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Tahun Hutan 
Internasional 
yang Luar Biasa

Pada tahun 2011, Tahun Hutan Internasional yang 
ditetapkan oleh PBB menyoroti sejumlah tindakan 
yang dibutuhkan untuk memajukan pengelolaan hutan 
yang lebih lestari. CIFOR memiliki banyak alasan untuk 
merayakannya – sebagaimana kami uraikan dalam laporan 
tahunan ini.

Tahun 2011 merupakan tahun dengan sejumlah besar 
kebijakan dan janji baru tentang bantuan dana oleh 
pemerintah dan lembaga donor terhadap sejumlah upaya 
untuk mencegah deforestasi dan degradasi hutan. Seiring 
langkah maju CIFOR dalam melaksanakan Program 
Penelitian CGIAR Forests, Trees and Agroforestry, kami 
yakin bahwa kami berada pada posisi yang tepat untuk 
mengatasi tantangan penelitian kehutanan terpenting 
yang kita hadapi sekarang.

Saat ini CIFOR memiliki sekitar 200 orang staf, ditambah 
dengan banyak peneliti tamu, mitra dan konsultan, 
yang melakukan penelitian terkait hutan di lebih kurang 
20 negara. Kami memiliki sejumlah proyek penelitian 
komparatif global papan atas yang terus bertambah 
dan berada dalam berbagai tahap penyelesaian, yang 
menghasilkan pengetahuan dan dampak baru yang 
sejalan dengan misi kami. Keberadaan CIFOR secara nyata 
semakin mendunia melalui peningkatan investasi di bidang 
komunikasi.

Dalam bulan November, saya mengumumkan keinginan 
saya untuk meninggalkan CIFOR, setelah memimpin 
organisasi ini sejak 2006. Saya percaya bahwa sekaranglah 
waktu yang tepat untuk peralihan kepemimpinan karena 
organisasi ini sangat kuat dalam berbagai sisi. Berkat 
komitmen staf dan dewan serta kemitraan yang luas, 
kita telah mencapai kemajuan luar biasa untuk menjadi 
sumber rujukan informasi dan analisis mengenai persoalan-
persoalan penting dalam bidang kehutanan.

Merupakan kebahagiaan bagi saya memimpin CIFOR 
selama 6 tahun terakhir dan saya yakin bahwa Direktur 
Jenderal CIFOR berikutnya akan membawa tenaga dan 
wawasan baru untuk lebih memastikan majunya misi kita 
pada masa mendatang. 

Frances Seymour
Direktur Jenderal



Menjadi 
Semakin Kuat

Program Penelitian CGIAR Forests, Trees and Agroforestry 
dimulai pada saat yang tepat di tahun 2011, yaitu Tahun 
Hutan Internasional. Prakarsa awal dirancang untuk 
memberikan sumbangsih terhadap pengelolaan hutan 
tropis secara lestari sembari meningkatkan mata pencarian 
masyarakat yang tergantung pada hutan di seluruh dunia. 
Dewan Dana CGIAR mendukung sepenuhnya program 
baru ini. Sebagai pusat penelitian terdepan, CIFOR 
mencurahkan banyak waktu pada tahun tersebut untuk 
mengawasi proses intensif perencanaan pelaksanaan 
kegiatan bersama mitra CGIAR, yaitu Biodiversity 
International, International Center for Tropical Agriculture, 
dan World Agroforestry Centre. 

CIFOR menempati posisi yang tepat untuk memimpin 
upaya CGIAR dalam mengatasi berbagai tantangan yang 
dihadapi hutan dunia. Strategi dan struktur CIFOR benar-
benar sejalan dengan tujuan program CGIAR. Tingkat 
keeratan dan cakupan kemitraan CIFOR berkembang 
pesat dalam tahun-tahun terakhir, terutama berkat 
prakarsa penelitian dunia seperti Poverty and Environment 
Network dan Studi Komparatif Global tentang REDD+. 
Pemahaman kami mengenai persoalan utama di seputar 
kehutanan telah berkembang pesat sebagai hasil dari 
penelitian kebijakan yang dilaksanakan dengan sungguh-
sungguh. Staf kami telah berkembang semakin kuat 
karena CIFOR telah menarik sejumlah staf baru yang luar 
biasa, dari kalangan pascadoktoral hingga peneliti senior. 
Kepercayaan lembaga donor terhadap CIFOR sudah 
sangat jelas, anggaran CIFOR meningkat hampir dua kali 
lipat dalam 5 tahun terakhir.

Berita besar menjelang akhir 2011 ialah bahwa Direktur 
Jenderal Frances Seymour bermaksud meninggalkan 
CIFOR pada pertengahan 2012. Beliau telah meletakkan 
pondasi dengan meningkatkan secara luar biasa standar 
dan kinerja organisasi ini beserta dampaknya bagi 
kebijakan yang terkait dengan hutan di seluruh dunia. 
Dalam posisi kuat ini, saya yakin bahwa CIFOR mampu 
menarik orang-orang sangat berbakat tingkat dunia untuk 
bersaing guna mengisi kesempatan memimpin organisasi 
ini mencapai kinerja dan prestasi yang lebih tinggi. 

Prof. M. Hosny El Lakany
Ketua Dewan

Program Penelitian CGIAR 
Forests, Trees and Agroforestry 
dimulai pada tahun 2011, Tahun 
Hutan Internasional. Program 
ini memberikan sumbangsih 
bagi pengelolaan hutan tropis 
secara lestari dan pada saat 
bersamaan meningkatkan 
mata pencarian masyarakat 
yang tergantung pada hutan 
di seluruh dunia.
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Mengarahkan Perusahaan 
Pembalakan agar Sejalan 
dengan Standar Sertifikasi 
FSC di Lembah Kongo

Penelitian CIFOR di Lembah Kongo menelaah 
sertifikasi hasil hutan dan mendapati bahwa 
standar pemerintah sering kurang ketat 
dibandingkan dengan standar dari Forest 
Stewardship Council (FSC) – dan bahwa 
perusahaan pembalakan mengambil standar di 
antara kedua standar tersebut.

