi operator skala kecil untuk mengikuti skema 
sertifikasi di masa lalu,’ katanya. ‘Standar tersebut relatif 
sederhana untuk digunakan dan lebih murah dibanding 
standar sebelumnya, tanpa mengurangi peraturan yang 
diharuskan oleh sertifikasi FSC’.

Proyek tersebut memungkinkan CIFOR untuk memberikan 
pengaruh secara lokal maupun global serta untuk 
mengembangkan hasil-hasil penelitian sebelumnya. ‘Hal 
ini adalah contoh yang baik dari kerjasama antara pusat 
penelitian, organisasi sertifikasi hutan global dan inisiatif 
berbagai negara,’ demikian disampaikan oleh Robert Nasi, 
ilmuwan CIFOR.

Dalam beberapa tahun ke depan, negara-negara dengan 
luasan hutan tropis yang besar dapat menerima dana bernilai 
milyaran dolar Amerika untuk proyek-proyek pengurangan 
emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD). Penelitian 
CIFOR yang didanai oleh World Bank dan the Australian 
Agency for International Development, mengkaji pelajaran 
yang dapat dipetik dari pengalaman Indonesia lewat 
Dana Reforestasi.

Sumber dana yang berasal dari pajak pemanenan kayu 
telah memberikan Indonesia cadangan uang berjumlah 
milyaran dolar untuk mendukung reforestasi. Meski dana 
tersebut seringkali disalahgunakan pada masa pemerintahan 
Soeharto. Sejak jatuhnya rezim Soeharto di tahun 1998, 
telah terjadi reformasi yang signifikan sehingga saat ini dana 
tersebut diaudit secara periodik. Namun demikian masalah 
tetap ada, kata Chris Barr, salah satu penulis dari Financial 
Governance and Indonesia’s Reforestation Fund. ‘Walaupun 
pemerintah telah melakukan beberapa tindakan yang 
mengesankan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan, 
administrasi dana tersebut masih belum transparan dan 
belum dapat dipertanggungjawabkan,’ menurutnya. 

Laporan tersebut menyarankan Kementerian Kehutanan 
untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya; 
transparansi dan akuntabilitas perlu ditingkatkan pada 
institusi-institusi kunci yang terlibat dalam menyalurkan 
dana REDD; pemantauan keuangan, pelaporan dan verifikasi 
perlu diperkuat; dan berbagai upaya perlu dilakukan untuk 
menjamin bahwa dana REDD tidak digunakan untuk 
memberikan subsidi untuk bisnis besar, sebagaimana yang 
telah terjadi sebelumnya. ‘Kami telah menerima kesimpulan 
dari laporan tersebut,’ kata Tachrir Fathoni, Kepala Badan 
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan di Kementerian 
Kehutanan. ‘Namun demikian, kami sedang dalam proses 
untuk membangun dan memperbaiki semua aspek tata 
kelola keuangan. Kami dapat dan kami akan berubah.’

Proyek Hutan Tropis dan Adaptasi Perubahan Iklim (the 
Tropical Forest and Climate Change Adaptation, TroFCCA) 
telah memperdalam pengetahuan kami tentang bagaimana 
menganalisa kerentanan terhadap perubahan iklim, dan 
bagaimana merencanakan langkah-langkah adaptasi. Di Kosta 
Rika, salah satu negara dimana TroFCCA melakukan penelitian, 
CIFOR bekerjasama dengan CATIE. Para peneliti memfokuskan 
penelitian pada areal yang rentan di sepanjang daerah aliran 
sungai (DAS) Reventazón, dimana bendungannya memasok 27% 
tenaga hidro di Kosta Rika.

Kurun waktu beberapa tahun terakhir, peningkatan frekuensi 
dan intensitas curah hujan yang ekstrim telah menyebabkan 
erosi tanah yang serius, mengakibatkan peningkatan sedimen 
yang mengancam potensi bendungan untuk menghasilkan 
tenaga hidro. The National Institute for Hydroelectricity (ICE) 
yang memegang monopoli negara untuk pasokan energi telah 
menghabiskan biaya jutaan dolar untuk mengatasi masalah ini. 

Penelitian yang ada mempelajari apa yang akan terjadi 
jika curah hujan yang ekstrim terus meningkat; bagaimana 
sejumlah pilihan pemanfaatan lahan yang berbeda akan dapat 
membantu komunitas dan lingkungan untuk beradaptasi 
terhadap perubahan iklim; dan insentif seperti apa yang dapat 
mendorong petani untuk mengadopsi praktek penggunaan 
lahan yang dapat mengurangi erosi tanah, serta sedimentasi 
di bendungan.

‘Proyek tersebut telah memperdalam pengetahuan kami tentang 
konservasi tanah dan memberikan pemahaman yang lebih baik 
tentang bagaimana untuk memperbaiki pengelolaan tanah di 
lahan pertanian,’ kata perencana ICE, Gustavo Calvo Domingo. 
‘Kami sekarang sedang mempromosikan aktivitas yang akan 
bermanfaat baik bagi petani maupun perusahaan.’ Aktivitas-
aktivitas ini akan membantu menurunkan erosi dan biaya-biaya 
yang berkaitan dengan pemindahan sedimen dari bendungan.

Aktivitas konservasi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 
lokal, tetapi dapat juga membahayakan mereka Di Peru, sebagai 
contoh, pembentukan taman nasional untuk mengkonservasi 
varietas tanaman budaya lokal, memberikan manfaat bagi 
penduduk setempat yang membantu mengelola taman 
tersebut, selain juga bermanfaat untuk keanekaragaman hayati. 
Fenomena ini sangat kontradiktif dengan nasib penduduk San 
di Afrika Selatan. Hak asasi manusia mereka seringkali diabaikan 
dan banyak dari mereka yang dipindahkan dari lahan leluhur 
mereka dalam rangka pembentukan kawasan lindung.

Studi penting yang dipublikasikan oleh CIFOR dan the 
International Union for Nature Conservation (IUCN) berjudul 
‘Rights-based approaches: Exploring issues and opportunities for 
conservation’, menyarankan bahwa konflik yang terkait dengan 
konservasi tidak perlu dan semestinya tidak terjadi.

Buku tersebut memuat berbagai studi kasus, meneliti semua 
aspek, mulai dari hak pemanfaatan air di Yordania sampai 
hak komunitas Sherpa di Nepal dan penduduk sekitar 
hutan di Bolivia. ‘Berbagai studi kasus tersebut membantu 
membuka jalan bagi para pemangku hak, seperti penduduk 
asli, dan pengemban tugas, seperti badan pemerintah, agar 
dapat bekerjasama secara konstruktif,’ kata wakil editor Terry 
Sunderland, ilmuwan CIFOR dan anggota Komisi untuk 
Lingkungan, Ekonomi dan Politik Sosial di IUCN.

Buku tersebut membantu memantapkan resolusi komprehensif 
pertama IUCN tentang pendekatan berbasis hak untuk 
konservasi. Lebih dari 1000 anggota IUCN diajak untuk 
mengembangkan pendekatan berbasis hak untuk konservasi. 
Buku tersebut mendukung badan pemerintah dan organisasi 
masyarakat sipil untuk memantau hasil dari aktivitas konservasi 
terhadap hak asasi manusia. Buku ini juga mendukung para 
anggotanya untuk menetapkan mekanisme yang menjamin 
bahwa kepentingan sektor swasta tetap menghormati hak asasi 
manusia dan bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul 
akibat aktivitas lingkungan dan sosial yang mereka lakukan.

