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Catatan dari Dewan Pembina dan Manajemen
Ada beberapa titik balik yang
memberikan harapan baru di
2021: melambatnya laju penularan
Covid-19 yang dipicu oleh vaksinasi
(walaupun penyebarannya masih
belum merata), peluncuran Dekade
Restorasi Ekosistem PBB, dan
Deklarasi Pemimpin Glasgow Terkait
Hutan dan Tata Guna Lahan yang
menorehkan sejarah dalam sektor
lingkungan hidup dan kehutanan.

Platform Kemitraan Transformatif,
Lanskap Keterlibatan, dan Produk
Unggulan – memanfaatkan sumber
daya dan kemitraan di seluruh
Afrika, Asia, dan Amerika Latin.
Kami menyelesaikan tahun ini
dengan proyek awal senilai USD
430 juta dan manajemen internal
yang terharmonisasi. Kami juga
membuat kemajuan pesat dalam
pencapaian tujuan-tujuan Gender,
Keanekaragaman dan Inklusi serta
memiliki situs web baru yang lebih
dinamis (cifor-icraf.org). Selain itu,
kami juga telah meluncurkan proses
rekrutmen posisi Chief Executive
Officer untuk memimpin CIFORICRAF ke tahap berikutnya.

Pada saat bersamaan, CIFORICRAF juga mengalami dua
peristiwa penting: keberhasilan
menyelesaikan proses
penggabungan dua organisasi
yang telah berlangsung selama
tiga tahun dan juga sepuluh tahun
berjalannya Program Penelitian
CGIAR mengenai Hutan, Pohon
dan Agroforestri (FTA). Di bawah,
pimpinan CIFOR-ICRAF yang
didukung oleh kerja sama dengan
berbagai mitra kontribusi FTA, telah
berhasil membuat jutaan hektar
hutan direstorasi dan mendapatkan
perlindungan yang lebih baik – dan
jutaan orang dengan peningkatan
keamanan pangan dan nutrisi
beserta langkah-langkah untuk
mengentaskan kemiskinan.

Laporan ini menawarkan beberapa
solusi untuk menghadapi lima
tantangan global. Deforestasi
dan hilangnya keanekaragaman
hayati, perubahan iklim, disfungsi
sistem pangan, rantai pasokan
dan nilai yang tidak berkelanjutan,
dan ketidaksetaraan. Pencapaianpencapaian yang ada termasuk
penginformasian kebijakan nasional
di Peru dan Vietnam, menerapkan
teknologi baru di Cekungan Kongo
dan India, dan menciptakan
solusi bersama dengan mitra
dan komunitas di Indonesia dan
Kamerun, seraya mengintegrasikan
pertimbangan hak-hak perempuan,
masyarakat adat, dan komunitas
pedesaan yang rentan.

Kini setelah bergabung sepenuhnya,
CIFOR-ICRAF menghasilkan lebih
banyak bukti mengenai potensi
transformatif dari pohon dan hutan
melalui penelitian-penelitian yang
terkonsolidasikan ke dalam lima
tema terintegrasi (pohon, iklim,
tanah, pasar, dan tata-kelola).
Tiga pendekatan holistik kami –

Getachew Engida
Ketua Dewan Pembina

Proyek-proyek baru menarik yang
diluncurkan pada tahun 2021
termasuk Trees Outside Forests

Tony Simons
Ex‐officio Trustee ICRAF,
Direktur Jenderal ICRAF

in India (TOFI) yang didukung
oleh USAID dan Agroforestry
and Restoration Accelerator di
Brasil dalam kemitraan dengan
The Nature Conservancy dan
Amazon Inc.
1,5 miliar orang telah terhubung
melalui Forum Bentang Alam Global
(Global Landscapes Forum, GLF),
yang terus membuat fondasi baru
– terutama pada konferensi iklim
PBB di Glasgow, yang sesinya
dilihat lebih dari 1 juta kali dari 140
negara. Resilient Landscapes juga
dengan cepat menjadi penghubung
antara sains dan bisnis, keuangan,
pemerintah, dan masyarakat sipil,
dengan proyek-proyek baru yang
dimulai di Papua Nugini, Serbia,
dan Brasil.
Bersamaan dengan penyerahan
tongkat estafet Ketua Dewan
Pembina dari Claire O Connor untuk
menyambut Profesor Getachew
Engida, CIFOR-ICRAF kini berdiri
sebagai satu organisasi yang
dibentuk oleh kesamaan nilai.
Berkat dukungan dari donor dan
mitra strategis kami, serta upaya
tak kenal lelah dari lebih dari 700
staf kami, kami berada di jalur yang
tepat dalam menerapkan teori
perubahan kami dan mewujudkan
visi kami mengenai dunia yang
lebih setara di mana bentang
alam hutan dan agroforestri
dapat meningkatkan kondisi
lingkungan dan kesejahteraan
untuk semua orang.