FSC merupakan lembaga multipemangku 
kepentingan independen yang berupaya 
memajukan pengelolaan hutan secara 
bertanggung jawab. Sertifikasi FSC 
dimaksudkan sebagai tanda persetujuan bagi 
konsumen di seluruh dunia bahwa produk 
hutan yang diperdagangkan merupakan hasil 
dari pengelolaan hutan yang bertanggung 
jawab terhadap lingkungan maupun 
masyarakat. Lebih kurang 5,2 juta hektar hutan 
di Lembah Kongo sudah bersertifikat FSC.

Temuan penelitian tersebut berasal dari telaah 
rencana pengelolaan sejumlah perusahaan 
pembalakan bersertifikat. Walaupun standar 
perusahaan biasanya lebih tinggi daripada yang 
diwajibkan secara resmi, standar tersebut belum 
sepenuhnya memenuhi persyaratan FSC bagi 
pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.

‘Kecenderungan ialah perusahaan sekadar 
menggunakan rencana pengelolaan hasil 
sebagai media untuk mendapatkan persetujuan 
pemerintah dan bukan sebagai pedoman 
untuk pengelolaan hutan secara bertanggung 
jawab sebagaimana diwajibkan oleh FSC,’ ujar 
Paolo Cerutti, pemimpin studi CIFOR tersebut. 
‘Dengan cara itu, perusahaan memenuhi 
kewajiban hukum mereka, tetapi menghindar 
untuk sepenuhnya patuh terhadap alasan-
alasan FSC mengenai pengelolaan hutan secara 
bertanggung jawab.’

Temuan CIFOR membantu LSM untuk 
menuntut moratorium atas sertifikasi FSC 
terhadap pembalakan berskala industri di 
Lembah Kongo. FSC menanggapi dengan 
mengaudit semua perusahaan bersertifikat. 
Hasilnya, sejumlah perusahaan sudah mulai 
menyesuaikan rencana pengelolaan mereka 
agar sejalan dengan standar FSC. Di samping 
itu, CIFOR berusaha untuk menjamin bahwa 
semua badan pensertifikasi FSC memiliki 
standar penilaian yang sama saat mengevaluasi 
perusahaan pembalakan.

Temuan CIFOR membantu 
FSC dalam mengaudit semua 
perusahaan pembalakan yang 
telah disertifikasi. Hasilnya, 
sejumlah perusahaan sudah 
mulai menyesuaikan rencana 
pengelolaan mereka agar sejalan 
dengan standar FSC.
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Ke-40 orang mahasiswa tingkat 
magister yang dilatih dalam 
penelitian adaptasi dan perubahan 
iklim ini merupakan masa depan 
bagi Lembah Kongo. Mereka 
merupakan pengambil keputusan 
di masa depan dan akan memiliki 
kemampuan untuk memahami dan 
melaksanakan strategi adaptasi 
terbaik di kawasan tersebut.

Denis Sonwa
Peneliti CIFOR

Meningkatkan 
Pemahaman tentang 
Adaptasi Perubahan Iklim 
di Lembah Kongo

Sebagian besar masyarakat perdesaan di 
Lembah Kongo sangat bergantung pada 
hutan untuk pangan, air, kayu bakar, dan 
tumbuhan obat. Namun demikian, para peneliti 
telah memperingatkan bahwa Afrika Sub 
Sahara mungkin termasuk daerah yang paling 
merasakan dampak perubahan iklim yang 
mengancam sumber mata pencarian ini.

Proyek CIFOR belum lama ini mengkaji 
hubungan antara sumber daya hutan dan 
ketahanan pangan, air, energi, dan kesehatan 
di Kamerun, Republik Afrika Tengah, dan 
Republik Demokratik Kongo. Tujuannya ialah 
untuk memberikan sumbangsih terhadap 
strategi adaptasi nasional agar terus menjamin 
pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari.

Proyek ini – yang dibiayai oleh Department 
for International Development Inggris dan 
International Development Research Centre 
Kanada – telah melatih 40 orang mahasiswa 
tingkat magister dalam penelitian adaptasi dan 
perubahan iklim serta melibatkan mereka dalam 
studi tentang tingkat kerentanan penduduk 
terhadap pemanasan global yang akan 
berdampak pada pemanfaatan hutan.

Walaupun mitigasi perubahan iklim di 
Lembah Kongo terkadang diliput oleh media, 
pemahaman tentang adaptasi masih kurang. 
Karena alasan ini, proyek tersebut melibatkan 
wartawan dalam seminar bagi peneliti dan 
pengambil kebijakan, dan menambah kunjungan 
lapangan bagi wartawan di tiga negara proyek. 
Para peneliti membimbing wartawan selama 
tiga bulan sembari didorong untuk membagikan 
pengetahuan baru mereka tentang adaptasi 
kepada para calon mahasiswa media tersebut.

Serangkaian pertemuan dengan masyarakat 
diadakan untuk berbagi temuan proyek dengan 
para pemangku kepentingan dan membahas 
pandangan mereka – maupun pandangan yang 
keliru – tentang perubahan iklim. Di samping itu, 
enam lokasi rintisan adaptasi (dua lokasi di setiap 
negara) dilakukan bersama-sama dengan petani 
dan peneliti untuk mengkaji tingkat kerentanan 
masyarakat saat ini terhadap perubahan 
iklim dan untuk bersama-sama memikirkan 
strategi adaptasi terbaik untuk memenuhi 
kebutuhan mereka.
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Prakarsa Baru Penelitian 
Berjangka 10 Tahun untuk 
Melindungi Hutan dan 
Mengurangi Risiko bagi 
Masyarakat Hutan

Di seluruh kawasan tropis, sejumlah besar lahan berkayu 
dan hutan telah hilang. Pembukaan hutan untuk pertanian 
maupun perkotaan dapat memperbaiki kondisi kehidupan 
setempat. Sayangnya perusakan hutan sering memperparah 
kemiskinan dan menyebabkan kerusakan ekosistem berharga 
yang tidak dapat diperbaiki.

Dengan berkurangnya kawasan hutan yang menjadi ancaman 
besar bagi kesehatan iklim maupun kesejahteraan satu miliar 
masyarakat miskin, pada tahun 2011 CGIAR meluncurkan 
program penelitian global selama 10 tahun yang ditujukan 
untuk hutan, pohon, dan wanatani.