Kamerun mempunyai pengalaman yang dapat dijadikan 
pelajaran sehubungan dengan hutan masyarakat . Walaupun 
banyak penduduk desa telah dapat meningkatkan pendapatan 
dari penjualan kayu, masyarakat di sekitar hutan belum 
menyadari potensi mereka yang sebenarnya. Hal ini terutama 
disebabkan karena sampai saat ini prosedur untuk menetapkan 
dan mengelola hutan masyarakat masih terlalu rumit. 

 

‘Di masa lalu, banyak masyarakat menyadari bahwa jika mereka 
betul-betul mengikuti Prosedur Manual, mereka hanya akan 
dapat menghasilkan sedikit uang,’ Guillaume Lescuyer, ilmuwan 
CIFOR menjelaskan. Karena itu, mereka tidak mematuhi hukum 
dan di tahun 2006, lebih dari 50 asosiasi hutan masyarakat 
kehilangan ijin untuk menebang. Tetapi, hilangnya ijin tersebut 
tidak menghalangi mereka untuk tetap menebang pohon 
secara ilegal.

Usaha pertama untuk merevisi Prosedur Manual dilakukan 
oleh sebuah jejaring grup masyarakat sipil. Proses tersebut 
berkembang di tahun 2006, ketika sejumlah organisasi, 
termasuk CIFOR, meninjau kembali manual tersebut. Di 
bulan Desember 2008, Kementerian Hutan dan Fauna 
menyelenggarakan lokakarya di ibukota negara, Yaoundé, 
dengan sekitar 80 orang yang terlibat dalam diskusi. Lokakarya 
ini menghasilkan sebuah manual edisi direvisi dan mulai 
diberlakukan di tahun 2009. Kementerian menyatakan bahwa 
mereka menghargai panduan dan saran CIFOR selama proses 
revisi dan menyanjung lancarnya kerjasama keilmuan-kebijakan 
yang terjalin.

Manual yang baru tersebut menyederhanakan peraturan yang 
mengatur hutan masyarakat dan menjamin bahwa urusan 
keuangan dari asosiasi pengelola hutan masyarakat akan 
lebih transparan.

Pesan dari Ketua Dewan

Tahun 2009 merupakan titik balik untuk penelitian hutan dan kehutanan, 

dimana pengakuan global terhadap peran utama hutan dalam 

mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, mulai mempengaruhi 

keputusan-keputusan pada arena politik nasional dan internasional dan 

aksi di lapangan.

Masyarakat internasional sekarang sepakat bahwa mengurangi emisi dari 

deforestasi dan degradasi hutan dan meningkatkan cadangan karbon 

(REDD+) merupakan elemen penting dari agenda perlindungan iklim. 

Hal penting lainnya adalah bahwa kehutanan juga dimasukkan ke dalam 

persetujuan yang disepakati dalam negosiasi UNFCCC di Kopenhagen.

CIFOR dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk menjamin 

bahwa sumber keuangan yang baru dan niat politik yang difokuskan 

pada kehutanan akan diimplementasikan menjadi perubahan yang 

berarti dalam kebijakan dan pelaksanaannya. Investasi yang telah kami 

lakukan lewat penelitian dan pembangunan kapasitas pencapaian dalam 

beberapa tahun terakhir merupakan indikasi bahwa kami diposisikan 

secara ideal sebagai sumber analisis dan saran yang dapat dipercaya 

untuk isu-isu yang berkaitan dengan hutan.

Salah satu indikasi dari profil CIFOR yang terus berkembang adalah 

kemampuan kami untuk mengumpulkan dana yang berkontribusi 

terhadap kondisi kesehatan keuangan kami. Dana hibah untuk CIFOR di 

tahun 2009 berjumlah total 23,6 juta dolar Amerika, yang naik sebesar 

15% dibanding tahun 2008. Tahun 2009 juga mencatat penerimaan 

sebuah proyek hibah terbesar yang pernah diterima CIFOR yakni 3,2 juta 

dolar Amerika dari Norwegian Agency for Development Cooperation 

untuk tahun pertama dari empat tahun studi komparatif global dari 

efektivitas generasi pertama aktivitas REDD+.

Tahun 2009 juga adalah tahun pertama dimana secara penuh kami mulai 

melaksanakan strategi yang baru dan kami mulai merasakan manfaatnya. 

Penekanan terbesar pada penelitian antar disiplin ilmu telah membantu 

menciptakan semangat kemitraan baru, baik di dalam maupun di luar 

CIFOR. Pendekatan baru kami membantu membangkitkan sinergi yang 

penting diantara program penelitian CIFOR dan memberikan pengaruh 

terhadap arena kebijakan yang beragam, berdasarkan keahlian yang 

berhubungan dengan penghidupan, kepemerintahan dan pengelolaan 

hutan secara lestari.

Dewan Pembina percaya bahwa strategi baru ini telah memperkuat 

posisi CIFOR sebagai institusi penelitian internasional terdepan dengan 

memusatkan perhatian pada kualitas keilmuan yang juga selaras dengan 

pentingnya tujuan akhir yang potensial.

Karena CIFOR tidak dapat berharap untuk mempengaruhi pengelolaan 

hutan dunia jika bekerja sendiri, maka kami menitikberatkan untuk bekerja 

sama dengan organisasi lain sejalan dengan sejumlah proses kebijakan 

untuk mempengaruhi agenda kehutanan dunia.

Posisi kami di bawah Consultative Group for International Agricultural 

Research (CGIAR) tetap kuat. Pada pertemuan di bulan September 2009, 

Dewan Ilmiah CGIAR memberikan dukungan yang kuat terhadap Rencana 

Jangka Menengah CIFOR, dengan menggarisbawahi upaya kami untuk 

memfokuskan pada gender dan pembangunan kapasitas ke dalam 

program penelitian kami.

Hubungan CIFOR dengan pemerintah negara tuan rumah juga berjalan 

dengan baik di tahun 2009. Tahun ini merupakan tahun pertama 

CIFOR mendapatkan petugas penghubung tuan rumah secara penuh 

di Indonesia yang tentu saja sangat bermanfaat bagi hubungan kami 

dengan Kementerian Kehutanan Indonesia. Tim peninjau Kementerian 

Kehutanan memberikan CIFOR peringkat yang memuaskan dalam 

penilaian tentang manfaat CIFOR bagi tuan rumah, pada bulan Maret 

2009. Di Kamerun, Kementerian Kehutanan dan Fauna mengirimkan surat 

resmi yang mengapresiasi performa CIFOR.

CIFOR saat ini mengimbangi emisi karbon melalui program mitra 

CarbonFree® dimana kami berkomitmen untuk mengurangi jumlah 

cetakan yang kami hasilkan. Laporan tahunan yang singkat dan padat ini 

adalah salah satu upaya yang dilakukan, dirancang untuk memberikan 

gambaran yang berharga tentang posisi dan aktivitas CIFOR pada tahun 

2009 tanpa penggunaan materi yang berlebihan.

Meskipun perubahan di masa mendatang tak terelakkan, kami tetap 

berkeyakinan bahwa beberapa hal akan tetap sama dan tidak akan 

berubah. Kemanapun arah perdebatan global yang berkaitan dengan 

hutan, CIFOR akan terus berkontribusi lewat hasil penelitian yang nyata 

agar perdebatan tersebut tetap didasarkan pada kondisi yang sebenarnya. 

CIFOR menjamin bahwa perdebatan yang terjadi akan merefleksikan 

kepentingan dan perspektif masyarakat yang bergantung pada hutan 

untuk penghidupannya. 