Robert Nasi
Ex‐officio Trustee CIFOR,
Direktur Jenderal CIFOR

Dewan Pembina
» Getachew Engida
Ketua Dewan
» Doris Capistrano
Wakil Ketua

»
»
»
»
»
»

Alexander Müller
Bushra Naz Malik
Kathleen Merrigan
Marja-Liisa Tapio-Biström
Kaoru Kitajima
Vijai Sharma

» Perwakilan Pemerintah
Kenya
» Perwakilan Pemerintah
Indonesia
» Tony Simons
» Robert Nasi
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Perwakilan seluruh dunia
CIFOR-ICRAF beroperasi di 64 negara
dan memiliki kantor di 25 negara. Saat
ini kami memiliki 739 staf dan 192
proyek aktif.

Kesepakatan-kesepakatan selama beberapa dekade
dengan negara tuan rumah kami, Indonesia dan Kenya,
mencerminkan kepemimpinan global dan komitmen
mendalam mereka terhadap hutan, pohon, dan agroforestri.

Area penelitian

Kantor pusat CIFOR-ICRAF

Jangkauan

927

2,5 juta

publikasi

56 juta

305 juta

kunjungan
situs web

unduhan
publikasi

jangkauan di
media sosial

50 ribu
3,7ribu

Kemitraan
Kami sangat berterima kasih atas dukungan finansial dari para mitra donor kami dan kolaborasi
para mitra strategis kami. cifor-icraf.org/partners

159

mitra pendanaan

281

Pengeluaran CIFOR-ICRAF 2021

$85,7 juta

jumlah pengeluaran 2021

Untuk informasi lebih lanjut lihat halaman 21.

mitra strategis

kutipan

artikel
media

Tantangan
Global dan Cara
Mengatasinya
Sains lintas disiplin di CIFOR-ICRAF
tidak hanya memberikan solusi
holistik tetapi juga memastikan
relevansinya dengan program
nasional dan masyarakat lokal,
seperti yang diperlihatkan
dalam laporan ini. Dengan
mendukung inovasi lokal daripada
menggunakan solusi dari luar yang
tidak relevan, kami merangkul
sains mutakhir sambil bekerja
bahu membahu dengan komunitas
global, nasional, dan masyarakat
setempat untuk bersama-sama
menciptakan dan meningkatkan
solusi yang memenuhi
kebutuhan mereka.

Kami melakukan penelitian
transformatif. Misalnya,
kami berusaha tidak hanya
memahami bagaimana
ketidaksetaraan gender
mengancam pembangunan
berkelanjutan, tetapi juga untuk
mengubah ketidakseimbangan
kekuasaan untuk menciptakan
masa depan yang lebih
setara bagi laki-laki maupun
perempuan.

– Fergus Sinclair, Kepala Peneliti
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Planet kita dan orang-orang
yang hidup di dalamnya berada
di tengah-tengah badai yang
sempurna yang datang dari lima
tantangan global yang saling
berhubungan: deforestasi dan
hilangnya keanekaragaman
hayati, perubahan iklim, disfungsi
sistem pangan, rantai pasokan
dan nilai yang tidak berkelanjutan,
serta ketidaksetaraan. Setiap
krisis tersebut memengaruhi
yang lainnya, penyelesaiannya
memerlukan respons menyeluruh
yang mempertimbangkan
bagaimana manusia dan
lingkungan hidup terdampak dari
waktu ke waktu.

TU
R

YA

T IN
GGI

RANTAI NILAI
YANG TIDAK
BERKELANJUTAN

RUSAKNYA
SISTEM PANGAN

BI H

EMISI EFEK
RUMAH KACA
YANG LEBIH TINGGI

LE

LEBIH BANYAK
BANJIR DAN
KEKERINGAN
YANG PARAH

NG

SEPE
RTIG
AD
AR
I EM
ISI
EF
EK

Laporan Tahunan 2021

4

DEFORESTASI DAN
KEHILANGAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI

POLINASI YANG BERKURANG
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Lima tantangan global utama
berinteraksi dan memperkuat satu
sama lain dengan berbagai cara.
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Cara kerja kami
CIFOR-ICRAF fokus berkontribusi
pada perubahan yang
menentukan dalam lintasan
global: dari masa depan
dengan kerusakan lingkungan
dan krisis mata pencaharian
menuju ke kesejahteraan dan
kesehatan planet. Dilengkapi
secara unik untuk memberikan
penelitian transformatif, kami
memanfaatkan kekuatan sains
dan inovasi untuk meningkatkan
manfaat yang dapat diberikan
oleh hutan, pohon, tanah,
dan pengelolaannya yang
berkelanjutan bagi semua umat
manusia, untuk masa depan
yang lebih tangguh, adil, dan
sejahtera. Pekerjaan kami selaras
dengan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan dan Perjanjian
Paris, serta tiga Konvensi Rio.