CGIAR memilih CIFOR untuk memimpin program ini yang 
bermitra dengan tiga Pusat Penelitian CGIAR lainnya – World 
Agroforestry Centre (ICRAF), International Center for Tropical 
Agriculture (CIAT), dan Biodiversity International – dan dengan 
sejumlah mitra nasional dan internasional lainnya.

Program Penelitian CGIAR Forests, Trees and Agroforestry 
bertujuan untuk memperkuat kembali upaya mengurangi 
deforestasi dan degradasi hutan serta mengembangkan 
budidaya pohon di lahan pertanian sebagai cara untuk 
menambah pendapatan masyarakat perdesaan secara lestari. 
Sebagai bagian dari mandatnya, program tersebut berfokus 
pada pelestarian keanekaragaman hayati hutan dan nilai 
pentingnya hutan sebagai ‘penyerap karbon’ alami yang 
dapat mencegah karbon lepas ke udara dan membantu 
memperlambat laju perubahan iklim.

Diyakini bahwa perbaikan pengelolaan hutan dan pohon 
dapat mengurangi risiko bagi petani kecil dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada hutan, 
terutama perempuan dan kelompok-kelompok lain yang pada 
umumnya lemah.

‘Kami sangat membutuhkan upaya keras dan terus-menerus 
yang menitikberatkan pada pengelolaan dan tata kelola 
hutan, mengingat peran hutan yang sangat penting dalam 
menghadapi sebagian di antara tantangan terpenting saat ini: 
perubahan iklim, kemiskinan, dan ketahanan pangan,’ ujar 
Frances Seymour, Direktur Jenderal CIFOR.

Sasaran program tersebut adalah hutan tropis dan lahan 
berpohon, yang merupakan sekitar 46% tutupan hutan 
dunia. Dalam kurun waktu 10 tahun diharapkan bahwa 
program ini memberikan kontribusi bagi berkurangnya 
deforestasi dan degradasi hutan sebesar antara 0,5 dan 1,7 
juta hektar per tahun, dan meningkatkan produksi dan praktik 
pengelolaan hutan tropis secara lestari dengan harapan terjadi 
pengurangan emisi karbon dioksida antara 0,16 dan 0,68 giga 
ton setiap tahun.

Kami sangat membutuhkan 
upaya keras dan 
terus-menerus yang 
menitikberatkan pada 
pengelolaan dan tata kelola 
hutan, mengingat peran 
hutan yang sangat penting 
dalam menghadapi sebagian 
di antara tantangan 
terpenting saat ini: 
perubahan iklim, kemiskinan, 
dan ketahanan pangan.

Frances Seymour
Direktur Jenderal CIFOR
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Pembangunan 
bioenergi berdampak 
terhadap penguasaan 
lahan, ketahanan 
pangan, mata pencarian, 
dan lingkungan. 
Dengan menambah 
pengetahuan… kita 
lebih dimungkinkan 
untuk dapat menyusun 
kebijakan tentang 
bioenergi yang tepat 
bagi negara produsen 
maupun konsumen.

Louis Verchot
Peneliti Utama CIFOR

Bioenergi, Kelestarian dan 
Imbal Balik

Biodiesel telah dicanangkan sebagai bahan bakar hijau (pengganti 
bahan bakar fosil), namun kajian CIFOR menemukan bahwa 
karbon yang dilepas dari konversi lahan untuk menghasilkan 
bahan bakar nabati (BBN) boleh jadi memerlukan waktu 
pemulihan puluhan tahun atau bahkan berabad-abad, sehingga 
memunculkan pertanyaan serius tentang kelestariannya.

‘Bagaimana Anda menghasilkan BBN dan pada lahan apa Anda 
menanamnya merupakan hal-hal yang sangat berpengaruh dalam 
rangka memperoleh manfaat perubahan iklim,’ ujar Peneliti Utama 
CIFOR, Louis Verchot.

‘BBN yang berasal dari konversi ekosistem alam tidak akan pernah 
efisien dalam hal emisinya. Kajian ini menganjurkan perencanaan 
tata ruang yang sesuai dan menyadari bahwa apa pun yang Anda 
lakukan demi menjaga atmosfir dapat menimbulkan akibat yang 
tidak diharapkan, kecuali jika Anda mempertimbangkan sistem 
produksi secara keseluruhan.’

Temuan penelitian tersebut merupakan bagian dari kajian yang 
dibiayai oleh Komisi Eropa, yang bukan hanya meninjau dampak 
bioenergi terhadap perubahan iklim, melainkan juga dampak 
pengembangan bioenergi tersebut terhadap masyarakat dan 
lingkungan. Peneliti dan mitra CIFOR sedang mengkaji keefektifan 
kebijakan dan peraturan yang khusus menitikberatkan pada 
tindakan untuk mengatur akses ke lahan yang dikonversi untuk 
menghasilkan BBN dan dampak negatifnya terhadap hutan alam 
dan masyarakat setempat yang mencari nafkah dari lahan tersebut. 
Proyek ini dititikberatkan di Brasil, Ghana, Indonesia, Malaysia, 
Meksiko, dan Zambia.

Selama tahun 2011, proyek tersebut melibatkan beragam 
pemangku kepentingan dalam proses penjangkauan dan 
penyebarluasan hasil penelitian. Temuan tentang ‘utang karbon’ 
BBN menarik perhatian media di seluruh dunia. Pertemuan dengan 
anggota parlemen Eropa, masyarakat madani, dan kementerian 
pemerintah menunjukkan nilai pentingnya penelitian tersebut 
dan kemungkinan digunakannya pembelajaran mengenai 
kebijakan tersebut untuk negara-negara di luar daerah proyek. 
Pada bulan Agustus, Southern African Development Community 
berkumpul untuk membahas dampak pembangunan bioenergi 
terhadap perubahan tata guna lahan, mata pencarian masyarakat 
perdesaan, dan perekonomian nasional di Afrika bagian selatan. 
Pada bulan September, pemangku kepentingan dari Asia 
Tenggara, Sub Sahara Afrika, dan Amerika Latin bertemu untuk 
saling bertukar pengalaman tentang pengembangan tanaman 
penghasil BBN.