Dr. Andrew J. Bennett
Ketua Dewan Pembina
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Dapatkan kabar terbaru tentang peran penting hutan dalam mitigasi dan adaptasi pada perubahan iklim di: www.ForestsClimateChange.org.



Berlangsung di Kopenhagen pada bulan Desember tahun lalu, 
Hari Hutan 3 dapat sepenuhnya memenuhi janjinya. Hari Hutan 
tersebut dikoordinir oleh CIFOR, Pemerintah Denmark dan 
para anggota dari Kemitraan Kolaboratif Hutan. Lebih dari 1500 
pemangku kepentingan hadir, termasuk perwakilan pemerintah, 
88 jurnalis, 500 perwakilan lembaga swadaya masyarakat, para 
pemimpin penduduk pribumi, 188 perwakilan sektor swasta, 
34 pemberi dana, dan ratusan ilmuwan serta ahli kehutanan. 
Tujuan mereka adalah untuk menjamin bahwa rancangan dan 
implementasi tindakan mitigasi dan adaptasi iklim yang terkait 
dengan hutan yang sedang dipertimbangkan dalam perjanjian 
perubahan iklim akan berjalan secara efektif, efisien dan adil. 
Terdapat lebih dari 250 negosiator hadir pada saat itu.

Lebih lanjut, salah satu indikator dari pentingnya Hari Hutan 
menjadi jelas di Kopenhagen, yaitu kemampuannya untuk 
menarik para pemimpin dunia. Narasumber di acara itu termasuk 
Rajendra K. Pachauri, ketua Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC); Wangari Maathai, pendiri Green Belt Movement 
dan peraih Nobel; dan mantan Presiden Amerika Serikat Bill 
Clinton, yang hadir melalui video.

Sebagian besar diskusi berfokus pada REDD+, atau pengurangan 
emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan peningkatan 
cadangan karbon. Pemikirannya cukup sederhana. Saat ini, 

hilangnya hutan dan degradasi hutan berkontribusi pada 
seperlima dari emisi karbon. Pengurangan emisi tersebut dan 
dukungan terhadap aktivitas pemanfaatan lahan yang dapat 
menyerap karbon sebaiknya diprioritaskan.

Gro Harlem Bruntland, Utusan Khusus PBB untuk Perubahan 
Iklim, menekankan bahwa jika kita terus menghancurkan hutan 
dengan laju kerusakan seperti sekarang ini, akan menjadi tidak 
mungkin untuk mencapai target mempertahankan kenaikan 
rata-rata temperatur global di bawah dua derajat Celcius. 
‘Sebaliknya,’ dia berkata, ‘krisis iklim tidak hanya bisa, tetapi harus, 
mengkatalisasi operasi penyelamatan hutan dunia.’ 

Lord Nicholas Stern, mantan ketua ekonom World Bank, 
berpendapat bahwa salah satu cara yang paling efektif 
dalam mengurangi resiko perubahan iklim adalah dengan 
menghentikan deforestasi. Beliau mengestimasikan bahwa kita 
dapat mengurangi setengah dari laju deforestasi untuk sekitar 
15 milyar dolar Amerika pertahunnya. ‘Sebuah pelajaran penting 
pada saat kita mulai berpikir tentang bagaimana membuat 
biaya menjadi rendah adalah dengan cara melakukan aksi secara 
serempak di seluruh dunia,’ katanya menambahkan. 

Beberapa pembicara menekankan pentingnya menghormati 
hak-hak masyarakat lokal. ‘Jika masyarakat lokal dan penduduk 
asli di negara berkembang tidak diakui dan diberikan hak-
haknya secara jelas, REDD dapat mengarah kepada deforestasi 
yang lebih tinggi,’ tegas Elinor Ostrom, yang telah menerima 
Penghargaan Nobel untuk Ekonomi di Stockholm, seminggu 
sebelum konferensi Kopenhagen.

Kesimpulan dari Hari Hutan 3 yang dipresentasikan kepada 
sekretariat perubahan iklim PBB menyatakan bahwa dua 
komitmen kunci diperlukan untuk melaksanakan REDD+. 
Pertama, negara-negara maju harus menyediakan kompensasi 
keuangan bagi negara-negara berkembang untuk mengurangi 
emisi dari deforestasi dan degradasi. Kedua, negara-negara 
berkembang harus berkomitmen untuk melakukannya dengan 
cara yang berkelanjutan dari sisi lingkungan, sosial dan ekonomi.

Pesan dari Direktur Jenderal

Tahun 2009 adalah tahun yang sangat penting bagi 
CIFOR dan hutan dunia. Di CIFOR, kami telah meletakkan 
landasan untuk sebuah penelitian hutan generasi baru 
dan bekerja untuk menginformasikan arena kebijakan 
dan masyarakat praktisi melalui hasil-hasil penelitian yang 
telah diperoleh. 

Tahun ini, kami mendedikasikan cukup banyak energi 
dalam menyusun agenda penelitian komparatif global 
untuk setiap tema dari enam tema penelitian kami. 
Sebagai contoh, kami memulai dengan Studi Komparatif 
Global tentang REDD, yang menghasilkan jawaban-
jawaban yang tepat terhadap pertanyaan, ‘Pekerjaan 
seperti apa?’ yang pernah ditanyakan oleh lebih dari 
40 pemerintah dan 100 proponen proyek percontohan 
yang saat ini sedang mengawali aktivitas REDD+. Selama 
mempersiapkan penelitian ambisius dalam kurun 
waktu empat tahun ini, upaya yang dilakukan termasuk 
pengembangan berbagai metode, perekrutan mitra 
kerja dan pemilihan lokasi proyek REDD pertama di 
enam negara.

Melalui peran publikasi dan pertemuan-pertemuan yang 
dilakukan, CIFOR telah dapat memberikan informasi 
dalam perdebatan kebijakan tentang hutan dan 
perubahan iklim pada tingkat nasional dan global. Pada 
COP15, UNFCCC di Kopenhagen, kami meluncurkan 
“Realising REDD+: National strategy and policy 
options”, buku ketiga dari serangkaian buku yang terus 
berkembang bersama dengan lusinan makalah dan 
artikel CIFOR tentang REDD+, yang sekarang dijadikan 
bahan bacaan penting oleh banyak mitra dan para 
pemangku kepentingan.

Hari Hutan 3 (Forest Day 3) yang diselenggarakan di 
Kopenhagen berdampingan dengan COP15 yang 
bekerjasama dengan Pemerintah Denmark dan anggota-
anggota dari Kemitraan Hutan Bersama (Collaborative 
Partnership on Forests, CPF) dihadiri oleh lebih dari 1500 
partisipan, termasuk 250 negosiator UNFCCC.

Sementara fokus internasional terhadap perubahan iklim 
telah memunculkan dua profil dari enam tema penelitian 
kami – peran hutan dalam mitigasi dan adaptasi – 
kekuatan CIFOR berlanjut menjadi perluasan penelitian 
kami, baik secara ilmiah maupun geografis. Tentu saja, 
keterkaitan yang mencakup semua areal penelitian 
kami yang membuat CIFOR mampu memberikan 
kontribusi untuk mengatasi berbagai tantangan yang 
ada. Gambaran tentang keragaman dan hasil dari 
pekerjaan kamilah yang dipaparkan di dalam Laporan 
Tahunan ini. Studi kasus di sini, yang berkisar dari 
penguatan posisi masyarakat hutan di Guatemala dan 
penginformasian kebijakan hutan tanaman di Indonesia 
untuk mempengaruhi pembuatan pedoman sertifikasi 
produsen kayu skala kecil, menunjukkan bagaimana 
penelitian-penelitian CIFOR berharga dan dimanfaatkan 
oleh beragam tokoh baik di tingkat lokal, nasional 
maupun internasional. 