Kami terus menerapkan strategi
sepuluh tahun kami (20202030), bekerja di lima tema
besar: sumber daya genetik
dan keanekaragaman hayati
pohon dan hutan; perubahan
iklim, energi, dan pembangunan
rendah karbon; kesehatan
tanah dan lahan; rantai nilai dan
investasi yang berkelanjutan;
dan tata-kelola, kesetaraan dan
kesejahteraan.
CIFOR dan ICRAF adalah anggota
CGIAR, sebuah kemitraan
penelitian global untuk masa
depan yang aman pangan (lihat
hal. 16).
Dalam laporan ini, kita akan
melihat apa yang dilakukan
CIFOR-ICRAF untuk menciptakan:

1

Hutan dan pertanian
yang berkembang
dan beragam

2

Ekosistem dan
komunitas yang
tahan iklim

4

Rantai pasokan dan
nilai yang hijau dan
setara

5

Partisipasi inklusif
dan berbasis hak

Pohon yang
tepat di tempat
yang tepat
untuk tujuan
yang tepat.
Yangambi, RDK.
© Axel Fassio/
CIFOR-ICRAF
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Sistem pangan
yang berkelanjutan
dan dinamis

Inovasi kami
CIFOR-ICRAF memberikan
dobrakan solusi untuk
menghadapi tantangan global dan
nasional melalui tiga pendekatan
inovatif yang mempercepat
perubahan positif dalam
penelitian untuk pembangunan di
Afrika, Asia dan Amerika Latin:

• Platform Kemitraan
Transformatif – aliansi yang
fokus pada tantangantantangan yang sangat penting
• Lanskap Keterlibatan –
lokasi geografis tempat
kami melakukan pekerjaan
transformatif jangka panjang
yang terkonsentrasi dengan
mitra yang beragam dan
berkomitmen

• Produk Unggulan – inisiatifinisiatif yang memberikan
wawasan-wawasan
berorientasi aksi ke dalam isuisu global utama
Temukan contoh spesifik dari
inovasi-inovasi ini di keseluruhan
laporan ini.

Jaringan kami
Entitas jaringan CIFOR-ICRAF memperkuat dan memajukan tujuan bersama kami untuk membuka potensi pohon
dan hutan untuk memerangi perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi lahan. Lihat
halaman 16-19 untuk detailnya.

foreststreesagroforestry.org

globallandscapesforum.org

resilient-landscapes.org
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Hutan dan Pertanian
yang Berkembang
dan Beragam
Pekerjaan kami terkait sumber daya genetik pohon, pengelolaan hutan
berkelanjutan, dan kesehatan tanah dan lahan mendukung upaya-upaya
untuk menghentikan deforestasi dan menghidupkan kembali lahan dan
habitat yang terdegradasi.

Bukan sekedar menanam pohon: Pentingnya restorasi
bentang alam
Untuk mempelajari
lebih lanjut
www.cifor-icraf.
org/landscaperestoration

Baca
Membangun bukti
tentang permanensi
dan kebocoran
untuk hasil restorasi
yang berkelanjutan

Di tengah gencarnya berita buruk
tentang percepatan perubahan
iklim dan hancurnya berbagai
ekosistem, restorasi bentang
alam menawarkan harapan dan
masa depan. Tetapi bagaimana
kita memastikan bahwa area yang
dipulihkan bisa tetap sehat? Apa
yang mendorong ‘kepermanenan’
adalah topik penelitian penting
untuk agenda restorasi global,
terutama karena upaya-upaya
terkait didukung oleh Dekade
Restorasi Ekosistem PBB (2021–
2030) dan Deklarasi Pemimpin
Glasglow tentang Hutan dan Tata
Guna Lahan, untuk menghentikan
dan membalikkan degradasi hutan
pada 2030.
CIFOR-ICRAF memiliki keterlibatan
yang dalam di Etiopia, yang
dikenal dengan komitmennya
terhadap restorasi. Dalam
kemitraan dengan United
States Agency for International
Development (USAID), para
peneliti menerapkan Pendekatan
Pemangku Kepentingan untuk
Pengambilan Keputusan Berbasis
Informasi dan Bukti (SHARED) di
Lanskap Keterlibatan Oromia untuk
mengidentifikasi faktor-faktor yang
menentukan kelanggengan hutan
atau ekosistem pertanian yang
direstorasi dan apakah ini memicu
degradasi habitat di tempat
lain – misalnya, 'kebocoran'. Para
peneliti yang menggunakan data