‘Pengembangan bioenergi berdampak terhadap penguasaan 
lahan, ketahanan pangan, mata pencarian, dan lingkungan,’ ujar 
Verchot. ‘Dengan menambah pengetahuan kita tentang apa yang 
berhasil dan apa yang tidak, serta dengan berbagi pengetahuan 
tersebut melalui suatu jejaring yang mencakup jaringan kerja para 
pemangku kepentingan, kita lebih berkesempatan untuk dapat 
menyusun kebijakan tentang bioenergi yang tepat bagi negara 
produsen maupun konsumen.’
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Temuan yang Menjadi Tonggak Bersejarah 
Menunjukkan bahwa Ekosistem Mangrove adalah 
Kunci dalam Menanggulangi Perubahan Iklim

Setelah penerbangan menuju sebuah kota tepi pantai di Indonesia, sekelompok 
peneliti menempuh 20 jam perjalanan dengan perahu ke sebuah tempat di 
sungai pedalaman, tempat mereka menghabiskan waktu seminggu, menunggu 
air surut setiap hari lalu merangkak melewati belitan akar dan lumpur sedalam 
lutut untuk mencapai hutan mangrove yang terpencil.

Maka dimulailah pekerjaan, dengan gerutuan, yang membawa CIFOR menuju 
temuan sangat penting – yang menunjukkan bahwa mangrove sebagai tempat 
penyimpanan ideal untuk mencegah karbon lepas ke udara dan terisolasi di 
dalam hutan – yang berakibat penting bagi kebijakan setempat dan dunia.

Para peneliti tersebut mengulur meteran dan mencatat lingkar batang pohon. 
Mereka membongkar bawaan tongkat-tongkat baja antikarat seberat 12 kg, 
mengebor tanah dengan tongkat tersebut, dan mengangkatnya untuk 
mengumpulkan contoh inti: pada kedalaman satu meter, tanah berpasir dengan 
remukan dedaunan; dan pada kedalaman lebih dari sebelas meter, tanah 
berwarna hitam dan licin seperti gemuk.

Setelah mengoleskan pengusir nyamuk untuk mencegah demam berdarah 
dan malaria, para peneliti bekerja cepat karena air pasang naik. Mereka lalu 
berenang kembali ke perahu. Di laboratorium, mereka menganalisis karbon 
dalam ribuan sampel tanah di seluruh Asia Tenggara. Mereka bergumul 
dengan angka-angka dan dikejutkan oleh hasilnya: mangrove menyimpan tiga 
sampai empat kali lebih banyak karbon dibandingkan dengan sebagian besar 
hutan tropis.

Mangrove tumbuh di sepanjang pantai pada kurang lebih 118 negara, namun 
separuhnya telah rusak dalam setengah abad terakhir.

Melonjaknya gas rumah kaca menaikkan suhu bumi sebesar 0,7°C dalam satu 
abad terakhir, memicu bauran bencana yang kian bergolak, badai, banjir, tanah 
longsor, kebakaran hutan, suhu ekstrim, dan kekeringan. 

‘Ekosistem mangrove sedang mengalami kerusakan pada tingkat yang 
mengkhawatirkan dan harus dihentikan,’ ujar Daniel Murdiyarso, peneliti senior 
CIFOR. ‘Kesadaran akan dampak keseluruhan akibat hilangnya mangrove bagi 
umat manusia masih kurang. Pemerintah perlu segera mengakui pentingnya 
mangrove tersebut dan menyusun kebijakan yang lebih baik untuk menjamin 
perlindungannya.’

Semenjak diterbitkan pada tahun 2011, temuan tersebut memperoleh perhatian 
dari seluruh dunia, yaitu dari media, masyarakat umum, dan masyarakat ilmiah. 
Temuan tersebut akan dijadikan bahan dalam proses Kelompok Pembahas 
Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim yang akan menyempurnakan 
pedoman untuk pengukuran gas rumah kaca di lahan basah.

Guna semakin meningkatkan dampak dari temuan tersebut, CIFOR bekerjasama 
dengan lembaga penelitian, kelompok lembaga pemberi bantuan, dan mitra 
akademisi kawasan membentuk Tropical Wetlands Initiative for Climate Change 
Adaptation and Mitigation (TWINCAM). Tujuannya mencakup pengembangan 
jaringan dan peningkatan kemampuan di seluruh dunia untuk menaksir 
persediaan karbon dan emisi gas rumah kaca dari lahan basah tropis.

Topik tersebut juga mendapat perhatian di tingkat nasional. Di Indonesia 
– yang memiliki hutan mangrove terluas di dunia, yaitu hampir 3 juta hektar 
yang tersebar di seluruh nusantara – CIFOR menjadi tuan rumah bagi lokakarya 
tentang lahan basah bagi wartawan. Sebanyak 17 orang wartawan dalam 
negeri menghadiri lokakarya tersebut yang dilanjutkan dengan kunjungan 
lapangan dan lebih dari 30 laporan telah diterbitkan di surat kabar utama di 
seluruh nusantara.

Mangrove sedang mengalami 
kerusakan pada tingkat yang 
mengkhawatirkan dan ini harus 
dihentikan. … Pemerintah perlu 
segera mengakui pentingnya 
ekosistem mangrove dan menyusun 
kebijakan yang lebih baik untuk 
menjamin perlindungannya.

Daniel Murdiyarso
Peneliti Senior CIFOR
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Masyarakat Miskin 
Perdesaan Mengandalkan 
Hutan untuk Hampir 
Seperempat dari Pendapatan 
Rumah tangga Mereka

Kajian CIFOR selama tujuh tahun yang menjadi tonggak 
bersejarah dunia menemukan bahwa pendapatan dari 
hutan rata-rata menyumbang lebih dari seperlima dari 
keseluruhan pemasukan rumah tangga masyarakat 
yang tinggal di dalam atau dekat hutan. Hal ini 
didokumentasikan pertama kali dalam sebuah skala peran 
penting lingkungan dalam pengurangan kemiskinan.

Besarnya ‘pendapatan dari lingkungan’ – dari kayu, hewan 
buruan, tumbuhan, dan sumber daya lain yang diperoleh 
dari alam – hingga sekarang tidak terdokumentasi 
dengan baik dan kurang nyata bagi kebanyakan pembuat 
kebijakan. Sejumlah alat bantu yang tersedia untuk menilai 
kemiskinan dan pendapatan, misalnya World Bank’s Living 
Standard Measurement Survey (Survei Pengukuran Standar 
Hidup Bank Dunia), kurang mampu merekam pendapatan 
dari sumber daya alam. Nilai hutan yang sebenarnya bagi 
penghidupan kebanyakan masyarakat miskin perdesaan di 
dunia tetap tidak terlihat.