Meskipun dengan tuntutan waktu yang padat, para 
ilmuwan CIFOR tetap menjaga produktivitas penelitian 
ilmiah mereka dan terus menghasilkan publikasi pada 
lebih dari 20 jurnal papan atas. Sepanjang tahun 2009, 
telah dihasilkan beberapa jilid yang mencakup topik-topik 
seperti pendekatan konservasi berbasis hak (bekerja sama 
dengan IUCN), reformasi hak kepemilikan hutan, dan 
desentralisasi. Bersama mitra di proyek ‘African Forests of 
Observatory’, CIFOR juga menerbitkan laporan ‘2008 State 
of the Forest’ untuk daerah aliran sungai Kongo. Bagian 
yang paling menggembirakan dari upaya penjangkauan 
kami adalah adanya aktivitas peningkatan kapasitas untuk 
para jurnalis di negara berkembang yang memiliki akses 
terbatas terhadap peluang dan sumberdaya pelatihan. 
Termasuk di dalamnya adalah diselenggarakannya empat 
lokakarya media berdampingan dengan acara utama 
dimana kehadiran kami sangat berpengaruh, diantaranya 
adalah Kongres Agroforestri Dunia di Nairobi dan Kongres 
Kehutanan Dunia di Buenos Aires.

Bukti lain dari pencapaian kami adalah adanya fakta 
bahwa CIFOR terus berkembang. Di tahun 2009, kami 
merekrut 23 staf baru, yang merupakan jumlah perekrutan 
terbesar selama 11 tahun. Perekrutan ini menjadikan total 
ilmuwan dan kolega hampir mencapai 100 orang yang 
bekerja untuk berbagai isu penting sehubungan dengan 
masa depan hutan di Asia, Afrika dan Amerika Latin. 
Penambahan pegawai baru ini, dengan sejumlah ide dan 
energi yang segar baik di kantor pusat kami di Indonesia 
maupun di kantor-kantor kami di negara lain, menjadikan 
CIFOR sebagai tempat yang menyenangkan. 

Pada tahun 2009 juga terjadi transisi terhadap tim 
manajemen senior kami, karena sebagian dari orang-
orang terbaik kami ditunjuk untuk memimpin institusi-
institusi baru yang terbentuk. Untuk kaderisasi, di tahun 
2009 CIFOR memulai program pengembangan staf yang 
berpotensi tinggi dimana angkatan pertama terdiri dari 6 
staf yang direkrut secara nasional maupun regional 

Melihat kerja keras kami di tahun 2009, dengan capaian 
paralel dari kekuatan kami yang telah meningkat 
dan peletakan dasar-dasar untuk masa mendatang, 
saya berkeyakinan bahwa CIFOR telah siap untuk 
memberikan kontribusi yang lebih besar bagi peningkatan 
kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan 
kesetaraan melalui penelitian berkualitas tinggi yang 
berfokus pada tujuan akhir.

Frances Seymour
Direktur Jenderal
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Hasil kerja CIFOR di tahun 2009 tidak mungkin tercapai tanpa adanya dukungan dana dari organisasi berikut:

Bukan sekedar hutan

Sebuah momentum ...
Laporan tahunan 2009

Center for International Forestry Research 

CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian 
yang berorientasi pada kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR merupakan 
salah satu dari 15 pusat penelitian dalam Kelompok Konsultatif bagi Penelitian Pertanian International 
(Consultative Group on International Agricultural Research – CGIAR). CIFOR berkantor pusat di Bogor, 
Indonesia dengan kantor wilayah di Asia, Afrika dan Amerika Selatan.

www.cifor.cgiar.org

CIFOR mengimbangi emisi karbonnya melalui program mitra 
CarbonFree®. CarbonFree® mendukung pihak ketiga yang tervalidasi 

untuk proyek-proyek energi terbaharui, e� siensi energi dan 
reforestasi di seluruh dunia. Laporan ini dicetak di kertas daur ulang.

Hari Hutan dan perspektif global 
terhadap hutan serta perubahan iklim

‘Saya telah melihat (CPF) melakukan pekerjaan 
yang sangat penting selama beberapa tahun ini….
Walaupun fokus para politikus hanyalah pada 
isu-isu besar, anda dapat memastikan bahwa kami 
tetap fokus pada integritas lingkungan dan ekologi, 
dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Hasil 
keseluruhan [dari negosiasi iklim] bersandar pada 
integritas dari arsitektur yang ditetapkan disini. 
Tetaplah menjadi inspirasi bagi proses ini.’

Yvo De Boer, Sekretaris Eksekutif dari UNFCCC 
dalam sambutan pada Hari Hutan 3

Foto oleh Neil Palmer/CIAT
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Laporan posisi keuangan
Pada 31 Desember 2009 dan 2008
(dalam ribuan dolar Amerika)

Aktiva 2009 2008
Aktiva lancar

Kas dan setara kas 17.474 6.704
Deposito jangka pendek 7.525 8.250
Piutang usaha:

- Pemberi dana, bersih 3.700 2.512
- Karyawan 305 274
- Lain-lain 1.184 881

Biaya dibayar dimuka 427 522
Aktiva lancar total 30.615 19.143

Aktiva tidak lancar
Kekayaan, bangunan dan peralatan, 
bersih

1.945 1.897

Aktiva lain-lain 1.387 1.035
Aktiva tidak lancar total 3.332 2.932

Aktiva Total 33.947 22.075

Hutang dan aktiva bersih
Hutang lancar

Hutang usaha:
- Pemberi Dana 15.404 6.085
- Lain-lain 23 77

Biaya yang masih harus dibayar 2.150 1.427
Hutang lancar total 17.577 7.589

Hutang tidak lancar
Kewajiban imbalan karyawan 3.515 3.007
Biaya yang masih harus dibayar – 
bagian tidak lancar

319 150

Hutang tidak lancar total 3.834  3.157

Aktiva bersih
Tidak terbatas:

- Tidak ditetapkan 9.533 8.326
- Ditetapkan 3.003 3.003
Aktiva bersih total 12.536 11.329

Hutang dan aktiva bersih total 33.947 22.075

Laporan kegiatan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(dalam ribuan dolar Amerika)

2009 2008
Tidak 

terbatas Terbatas Total Total

Pendapatan
- Pendapatan dari 

hibah
9.709 13.882 23.591 20.572

- Pendapatan 
lainnya

261 - 261 596

Pendapatan total 9.970 13.882 23.852 21.168

Biaya
- Biaya yang 

berkaitan dengan 
program

5.155 13.882 19.037 17.580

-  Biaya pengelolaan 
dan umum 

5.093 - 5.093 3.382

10.248 13.882 24.130 20.962
Pengembalian biaya 
tidak langsung 

(1.485) - (1.485) (1.056)

Biaya total 8.763 13.882 22.645 19.906

Perubahan dalam 
aktiva bersih

1.207 - 1.207 1.262

Daftar tambahan biaya - dikelompokkan berdasarkan karakteristik biaya
Biaya personalia 4.809 4.620 9.429 8.305
Barang dan jasa 3.378 3.593 6.971 4.999
Kegiatan kemitraan 707 4.739 5.446 5.757
Perjalanan 
operasional 