crowdsourced dari Regreening
Africa App, melakukan survei
rumah tangga, dan mengadakan
lokakarya pemangku kepentingan.
Temuan-temuan menunjukkan
bahwa rumah tangga yang
mempraktikkan restorasi lahan
permanen memiliki setidaknya
satu spesies pohon 'yang paling
banyak diminati' di dekat pertanian
atau rumah mereka, bersamasama dengan spesies pohon
yang beragam lainnya. Mereka
cenderung lebih kaya, memiliki
tanah yang lebih luas dan juga
ternak, dan lebih paham peraturan
dan perundang-undangan
pemanfaatan sumber daya alam.
Rumah tangga yang tinggal lebih
jauh dari pusat kota lebih mungkin
berkontribusi terhadap kebocoran
dibandingkan dengan mereka
yang tinggal di dekat kota. Apa
kesimpulan utamanya? Penilaian
mengenai kepermanenan harus
dimasukkan ke dalam perencanaan
restorasi sejak dini.
Pekerjaan di Etiopia merupakan
komponen dari Platform Kemitraan
Transformatif Restorasi Lanskap
(TPP) CIFOR-ICRAF, yang
bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman tentang apa yang
berhasil dan apa yang tidak dalam
lanskap sosioekologis tertentu.
TPP menghasilkan dan membagi
pengetahuan lokal yang relevan

melalui penelitian komparatif
global mengenai berbagai dimensi
restorasi lahan.
Didukung oleh United States
Agency for International
Development (USAID).

“Proyek ini
menunjukkan
pentingnya
menghubungkan
pendorong degradasi
sosial ekonomi
dan biofisik untuk
merancang opsiopsi restorasi lahan
jangka panjang
yang mengurangi
kebocoran dan
meningkatkan
kepermanenan.”
Leigh Ann Winowiecki
Ketua Tim, Kesehatan tanah
dan lahan
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Pembangunan
menara Congoflux.
Tshopo, RDK.
© Fiston Wasanga/
CIFOR-ICRAF

Menutup kesenjangan
restorasi nasional Peru

Yangambi: Model keterlibatan
yang sudah terbukti

Untuk mempelajari
lebih lanjut
cifor-icraf.org/
yangambiengagementlandscape

Baca
Ketika meniadakan
daging dari menu
bukanlah pilihan:
Menghadapi
kekurangan gizi di
hutan Cekungan
Kongo

Lihat
Restorasi lanskap
menciptakan
pekerjaan hijau
(Prancis)

Lanskap Keterlibatan Yangambi
di Republik Demokratik Kongo
adalah contoh dari apa yang Anda
dapatkan ketika menghabiskan
waktu yang cukup di satu tempat
dan mengetahui inti masalah
yang memengaruhi orang dan
lingkungan mereka. Faktanya,
konsep ‘lanskap keterlibatan’
CIFOR-ICRAF dipicu oleh
dampak-dampak yang dicapai
melalui 15 tahun bekerja dengan
lembaga dan masyarakat di dekat
kompleks perkotaan-pedesaan
Kisangani–Yangambi, yang
menciptakan solusi bersama
untuk degradasi hutan dan
kemiskinan.
Lebih dari dua juta pohon
telah ditanam sejak 2019, yang
merestorasi lebih dari 2.300
hektar lahan dan menciptakan
lebih dari 3.400 pekerjaan
musiman dan langsung. Dalam
beberapa tahun, pohon-pohon
tersebut akan siap digunakan
sebagai biomassa di pembangkit
kombinasi listrik dan panas, yang
sekarang sedang dibangun.
Lebih dari 220 peneliti master
dan doktoral telah dilatih
melalui kerjasama 15 tahun
dengan Universitas Kisangani
(UNIKIS) dan 11% di antaranya