Kajian tentang Poverty and Environment Network (PEN) 
berisi data yang dikumpulkan oleh 32 orang mitra, yang 
kebanyakan mahasiswa doktoral yang mencurahkan 
waktu setahun atau lebih di lapangan, mencakup lebih 
dari 8.000 rumah tangga pada 58 lokasi di 24 negara.

Di antara rumah tangga yang diteliti, pendapatan dari 
hutan – rerata – merupakan lebih dari seperlima jumlah 
pendapatan rumah tangga sedangkan pendapatan dari 
lingkungan (hutan dan nonhutan) merupakan lebih dari 
seperempatnya. Angka dari basis data global kajian ini 
dipaparkan pada bulan Juni 2011 dalam konferensi di 
Royal Society, London.

‘Kajian sebelumnya telah menekankan sangat pentingnya 
pendapatan dari hutan bagi rumah tangga termiskin. 
Temuan mengejutkan dari proyek ini adalah bahwa 
secara keseluruhan, ketergantungan pada hutan, yang 
menunjukkan hasil pendapatan dari hutan dalam total 
pendapatan rumah tangga terlihat tidak berbeda dalam 
berbagai tingkat pendapatan. Oleh karena itu, pendapatan 
dari hutan tidak hanya untuk masyarakat miskin, namun 
untuk semua orang di lokasi ini,’ ujar Arild Angelsen, 
koordinator PEN dan Peneliti Tamu Senior CIFOR.

Berbagai penelitian telah 
menekankan sangat pentingnya 
pendapatan dari hutan bagi 
rumah tangga termiskin. Temuan 
yang mengejutkan adalah bahwa 
… ketergantungan pada hutan 
… terlihat tidak berbeda dalam 
berbagai tingkat pendapatan. 
Karena itu, pendapatan dari 
hutan tidak hanya untuk 
orang miskin, namun untuk 
semua orang …

Arild Angelsen
Koordinator PEN dan 

Peneliti Tamu Senior CIFOR
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Memadukan Pengelolaan 
Hasil Hutan Kayu dan 
Nonkayu di Amazon

Masyarakat perdesaan di Amazon sering 
mengandalkan hasil hutan seperti kacang Brasil 
yang bernilai jual untuk memenuhi sebagian besar 
pendapatan mereka. Namun sayangnya, peralatan 
berat perusahaan kayu cenderung menebang tidak 
pandang bulu, tidak membedakan mana jenis kayu 
industri dan mana jenis yang berkaitan dengan 
penghidupan masyarakat setempat.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, Peneliti CIFOR 
telah meneliti cara terbaik untuk memadukan dan 
menyeimbangkan pengelolaan hasil hutan kayu 
dan nonkayu. Pada tahun 2011, para peneliti 
memusatkan perhatian pada kacang Brasil dan kayu 
– hasil hutan nonkayu olahan yang bernilai paling 
tinggi di kawasan tersebut – di Peru dan Bolivia.

‘Kedua negara tersebut memperlihatkan keadaan 
yang sangat berlainan,’ ujar Peneliti Utama CIFOR 
Manuel Guariguata. ‘Tapi yang menggembirakan 
adalah bahwa sistem pengelolaan sumber daya 
terpadu akan menguntungkan keduanya.’

Baik di Bolivia maupun Peru, kacang Brasil dan 
kayu sama-sama tumbuh di dalam hutan. Di Peru, 
undang-undang kehutanan telah menetapkan hak 
pengusahaan terpisah untuk kacang Brasil dan 
kayu. Oleh karena peraturan pembalakan dalam 
hak pengusahaan kacang Brasil kurang ketat 
dibandingkan dengan hak pengusahaan kayu, para 
pembalak memindahkan kegiatan mereka sehingga 
mengancam pepohonan kacang Brasil dalam proses 
tersebut dan mendorong pemanenan kayu secara 
tidak lestari.

Di Bolivia, masyarakat memiliki hak yang luas atas 
hutan mereka dan tidak ada pemisahan antara 
produksi kacang Brasil dan kayu. Penelitian CIFOR 
telah meningkatkan kesadaran tentang perlunya 
menyelaraskan ketentuan dan peraturan untuk 
memperoleh perpaduan antara pemanenan kacang 
Brasil dan kayu yang lebih baik pada tingkat satuan 
pengelolaan hutan skala kecil, termasuk penguatan 
keikutsertaan masyarakat.

Penelitian CIFOR diharapkan dapat mengarah pada 
kebijakan dan norma baru untuk memadukan 
pengelolaan kacang Brasil dan kayu, termasuk 
penyebarluasan metode seperti teknik-teknik 
ekstraksi berdampak rendah dan silvikultur yang 
dikembangkan setempat untuk dapat dimanfaatkan 
oleh pemangku kepentingan lain.

©
 R

on
al

d 
de

 H
om

m
el

Penelitian CIFOR telah 
meningkatkan kesadaran 
tentang perlunya menyelaraskan 
ketentuan dan peraturan untuk 
memperoleh perpaduan antara 
pemanenan kacang Brasil dan 
kayu yang lebih baik di tingkat 
satuan pengelolaan hutan 
skala kecil, termasuk penguatan 
keikutsertaan masyarakat.



Menggiatkan Kembali 
Kemenyan dan Dupa 
sebagai Mata Pencarian 
dan Konservasi di Ethiopia

Digiatkannya kembali produksi getah dan resin 
seperti kemenyan dan dupa dapat membantu 
pelestarian hutan dan meningkatkan pendapatan di 
lahan kering yang miskin di Ethiopia.

Hutan kering menyediakan pakan ternak, kayu 
bakar, tumbuhan obat, bahan bangunan, dan 
pendapatan. Hutan tersebut juga memulihkan 
kesuburan tanah dan mencegah erosi maupun 
penggurunan. Kunci untuk melestarikan hutan ini, 
menurut peneliti CIFOR, adalah dengan memahami 
nilai pentingnya spesies pohon yang menghasilkan 
getah dan resin yang telah dikumpulkan, digunakan, 
dan diperdagangkan sejak zaman dahulu.