864 834 1.698 1.558

Penyusutan 
kekayaan, bangunan 
dan peralatan

490 96 586 343

Pengembalian biaya 
tidak langsung 

(1.485) - (1.485) (1.056)

Biaya total 8.763 13.882 22.645 19.906



Berlangsung di Kopenhagen pada bulan Desember tahun lalu, 
Hari Hutan 3 dapat sepenuhnya memenuhi janjinya. Hari Hutan 
tersebut dikoordinir oleh CIFOR, Pemerintah Denmark dan 
para anggota dari Kemitraan Kolaboratif Hutan. Lebih dari 1500 
pemangku kepentingan hadir, termasuk perwakilan pemerintah, 
88 jurnalis, 500 perwakilan lembaga swadaya masyarakat, para 
pemimpin penduduk pribumi, 188 perwakilan sektor swasta, 
34 pemberi dana, dan ratusan ilmuwan serta ahli kehutanan. 
Tujuan mereka adalah untuk menjamin bahwa rancangan dan 
implementasi tindakan mitigasi dan adaptasi iklim yang terkait 
dengan hutan yang sedang dipertimbangkan dalam perjanjian 
perubahan iklim akan berjalan secara efektif, efisien dan adil. 
Terdapat lebih dari 250 negosiator hadir pada saat itu.

Lebih lanjut, salah satu indikator dari pentingnya Hari Hutan 
menjadi jelas di Kopenhagen, yaitu kemampuannya untuk 
menarik para pemimpin dunia. Narasumber di acara itu termasuk 
Rajendra K. Pachauri, ketua Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC); Wangari Maathai, pendiri Green Belt Movement 
dan peraih Nobel; dan mantan Presiden Amerika Serikat Bill 
Clinton, yang hadir melalui video.

Sebagian besar diskusi berfokus pada REDD+, atau pengurangan 
emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan peningkatan 
cadangan karbon. Pemikirannya cukup sederhana. Saat ini, 

hilangnya hutan dan degradasi hutan berkontribusi pada 
seperlima dari emisi karbon. Pengurangan emisi tersebut dan 
dukungan terhadap aktivitas pemanfaatan lahan yang dapat 
menyerap karbon sebaiknya diprioritaskan.

Gro Harlem Bruntland, Utusan Khusus PBB untuk Perubahan 
Iklim, menekankan bahwa jika kita terus menghancurkan hutan 
dengan laju kerusakan seperti sekarang ini, akan menjadi tidak 
mungkin untuk mencapai target mempertahankan kenaikan 
rata-rata temperatur global di bawah dua derajat Celcius. 
‘Sebaliknya,’ dia berkata, ‘krisis iklim tidak hanya bisa, tetapi harus, 
mengkatalisasi operasi penyelamatan hutan dunia.’ 

Lord Nicholas Stern, mantan ketua ekonom World Bank, 
berpendapat bahwa salah satu cara yang paling efektif 
dalam mengurangi resiko perubahan iklim adalah dengan 
menghentikan deforestasi. Beliau mengestimasikan bahwa kita 
dapat mengurangi setengah dari laju deforestasi untuk sekitar 
15 milyar dolar Amerika pertahunnya. ‘Sebuah pelajaran penting 
pada saat kita mulai berpikir tentang bagaimana membuat 
biaya menjadi rendah adalah dengan cara melakukan aksi secara 
serempak di seluruh dunia,’ katanya menambahkan. 

Beberapa pembicara menekankan pentingnya menghormati 
hak-hak masyarakat lokal. ‘Jika masyarakat lokal dan penduduk 
asli di negara berkembang tidak diakui dan diberikan hak-
haknya secara jelas, REDD dapat mengarah kepada deforestasi 
yang lebih tinggi,’ tegas Elinor Ostrom, yang telah menerima 
Penghargaan Nobel untuk Ekonomi di Stockholm, seminggu 
sebelum konferensi Kopenhagen.

Kesimpulan dari Hari Hutan 3 yang dipresentasikan kepada 
sekretariat perubahan iklim PBB menyatakan bahwa dua 
komitmen kunci diperlukan untuk melaksanakan REDD+. 
Pertama, negara-negara maju harus menyediakan kompensasi 
keuangan bagi negara-negara berkembang untuk mengurangi 
emisi dari deforestasi dan degradasi. Kedua, negara-negara 
berkembang harus berkomitmen untuk melakukannya dengan 
cara yang berkelanjutan dari sisi lingkungan, sosial dan ekonomi.

Pesan dari Direktur Jenderal

Tahun 2009 adalah tahun yang sangat penting bagi 
CIFOR dan hutan dunia. Di CIFOR, kami telah meletakkan 
landasan untuk sebuah penelitian hutan generasi baru 
dan bekerja untuk menginformasikan arena kebijakan 
dan masyarakat praktisi melalui hasil-hasil penelitian yang 
telah diperoleh. 

Tahun ini, kami mendedikasikan cukup banyak energi 
dalam menyusun agenda penelitian komparatif global 
untuk setiap tema dari enam tema penelitian kami. 
Sebagai contoh, kami memulai dengan Studi Komparatif 
Global tentang REDD, yang menghasilkan jawaban-
jawaban yang tepat terhadap pertanyaan, ‘Pekerjaan 
seperti apa?’ yang pernah ditanyakan oleh lebih dari 
40 pemerintah dan 100 proponen proyek percontohan 
yang saat ini sedang mengawali aktivitas REDD+. Selama 
mempersiapkan penelitian ambisius dalam kurun 
waktu empat tahun ini, upaya yang dilakukan termasuk 
pengembangan berbagai metode, perekrutan mitra 
kerja dan pemilihan lokasi proyek REDD pertama di 
enam negara.

Melalui peran publikasi dan pertemuan-pertemuan yang 
dilakukan, CIFOR telah dapat memberikan informasi 
dalam perdebatan kebijakan tentang hutan dan 
perubahan iklim pada tingkat nasional dan global. Pada 
COP15, UNFCCC di Kopenhagen, kami meluncurkan 
“Realising REDD+: National strategy and policy 
options”, buku ketiga dari serangkaian buku yang terus 
berkembang bersama dengan lusinan makalah dan 
artikel CIFOR tentang REDD+, yang sekarang dijadikan 
bahan bacaan penting oleh banyak mitra dan para 
pemangku kepentingan.

Hari Hutan 3 (Forest Day 3) yang diselenggarakan di 
Kopenhagen berdampingan dengan COP15 yang 
bekerjasama dengan Pemerintah Denmark dan anggota-
anggota dari Kemitraan Hutan Bersama (Collaborative 
Partnership on Forests, CPF) dihadiri oleh lebih dari 1500 
partisipan, termasuk 250 negosiator UNFCCC.

Sementara fokus internasional terhadap perubahan iklim 
telah memunculkan dua profil dari enam tema penelitian 
kami – peran hutan dalam mitigasi dan adaptasi – 
kekuatan CIFOR berlanjut menjadi perluasan penelitian 
kami, baik secara ilmiah maupun geografis. Tentu saja, 
keterkaitan yang mencakup semua areal penelitian 
kami yang membuat CIFOR mampu memberikan 
kontribusi untuk mengatasi berbagai tantangan yang 
ada. Gambaran tentang keragaman dan hasil dari 
pekerjaan kamilah yang dipaparkan di dalam Laporan 
Tahunan ini. Studi kasus di sini, yang berkisar dari 
penguatan posisi masyarakat hutan di Guatemala dan 
penginformasian kebijakan hutan tanaman di Indonesia 
untuk mempengaruhi pembuatan pedoman sertifikasi 
produsen kayu skala kecil, menunjukkan bagaimana 
penelitian-penelitian CIFOR berharga dan dimanfaatkan 
oleh beragam tokoh baik di tingkat lokal, nasional 
maupun internasional. 

Meskipun dengan tuntutan waktu yang padat, para 
ilmuwan CIFOR tetap menjaga produktivitas penelitian 
ilmiah mereka dan terus menghasilkan publikasi pada 
lebih dari 20 jurnal papan atas. Sepanjang tahun 2009, 
telah dihasilkan beberapa jilid yang mencakup topik-topik 
seperti pendekatan konservasi berbasis hak (bekerja sama 
dengan IUCN), reformasi hak kepemilikan hutan, dan 
desentralisasi. Bersama mitra di proyek ‘African Forests of 
Observatory’, CIFOR juga menerbitkan laporan ‘2008 State 
of the Forest’ untuk daerah aliran sungai Kongo. Bagian 
yang paling menggembirakan dari upaya penjangkauan 
kami adalah adanya aktivitas peningkatan kapasitas untuk 
para jurnalis di negara berkembang yang memiliki akses 
terbatas terhadap peluang dan sumberdaya pelatihan. 
Termasuk di dalamnya adalah diselenggarakannya empat 
lokakarya media berdampingan dengan acara utama 
dimana kehadiran kami sangat berpengaruh, diantaranya 
adalah Kongres Agroforestri Dunia di Nairobi dan Kongres 
Kehutanan Dunia di Buenos Aires.

Bukti lain dari pencapaian kami adalah adanya fakta 
bahwa CIFOR terus berkembang. Di tahun 2009, kami 
merekrut 23 staf baru, yang merupakan jumlah perekrutan 
terbesar selama 11 tahun. Perekrutan ini menjadikan total 
ilmuwan dan kolega hampir mencapai 100 orang yang 
bekerja untuk berbagai isu penting sehubungan dengan 
masa depan hutan di Asia, Afrika dan Amerika Latin. 
Penambahan pegawai baru ini, dengan sejumlah ide dan 
energi yang segar baik di kantor pusat kami di Indonesia 
maupun di kantor-kantor kami di negara lain, menjadikan 
CIFOR sebagai tempat yang menyenangkan. 

Pada tahun 2009 juga terjadi transisi terhadap tim 
manajemen senior kami, karena sebagian dari orang-
orang terbaik kami ditunjuk untuk memimpin institusi-
institusi baru yang terbentuk. Untuk kaderisasi, di tahun 
2009 CIFOR memulai program pengembangan staf yang 
berpotensi tinggi dimana angkatan pertama terdiri dari 6 
staf yang direkrut secara nasional maupun regional 

Melihat kerja keras kami di tahun 2009, dengan capaian 
paralel dari kekuatan kami yang telah meningkat 
dan peletakan dasar-dasar untuk masa mendatang, 
saya berkeyakinan bahwa CIFOR telah siap untuk 
memberikan kontribusi yang lebih besar bagi peningkatan 
kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan 
kesetaraan melalui penelitian berkualitas tinggi yang 
berfokus pada tujuan akhir.

Frances Seymour
Direktur Jenderal
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Hasil kerja CIFOR di tahun 2009 tidak mungkin tercapai tanpa adanya dukungan dana dari organisasi berikut:

Bukan sekedar hutan

Sebuah momentum ...
Laporan tahunan 2009

Center for International Forestry Research 

CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian 
yang berorientasi pada kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR merupakan 
salah satu dari 15 pusat penelitian dalam Kelompok Konsultatif bagi Penelitian Pertanian International 
(Consultative Group on International Agricultural Research – CGIAR). CIFOR berkantor pusat di Bogor, 
Indonesia dengan kantor wilayah di Asia, Afrika dan Amerika Selatan.

www.cifor.cgiar.org

CIFOR mengimbangi emisi karbonnya melalui program mitra 
CarbonFree®. CarbonFree® mendukung pihak ketiga yang tervalidasi 

untuk proyek-proyek energi terbaharui, e� siensi energi dan 
reforestasi di seluruh dunia. Laporan ini dicetak di kertas daur ulang.

Hari Hutan dan perspektif global 
terhadap hutan serta perubahan iklim

‘Saya telah melihat (CPF) melakukan pekerjaan 
yang sangat penting selama beberapa tahun ini….
Walaupun fokus para politikus hanyalah pada 
isu-isu besar, anda dapat memastikan bahwa kami 
tetap fokus pada integritas lingkungan dan ekologi, 
dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Hasil 
keseluruhan [dari negosiasi iklim] bersandar pada 
integritas dari arsitektur yang ditetapkan disini. 
Tetaplah menjadi inspirasi bagi proses ini.’

Yvo De Boer, Sekretaris Eksekutif dari UNFCCC 
dalam sambutan pada Hari Hutan 3

Foto oleh Neil Palmer/CIAT
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Laporan posisi keuangan
Pada 31 Desember 2009 dan 2008
(dalam ribuan dolar Amerika)

Aktiva 2009 2008
Aktiva lancar

Kas dan setara kas 17.474 6.704
Deposito jangka pendek 7.525 8.250
Piutang usaha:

- Pemberi dana, bersih 3.700 2.512
- Karyawan 305 274
- Lain-lain 1.184 881

Biaya dibayar dimuka 427 522
Aktiva lancar total 30.615 19.143

Aktiva tidak lancar
Kekayaan, bangunan dan peralatan, 
bersih

1.945 1.897

Aktiva lain-lain 1.387 1.035
Aktiva tidak lancar total 3.332 2.932

Aktiva Total 33.947 22.075

Hutang dan aktiva bersih
Hutang lancar

Hutang usaha:
- Pemberi Dana 15.404 6.085
- Lain-lain 23 77

Biaya yang masih harus dibayar 2.150 1.427
Hutang lancar total 17.577 7.589

Hutang tidak lancar
Kewajiban imbalan karyawan 3.515 3.007
Biaya yang masih harus dibayar – 
bagian tidak lancar

319 150

Hutang tidak lancar total 3.834  3.157

Aktiva bersih
Tidak terbatas:

- Tidak ditetapkan 9.533 8.326
- Ditetapkan 3.003 3.003
Aktiva bersih total 12.536 11.329

Hutang dan aktiva bersih total 33.947 22.075

Laporan kegiatan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(dalam ribuan dolar Amerika)

2009 2008
Tidak 

terbatas Terbatas Total Total

Pendapatan
- Pendapatan dari 

hibah
9.709 13.882 23.591 20.572

- Pendapatan 
lainnya

261 - 261 596

Pendapatan total 9.970 13.882 23.852 21.168

Biaya
- Biaya yang 

berkaitan dengan 
program

5.155 13.882 19.037 17.580

-  Biaya pengelolaan 
dan umum 

5.093 - 5.093 3.382

10.248 13.882 24.130 20.962
Pengembalian biaya 
tidak langsung 

(1.485) - (1.485) (1.056)

Biaya total 8.763 13.882 22.645 19.906

Perubahan dalam 
aktiva bersih

1.207 - 1.207 1.262

Daftar tambahan biaya - dikelompokkan berdasarkan karakteristik biaya
Biaya personalia 4.809 4.620 9.429 8.305
Barang dan jasa 3.378 3.593 6.971 4.999
Kegiatan kemitraan 707 4.739 5.446 5.757
Perjalanan 
operasional 

864 834 1.698 1.558

Penyusutan 
kekayaan, bangunan 
dan peralatan

490 96 586 343

Pengembalian biaya 
tidak langsung 

(1.485) - (1.485) (1.056)

Biaya total 8.763 13.882 22.645 19.906



Berlangsung di Kopenhagen pada bulan Desember tahun lalu, 
Hari Hutan 3 dapat sepenuhnya memenuhi janjinya. Hari Hutan 
tersebut dikoordinir oleh CIFOR, Pemerintah Denmark dan 
para anggota dari Kemitraan Kolaboratif Hutan. Lebih dari 1500 
pemangku kepentingan hadir, termasuk perwakilan pemerintah, 
88 jurnalis, 500 perwakilan lembaga swadaya masyarakat, para 
pemimpin penduduk pribumi, 188 perwakilan sektor swasta, 
34 pemberi dana, dan ratusan ilmuwan serta ahli kehutanan. 
Tujuan mereka adalah untuk menjamin bahwa rancangan dan 
implementasi tindakan mitigasi dan adaptasi iklim yang terkait 
dengan hutan yang sedang dipertimbangkan dalam perjanjian 
perubahan iklim akan berjalan secara efektif, efisien dan adil. 
Terdapat lebih dari 250 negosiator hadir pada saat itu.