Resin getah minyak (oleo-gum resin) digunakan 
dalam pembuatan kertas, keramik, kosmetik, es 
krim, bir, pasta gigi, dan obat batuk. Kebutuhan 
dunia akan hasil hutan seperti getah arab, 
kemenyan, dupa, opoponax, dan getah karaya 
meningkat, dengan peningkatan ekspor Ethiopia dari 
1.648 ton pada tahun 1999–2000 menjadi lebih dari 
5.000 ton pada tahun 2009–2010.

Peneliti CIFOR Habtemariam Kassa dan timnya 
mendapati bahwa dengan menyesuaikan sistem 
penetapan mutu kemenyan saat ini – dengan 
memperhitungkan kadar minyak esensial dalam resin 
– dapat memperkuat daya tawar di pasar dunia. 
Kassa bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk 
memastikan bahwa koperasi petani mendapatkan 
akses yang lebih baik ke hutan kering dan memiliki 
suara yang lebih kuat dalam tata kelola rantai pasar.

Tim tersebut bekerjasama dengan sekolah 
manajemen sumber daya alam, Wondo Genet 
College of Forestry, untuk menyusun program 
magister dalam pengelolaan hutan lahan kering. 
Tim juga menyusun pedoman tentang produksi 
kemenyan secara lestari, di mana Kementerian 
Pertanian telah menerjemahkan ke dalam bahasa 
Amhara dan akan memasukkannya ke dalam 
penyuluhan kehutanan nasional. Kassa juga bekerja 
dengan pejabat kementerian yang terkait dengan 
Undang-Undang Kehutanan Nasional beserta 
pedoman pelaksanaannya.

‘Begitu para petani, sektor publik, dan sektor swasta 
memahami bahwa terdapat insentif ekonomi besar 
untuk mengelola hutan dengan baik, maka akan 
semakin besar kemungkinan mengarahkan hasil 
konservasi dan mata pencarian yang lebih baik, 
akses ke berbagai sumber daya yang lebih tertib, dan 
kendali mutu yang lebih baik di pasar kemenyan,’ 
kata Kassa.

Begitu petani, sektor publik, dan 
sektor swasta telah memahami 
bahwa terdapat insentif ekonomi 
besar untuk mengelola hutan 
dengan baik, maka akan semakin 
besar kemungkinan untuk 
mengarahkan hasil konservasi dan 
mata pencarian yang lebih baik, 
akses ke berbagai sumber daya yang 
lebih tertib, dan kendali mutu yang 
lebih baik di pasar kemenyan.

Habtemariam Kassa
Peneliti CIFOR
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Menyoroti 
Hutan Indonesia

Pada bulan September, CIFOR 
menyelenggarakan konferensi Hutan 
Indonesia bekerjasama dengan kelompok 
bisnis terkemuka, LSM, lembaga donor, 
dan sejumlah kementerian, khususnya 
Kementerian Kehutanan RI. Acara ini 
melibatkan Bank Dunia, Climate and Land 
Use Alliance, dan pemerintah Norwegia, 
Inggris, dan Australia yang bersama-sama 
mensponsori konferensi ini dan berperan 
dalam perencanaan dan pelaksanaannya. 
Konferensi ini merupakan landasan bagi 
935 orang pemimpin, para pakar, pembuat 
kebijakan, pimpinan perusahaan, pembela 
masyarakat madani, dan mitra internasional 
untuk membahas masa depan hutan 
Indonesia. Lebih dari 80 wartawan hadir.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
menyampaikan pidato utama yang berikrar 
untuk mengabdikan 3 tahun terakhir 
pemerintahannya guna konservasi dan 
pemanfaatan hutan Indonesia secara 
lestari dan mengajak perusahaan untuk 
bersatu dalam upaya tersebut. Lebih dari 
37 orang pembicara, panelis, dan moderator 
memperdebatkan dan merundingkan 
persoalan. Erik Solheim, Menteri Lingkungan 
Hidup dan Pembangunan Internasional 
Norwegia, meyakinkan para pimpinan usaha 
industri kertas, pulp, dan minyak sawit bahwa 
konservasi hutan akan menciptakan peluang 
usaha yang lebih besar. Jim Paice, Menteri 
Negara pada Departemen Lingkungan Hidup, 
Pangan, dan Perdesaan Inggris, menyatakan 
kembali dukungan pemerintah Inggris kepada 
Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim. 

Presiden Yudhoyono merasa puas dengan 
adanya acara ini maupun pidato pembukaan 
oleh Direktur Jenderal Frances Seymour 
sehingga beliau meminta stafnya untuk 
mencetak buklet yang memuat dua pidato 
tersebut dalam bahasa Inggris dan Indonesia, 
yang atas permintaan Presiden, dikirimkan 
oleh CIFOR kepada semua peserta konferensi. 

Duta Besar Norwegia untuk Indonesia 
mengatakan kepada CIFOR bahwa konferensi 
ini telah ‘memberi nyawa baru terhadap [Surat 
Pernyataan Kehendak antara Pemerintah 
Norwegia dan Indonesia] dan menempatkan 
kembali hutan pada agenda politik’. 
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Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
menyampaikan pidato utama, yang 
berikrar untuk mengabdikan 3 tahun 
terakhir pemerintahannya bagi 
konservasi dan pemanfaatan hutan 
Indonesia secara lestari.

Seruan Mendesak 
untuk Bertindak pada 
Forest Day 5

Para pakar pada Forest Day 5 yang 
diselenggarakan bersamaan dengan 
pembicaraan PBB mengenai perubahan 
iklim di Durban pada bulan Desember 2011, 
memperingatkan adanya gelombang baru 
penggundulan hutan di seluruh Afrika, 
pembunuhan satwa liar, dan terancamnya 
ketahanan ekosistem akibat pengaruh 
perubahan iklim – terutama dalam bidang 
ketahanan pangan.