Lebih lanjut, salah satu indikator dari pentingnya Hari Hutan 
menjadi jelas di Kopenhagen, yaitu kemampuannya untuk 
menarik para pemimpin dunia. Narasumber di acara itu termasuk 
Rajendra K. Pachauri, ketua Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC); Wangari Maathai, pendiri Green Belt Movement 
dan peraih Nobel; dan mantan Presiden Amerika Serikat Bill 
Clinton, yang hadir melalui video.

Sebagian besar diskusi berfokus pada REDD+, atau pengurangan 
emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan peningkatan 
cadangan karbon. Pemikirannya cukup sederhana. Saat ini, 

hilangnya hutan dan degradasi hutan berkontribusi pada 
seperlima dari emisi karbon. Pengurangan emisi tersebut dan 
dukungan terhadap aktivitas pemanfaatan lahan yang dapat 
menyerap karbon sebaiknya diprioritaskan.

Gro Harlem Bruntland, Utusan Khusus PBB untuk Perubahan 
Iklim, menekankan bahwa jika kita terus menghancurkan hutan 
dengan laju kerusakan seperti sekarang ini, akan menjadi tidak 
mungkin untuk mencapai target mempertahankan kenaikan 
rata-rata temperatur global di bawah dua derajat Celcius. 
‘Sebaliknya,’ dia berkata, ‘krisis iklim tidak hanya bisa, tetapi harus, 
mengkatalisasi operasi penyelamatan hutan dunia.’ 

Lord Nicholas Stern, mantan ketua ekonom World Bank, 
berpendapat bahwa salah satu cara yang paling efektif 
dalam mengurangi resiko perubahan iklim adalah dengan 
menghentikan deforestasi. Beliau mengestimasikan bahwa kita 
dapat mengurangi setengah dari laju deforestasi untuk sekitar 
15 milyar dolar Amerika pertahunnya. ‘Sebuah pelajaran penting 
pada saat kita mulai berpikir tentang bagaimana membuat 
biaya menjadi rendah adalah dengan cara melakukan aksi secara 
serempak di seluruh dunia,’ katanya menambahkan. 

Beberapa pembicara menekankan pentingnya menghormati 
hak-hak masyarakat lokal. ‘Jika masyarakat lokal dan penduduk 
asli di negara berkembang tidak diakui dan diberikan hak-
haknya secara jelas, REDD dapat mengarah kepada deforestasi 
yang lebih tinggi,’ tegas Elinor Ostrom, yang telah menerima 
Penghargaan Nobel untuk Ekonomi di Stockholm, seminggu 
sebelum konferensi Kopenhagen.

Kesimpulan dari Hari Hutan 3 yang dipresentasikan kepada 
sekretariat perubahan iklim PBB menyatakan bahwa dua 
komitmen kunci diperlukan untuk melaksanakan REDD+. 
Pertama, negara-negara maju harus menyediakan kompensasi 
keuangan bagi negara-negara berkembang untuk mengurangi 
emisi dari deforestasi dan degradasi. Kedua, negara-negara 
berkembang harus berkomitmen untuk melakukannya dengan 
cara yang berkelanjutan dari sisi lingkungan, sosial dan ekonomi.

Pesan dari Direktur Jenderal

Tahun 2009 adalah tahun yang sangat penting bagi 
CIFOR dan hutan dunia. Di CIFOR, kami telah meletakkan 
landasan untuk sebuah penelitian hutan generasi baru 
dan bekerja untuk menginformasikan arena kebijakan 
dan masyarakat praktisi melalui hasil-hasil penelitian yang 
telah diperoleh. 

Tahun ini, kami mendedikasikan cukup banyak energi 
dalam menyusun agenda penelitian komparatif global 
untuk setiap tema dari enam tema penelitian kami. 
Sebagai contoh, kami memulai dengan Studi Komparatif 
Global tentang REDD, yang menghasilkan jawaban-
jawaban yang tepat terhadap pertanyaan, ‘Pekerjaan 
seperti apa?’ yang pernah ditanyakan oleh lebih dari 
40 pemerintah dan 100 proponen proyek percontohan 
yang saat ini sedang mengawali aktivitas REDD+. Selama 
mempersiapkan penelitian ambisius dalam kurun 
waktu empat tahun ini, upaya yang dilakukan termasuk 
pengembangan berbagai metode, perekrutan mitra 
kerja dan pemilihan lokasi proyek REDD pertama di 
enam negara.

Melalui peran publikasi dan pertemuan-pertemuan yang 
dilakukan, CIFOR telah dapat memberikan informasi 
dalam perdebatan kebijakan tentang hutan dan 
perubahan iklim pada tingkat nasional dan global. Pada 
COP15, UNFCCC di Kopenhagen, kami meluncurkan 
“Realising REDD+: National strategy and policy 
options”, buku ketiga dari serangkaian buku yang terus 
berkembang bersama dengan lusinan makalah dan 
artikel CIFOR tentang REDD+, yang sekarang dijadikan 
bahan bacaan penting oleh banyak mitra dan para 
pemangku kepentingan.

Hari Hutan 3 (Forest Day 3) yang diselenggarakan di 
Kopenhagen berdampingan dengan COP15 yang 
bekerjasama dengan Pemerintah Denmark dan anggota-
anggota dari Kemitraan Hutan Bersama (Collaborative 
Partnership on Forests, CPF) dihadiri oleh lebih dari 1500 
partisipan, termasuk 250 negosiator UNFCCC.

Sementara fokus internasional terhadap perubahan iklim 
telah memunculkan dua profil dari enam tema penelitian 
kami – peran hutan dalam mitigasi dan adaptasi – 
kekuatan CIFOR berlanjut menjadi perluasan penelitian 
kami, baik secara ilmiah maupun geografis. Tentu saja, 
keterkaitan yang mencakup semua areal penelitian 
kami yang membuat CIFOR mampu memberikan 
kontribusi untuk mengatasi berbagai tantangan yang 
ada. Gambaran tentang keragaman dan hasil dari 
pekerjaan kamilah yang dipaparkan di dalam Laporan 
Tahunan ini. Studi kasus di sini, yang berkisar dari 
penguatan posisi masyarakat hutan di Guatemala dan 
penginformasian kebijakan hutan tanaman di Indonesia 
untuk mempengaruhi pembuatan pedoman sertifikasi 
produsen kayu skala kecil, menunjukkan bagaimana 
penelitian-penelitian CIFOR berharga dan dimanfaatkan 
oleh beragam tokoh baik di tingkat lokal, nasional 
maupun internasional. 