‘Laju penggundulan hutan di Afrika … kian 
cepat,’ ujar Helen Gichohi, Pimpinan African 
Wildlife Foundation. ‘Hilangnya hutan, 
padang penggembalaan yang digunakan 
secara berlebihan, dan perubahan menjadi 
pertanian dari padang rumput dan lahan 
basah yang semula merupakan penampungan 
air selama kekeringan telah mengurangi 
ketahanan ekosistem.’

Pesan tersebut digaungkan oleh pembicara 
utama sejawatnya dari Council for Scientific 
and Industrial Research, Bob Scholes, yang 
mengatakan, ‘Seandainya kita dapat berbuat 
sesuatu untuk mencegah penggundulan 
hutan, kita dapat memberi pengaruh yang 
lebih besar atas segala hal dibandingkan 
dengan apa yang terjadi sejauh ini 
berdasarkan Protokol Kyoto.... Tantangan ini 
seimbang dengan upayanya.’ 

CIFOR menyelenggarakan Forest Day 5 atas 
nama Collaborative Partnership on Forests. 
Lebih dari 1.100 orang peserta dari 82 negara 
hadir, termasuk 214 orang perunding resmi 
perubahan iklim. Acara ini merupakan daya 
tarik bagi media dan kira-kira terdapat 210 
artikel yang berasal dari konferensi ini.

Lebih kurang 90% peserta yang menjawab 
survei independen mengatakan bahwa 
mereka merasa acara ini ‘berhasil’ atau 
‘sangat berhasil’. Menteri Pertanian, 
Kehutanan, dan Perikanan Afrika Selatan, Tina 
Joemat-Pettersson, berkata, ‘Forest Day ke-5, 
tanpa diragukan, menyoroti mendesaknya 
kelangsungan hutan dunia, keanekaragaman 
hayati, dan jutaan penduduk yang 
menggantungkan mata pencarian mereka 
pada hutan.’



Selaku lembaga penelitian, 
kami perlu menjembatani 
kesenjangan antara penelitian, 
kebijakan, dan praktik. 
Model berbagi pengetahuan 
CIFOR merupakan cara yang 
gamblang dan terukur agar 
penelitian kami memberi 
dampak dengan hasil yang 
mengejutkan.
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Jalan untuk Memberi Dampak
Tiga tahun lalu, CIFOR melangkah berani untuk memutakhirkan program komunikasinya. Didukung oleh Dewan 
dan bertambahnya anggaran serta reputasi dalam penelitian independen mutakhir, tim komunikasi CIFOR melatih, 
melakukan perubahan, dan meluncurkan kembali sebuah program yang berhasil mengejutkan dan menjadi pusat 
perhatian lembaga penelitian di dunia.

Intinya ialah model berbagi pengetahuan CIFOR yang menyediakan suatu jalan yang gamblang, dinamis, dan terukur 
agar hasil penelitian dapat memberi dampak. Model ini bertumpu pada jejaring dan menggabungkan alat bantu media 
sosial masa kini dengan saluran yang dapat dijangkau secara tradisional. Tujuannya untuk menjembatani kesenjangan 
antara penelitian, kebijakan, dan praktik, untuk meningkatkan saluran umpan balik berganda, mempercepat 
penyebarluasan hasil kepada pemangku kepentingan, dan mempersingkat waktu untuk menghasilkan dampak. 

Tim ini memulainya dengan menyisir daftar pengguna, menghapus rincian kontak yang telah kadaluwarsa, lalu menata 
kembali satu persatu daftar tersebut, menghimpun daftar peserta konferensi, menambah formulir pendaftaran di situs 
web, dan mencari melalui rolodex peneliti. Hasilnya: pada akhir tahun 2011, CIFOR membuat daftar layanan (listserv) 
sebanyak 26.000 orang pemangku kepentingan yang secara seksama dikelompokkan berdasarkan wilayah, minat, 
dan bahasa.

Bertumpu pada Jejaring
Inti dari upaya komunikasi ini adalah CIFOR.org. Setelah mengkaji 50 situs jejaring paling berpengaruh di dunia, tim 
pengembangan jejaring meluncurkan kembali situs web CIFOR pada akhir 2010. Kemudian selama tahun 2011, 
tim merancang dan meluncurkan kembali 10 situs proyek dengan tampilan serupa dan terlihat seperti situs utama. 
Bermitra dengan Kementerian Kehutanan Indonesia, pada bulan April, CIFOR meluncurkan REDD-Indonesia.org, situs 
berbahasa Indonesia yang dirancang sebagai pusat pembelajaran mengenai REDD (dalam waktu 6 bulan, pengguna 
telah mengunduh 10.000 publikasi). Pada akhir 2011, setahun setelah peluncurannya, lalu lintas pada CIFOR.org 
meningkat 30%, sedangkan pengunjung laman melonjak 340% menjadi 15,3 juta berdasarkan layanan lacak web 
AWStats. Selain itu, publikasi CIFOR dikunjungi 151.857 kali menurut Google Books pada 2011, hampir dua kali lipat 
dibanding 2010.

Pentas media sosial yang baru saja diluncurkan tersebut telah menjangkau khalayak baru, mengarahkan lalu lintas ke 
situs tersebut, dan menyediakan saluran umpan balik yang berharga. Pada akhir 2011 ini, pengikut berita (newsfeeds) 
multibahasa CIFOR di Twitter dan Facebook mencapai 6.000 orang. Di YouTube, pengguna telah menonton video 
kami 45.000 kali; di Slideshare, para pemangku kepentingan melihat presentasi PowerPoint kami 60.000 kali; dan 
di Flickr foto kami ditampilkan 45.000 kali, banyak di antaranya digunakan oleh surat kabar, majalah, dan jurnal di 
seluruh dunia. 

Jadikan Diri Anda CNN
Setelah melihat kebutuhan akan berita independen tentang hutan dan membuat daftar koresponden terdahulu dari 
Jakarta hingga Lima (Time, Associated Press, Bloomberg), CIFOR meluncurkan blog, Forests News. Pada 2011, blog 
ini menerbitkan 260 artikel (sebagian besar diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis, Indonesia, Spanyol, dan Jepang) 
dan jumlah pembaca meningkat dari 2.000 per bulan menjadi 26.000. Pada bulan Agustus, Google mengakui blog 
ini sebagai gerai berita resmi (salah satu yang pertama untuk lembaga penelitian lingkungan) dan terjadi peningkatan 
jumlah pengumpul berita – seperti Huffington Post dan Reuters AlertNet – yang menerbitkan ulang laporan, termasuk 
video dokumenter dan tulisan dengan disertai foto. Pada bulan Maret, CIFOR meluncurkan kembali POLEX, listserv 
tentang kebijakan kehutanan yang dibuat pertama kali pada pertengahan tahun 1990-an. Sebuah hasil yang 
mengejutkan: artikel-artikel jurnal yang dimuat dalam blog atau POLEX menunjukkan peningkatan jumlah pembaca 
sedikitnya tiga kali lipat atau lebih.

Di samping besarnya pengaruh media sosial, CIFOR mengakui bahwa pembuat kebijakan masih mengandalkan 
media tradisional sebagai sumber informasi utama; memang, penelitian yang dibiayai oleh Inggris mendapati bahwa 
perubahan kebijakan jarang terjadi tanpa perbincangan publik karena didorong oleh media tradisional. Bertujuan 
menjadi sumber media andal tentang hutan tropis, CIFOR mengubah kebijakannya agar memungkinkan wartawan 
berhubungan langsung dengan para peneliti dan memperluas basis data medianya ke 2.600 kontak. Hasilnya, 
penelitian CIFOR dikutip tiga kali lipat di media dan daring. 

Model komunikasi ini diterapkan pada kesempatan emas dalam 10 konferensi internasional dan 15 acara nasional 
yang diselenggarakan atau dihadiri oleh CIFOR guna membantu upaya dunia mengatasi tantangan yang menonjol 
selama Tahun Hutan Internasional. Termasuk dalam laporan ini adalah laporan khusus tentang Forest Day 5 dan 
Konferensi Hutan Indonesia.
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Kutipan ISI

Jumlah publikasi yang diunduh dari 
situs web CIFOR dan ditampilkan di Google Books

(Sumber: CGNet-AWStats dan Google Books)
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Kutipan artikel yang diperiksa oleh mitra bestari yang ditulis oleh Peneliti CIFOR dalam jurnal ISI mengalami lonjakan 
tertinggi yaitu mencapai 867. ISI CIFOR indeks H – yang mengukur produktivitas dan dampak karya tulis – adalah 29, 

pada urutan ketiga teratas dari seluruh pusat penelitian CGIAR.



Laporan Posisi Keuangan*

Sampai dengan 31 Desember 2011 dan 2010 (dalam dolar AS)

Aktiva 2011 2010
Aktiva lancar
Kas dan setara kas 21.128 17.033
Deposit jangka pendek 600 4.354
Piutang usaha

- Penyandang dana 2.803 6.398

- Karyawan 470 346
- Pusat CGIAR lainnya 94 58
- Lainnya 941 918

Biaya dibayar di muka 420 443
Total aktiva lancar 26.456 29.550

Aktiva tidak lancar
Kekayaan, bangunan dan peralatan 2.483 2.082
Aktiva lain 1.797 1.688

Total aktiva tidak lancar 4.280 3.770

Total aktiva 30.736 33.320

2011 2010
Tak terbatas Terbatas 

Window 1/
window 2

Terbatas 
(bilateral)

Total Total

Pendapatan

- Pendapatan dari hibah 6.418 11.220 18.756 36.394 26.986
- Pendapatan lain 103 0 0 103 165
Total pendapatan 6.521 11.220 18.756 36.497 27.151

Biaya

- Biaya yang berkaitan dengan program 3.517 9.321 18.756 31.594 20.921
- Biaya pengelolaan dan umum 1.776 2.793 0 4.569 5.496

5.293 12.114 18.756 36.163 26.417
Pengembalian biaya tidak langsung (736) (894) 0 (1.630) (1.492)
Total biaya 4.557 11.220 18.756 34.533 24.925
Perubahan dalam aktiva bersih 1.964 0 0 1.964 2.226

Daftar tambahan biaya – dikelompokkan berdasar karakter biaya
Biaya personalia 3.500 2.768 5.864 12.132 10.410

CRP kolaborator/biaya kemitraan – Pusat CGIAR 0 6.525 0 6.525 0

Kolaborator/biaya kemitraan – lainnya 187 187 5.436 5.810 5.364

Barang dan jasa 919 1.799 6.192 8.910 8.248

Perjalanan operasional 446 525 1.091 2.062 1.855

Penyusutan 241 310 173 724 540

Pengembalian biaya tidak langsung  (736) (894) 0 (1.630) (1.492)

Total biaya 4.557 11.220 18.756 34.533 24.925

Laporan Kegiatan*

Hingga akhir 31 Desember 2011 and 2010 (dalam dolar AS)

Hutang dan aktiva bersih 2011 2010
Hutang lancar
Hutang usaha

- Penyandang dana 5.402 11.785
- Karyawan 381 202
- Pusat CGIAR lain 708 0
- Lainnya 134 261

Biaya yang masih harus dibayar 2.252 1.546
Total hutang lancar 8.877 13.794

Hutang tidak lancar
Kewajiban imbalan karyawan 4.783 4.414
Biaya yang harus dibayar – bagian 
tidak lancar

350 350

Total hutang tidak lancar 5.133 4.764

Aktiva bersih
Tidak terbatas:

- Tidak ditetapkan 13.123 11.159
- Ditetapkan 3.603 3.603

Total aktiva total 16.726 14.762

Total hutang dan aktiva bersih 30.736 33.320

*Laporan ini diambil dari laporan keuangan yang sudah diaudit dalam periode tahun dan yang berakhir pada 31 Desember 2011 
dan 2010. Audit dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers-Indonesia dengan keputusan opini wajar tanpa pengecualian.
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CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian 
yang berorientasi pada kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR merupakan 
salah satu Pusat Penelitian Konsorsium CGIAR. CIFOR berkantor pusat di Bogor, Indonesia dengan 
kantor wilayah di Asia, Afrika dan Amerika Selatan.

cifor.org
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CIFOR mengimbangi emisi karbonnya melalui program mitra CarbonFree®. CarbonFree mendukung pihak ketiga yang tervalidasi untuk 
proyek-proyek energi yang terbarui, efisiensi energi, dan reforestasi di seluruh dunia. Laporan ini dicetak dengan kertas daur-ulang.
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