Meskipun dengan tuntutan waktu yang padat, para 
ilmuwan CIFOR tetap menjaga produktivitas penelitian 
ilmiah mereka dan terus menghasilkan publikasi pada 
lebih dari 20 jurnal papan atas. Sepanjang tahun 2009, 
telah dihasilkan beberapa jilid yang mencakup topik-topik 
seperti pendekatan konservasi berbasis hak (bekerja sama 
dengan IUCN), reformasi hak kepemilikan hutan, dan 
desentralisasi. Bersama mitra di proyek ‘African Forests of 
Observatory’, CIFOR juga menerbitkan laporan ‘2008 State 
of the Forest’ untuk daerah aliran sungai Kongo. Bagian 
yang paling menggembirakan dari upaya penjangkauan 
kami adalah adanya aktivitas peningkatan kapasitas untuk 
para jurnalis di negara berkembang yang memiliki akses 
terbatas terhadap peluang dan sumberdaya pelatihan. 
Termasuk di dalamnya adalah diselenggarakannya empat 
lokakarya media berdampingan dengan acara utama 
dimana kehadiran kami sangat berpengaruh, diantaranya 
adalah Kongres Agroforestri Dunia di Nairobi dan Kongres 
Kehutanan Dunia di Buenos Aires.

Bukti lain dari pencapaian kami adalah adanya fakta 
bahwa CIFOR terus berkembang. Di tahun 2009, kami 
merekrut 23 staf baru, yang merupakan jumlah perekrutan 
terbesar selama 11 tahun. Perekrutan ini menjadikan total 
ilmuwan dan kolega hampir mencapai 100 orang yang 
bekerja untuk berbagai isu penting sehubungan dengan 
masa depan hutan di Asia, Afrika dan Amerika Latin. 
Penambahan pegawai baru ini, dengan sejumlah ide dan 
energi yang segar baik di kantor pusat kami di Indonesia 
maupun di kantor-kantor kami di negara lain, menjadikan 
CIFOR sebagai tempat yang menyenangkan. 

Pada tahun 2009 juga terjadi transisi terhadap tim 
manajemen senior kami, karena sebagian dari orang-
orang terbaik kami ditunjuk untuk memimpin institusi-
institusi baru yang terbentuk. Untuk kaderisasi, di tahun 
2009 CIFOR memulai program pengembangan staf yang 
berpotensi tinggi dimana angkatan pertama terdiri dari 6 
staf yang direkrut secara nasional maupun regional 

Melihat kerja keras kami di tahun 2009, dengan capaian 
paralel dari kekuatan kami yang telah meningkat 
dan peletakan dasar-dasar untuk masa mendatang, 
saya berkeyakinan bahwa CIFOR telah siap untuk 
memberikan kontribusi yang lebih besar bagi peningkatan 
kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan 
kesetaraan melalui penelitian berkualitas tinggi yang 
berfokus pada tujuan akhir.

Frances Seymour
Direktur Jenderal
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Hasil kerja CIFOR di tahun 2009 tidak mungkin tercapai tanpa adanya dukungan dana dari organisasi berikut:

Bukan sekedar hutan

Sebuah momentum ...
Laporan tahunan 2009

Center for International Forestry Research 

CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian 
yang berorientasi pada kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR merupakan 
salah satu dari 15 pusat penelitian dalam Kelompok Konsultatif bagi Penelitian Pertanian International 
(Consultative Group on International Agricultural Research – CGIAR). CIFOR berkantor pusat di Bogor, 
Indonesia dengan kantor wilayah di Asia, Afrika dan Amerika Selatan.

www.cifor.cgiar.org

CIFOR mengimbangi emisi karbonnya melalui program mitra 
CarbonFree®. CarbonFree® mendukung pihak ketiga yang tervalidasi 

untuk proyek-proyek energi terbaharui, e� siensi energi dan 
reforestasi di seluruh dunia. Laporan ini dicetak di kertas daur ulang.

Hari Hutan dan perspektif global 
terhadap hutan serta perubahan iklim

‘Saya telah melihat (CPF) melakukan pekerjaan 
yang sangat penting selama beberapa tahun ini….
Walaupun fokus para politikus hanyalah pada 
isu-isu besar, anda dapat memastikan bahwa kami 
tetap fokus pada integritas lingkungan dan ekologi, 
dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Hasil 
keseluruhan [dari negosiasi iklim] bersandar pada 
integritas dari arsitektur yang ditetapkan disini. 
Tetaplah menjadi inspirasi bagi proses ini.’

Yvo De Boer, Sekretaris Eksekutif dari UNFCCC 
dalam sambutan pada Hari Hutan 3

Foto oleh Neil Palmer/CIAT
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Laporan posisi keuangan
Pada 31 Desember 2009 dan 2008
(dalam ribuan dolar Amerika)

Aktiva 2009 2008
Aktiva lancar

Kas dan setara kas 17.474 6.704
Deposito jangka pendek 7.525 8.250
Piutang usaha:

- Pemberi dana, bersih 3.700 2.512
- Karyawan 305 274
- Lain-lain 1.184 881

Biaya dibayar dimuka 427 522
Aktiva lancar total 30.615 19.143

Aktiva tidak lancar
Kekayaan, bangunan dan peralatan, 
bersih

1.945 1.897

Aktiva lain-lain 1.387 1.035
Aktiva tidak lancar total 3.332 2.932

Aktiva Total 33.947 22.075

Hutang dan aktiva bersih
Hutang lancar

Hutang usaha:
- Pemberi Dana 15.404 6.085
- Lain-lain 23 77

Biaya yang masih harus dibayar 2.150 1.427
Hutang lancar total 17.577 7.589

Hutang tidak lancar
Kewajiban imbalan karyawan 3.515 3.007
Biaya yang masih harus dibayar – 
bagian tidak lancar

319 150

Hutang tidak lancar total 3.834  3.157

Aktiva bersih
Tidak terbatas:

- Tidak ditetapkan 9.533 8.326
- Ditetapkan 3.003 3.003
Aktiva bersih total 12.536 11.329

Hutang dan aktiva bersih total 33.947 22.075

Laporan kegiatan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(dalam ribuan dolar Amerika)

2009 2008
Tidak 

terbatas Terbatas Total Total

Pendapatan
- Pendapatan dari 

hibah
9.709 13.882 23.591 20.572

- Pendapatan 
lainnya

261 - 261 596

Pendapatan total 9.970 13.882 23.852 21.168

Biaya
- Biaya yang 

berkaitan dengan 
program

5.155 13.882 19.037 17.580

-  Biaya pengelolaan 
dan umum 

5.093 - 5.093 3.382

10.248 13.882 24.130 20.962
Pengembalian biaya 
tidak langsung 

(1.485) - (1.485) (1.056)

Biaya total 8.763 13.882 22.645 19.906

Perubahan dalam 
aktiva bersih

1.207 - 1.207 1.262

Daftar tambahan biaya - dikelompokkan berdasarkan karakteristik biaya
Biaya personalia 4.809 4.620 9.429 8.305
Barang dan jasa 3.378 3.593 6.971 4.999
Kegiatan kemitraan 707 4.739 5.446 5.757
Perjalanan 
operasional 

864 834 1.698 1.558

Penyusutan 
kekayaan, bangunan 
dan peralatan

490 96 586 343

Pengembalian biaya 
tidak langsung 

(1.485) - (1.485) (1.056)

Biaya total 8.763 13.882 22.645 19.906