adalah perempuan. Peningkatan
infrastruktur ke UNIKIS mencakup
sekitar 5.500 meter persegi
bangunan rendah karbon
yang canggih.
Upaya-upaya mata pencaharian
berkelanjutan difokuskan pada
pengembangan usaha kecilmenengah (mendukung 1.017
orang, 706 di antaranya adalah
perempuan), arang berkelanjutan
(dengan terlatihnya 106
pembuat arang dan didirikannya
19 pembibitan masyarakat),
budidaya ikan (telah diproduksi
lebih dari lima ton di koperasi
tambak ikan), dan agroforestri
yang menggunakan pohon
buah-buahan dicampur dengan
budidaya singkong, jagung
dan kacang tanah yang lebih
baik. Skema berbasis kinerja
mendorong kewirausahaan bagi
perempuan dan laki-laki.
Menara eddy covariance-flux
pertama di Cekungan Kongo saat
ini berdiri 55 m di atas Cagar
Biosfer, menilai potensi hutan
untuk memitigasi perubahan iklim
melalui penangkapan karbon.
Untuk membatasi dampak
buruk konsumsi daging
semak di perkotaan terhadap

Strategi restorasi nasional
Peru yang baru (ProREST)
pada intinya memiliki komitmen
terhadap pendekatan lanskap.
Strategi dihasilkan berkat
penelitian dan keterlibatan
jangka-panjang CIFOR-ICRAF,
yang diakui oleh National
Forest and Wild Fauna Service
Peru (SERFOR) sebagai
pemberi utama rekomendasi
berbasis bukti untuk memandu
strategi tersebut. SERFOR
memperkirakan akan adanya
kolaborasi berkelanjutan
dengan CIFOR-ICRAF dalam
penelitian dan teknologiteknologi restorasi, dukungan
teknis dan dokumentasi.
Didukung oleh SERFOR

keanekaragaman hayati hutan,
dilakukan kampanye inovatif
menggunakan poster bergaya
komik dan teater komunitas untuk
mengubah persepsi masyarakat
tentang penjualan dan konsumsi
daging semak.
Akhirnya, pendidikan lingkungan
dan kegiatan-kegiatan
penjangkauan juga dijalankan,
termasuk pameran foto yang
menggambarkan sejarah area
tersebut, video musik, serta
lebih dari 3.250 siswa sekolah
dasar dan menengah yang
berpartisipasi dalam lokakarya
berkala dan film animasi.
Didukung oleh Uni Eropa, Belgia,
USAID.
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Ekosistem dan
Komunitas yang
Tangguh Iklim
Kami memberikan bukti penting mengenai solusi berbasis alam
untuk krisis iklim, seperti pengelolaan hutan dan lahan basah yang
berkelanjutan, agroforestri dan restorasi lanskap.

Pengetahuan untuk aksi terhadap hutan tropis dan haknya

Baca
Koleksi khusus:
GCS REDD+ Kisah
perubahan

Lihat
Mekanisme
pendanaan dan
pembagian manfaat
REDD+ yang adil
dan merata untuk
tujuan iklim dan
keadilan

Fase keempat Studi Komparatif
Global tentang REDD+ (GCS
REDD+) diluncurkan pada 2021,
didasarkan pada penelitian
berdasar aksi untuk mengurangi
emisi dari deforestasi dan degradasi
hutan, serta meningkatkan
stok karbon hutan yang telah
berlangsung lebih dari satu dekade.
Di Vietnam, Kementerian Pertanian
dan Pembangunan Pedesaan
(MARD) membuat rancangan
dekrit dengan merujuk pada
temuan penelitian global GCS
REDD+ mengenai hak karbon
dan pembagian manfaat REDD+,
yang bila disetujui akan menjadi
kriteria penerimaan pembayaran
berbasis hasil.
Di Peru, Kementerian Lingkungan
Hidup mengajukan Tingkat Emisi
Referensi Hutan (FREL) nasional
yang telah diperbarui kepada
Konvensi Kerangka Kerja PBB
tentang Perubahan Iklim. Dengan
menggunakan informasi dari
penelitian GCS REDD+ mengenai
emisi karbon tanah dari deforestasi
dan degradasi hutan, FREL adalah
dokumen nasional resmi pertama
yang mengakui pentingnya lahan

gambut Amazon. National Service
of Protected Areas (SERNANP)
juga secara resmi mengadopsi
perangkat pembelajaran adaptif
yang disesuaikan ¿Cómo
vamos? di komite manajemen
pemangku kepentingan.
Di Indonesia, beberapa kontribusi
GCS REDD+ diadopsi dalam
FREL kedua dari negara tersebut,
termasuk penambahan emisi
metana dan nitrogen oksida
dari degradasi lahan gambut,
pendekatan baru untuk menghitung
sebuah emisi dari konversi
mangrove terpisah dari penggunaan
lahan lainnya, dan dimasukkannya
emisi dari kebakaran gambut.
Akhirnya, CIFOR-ICRAF diundang
untuk berkontribusi pada prakarsa
global seperti dana perwalian
multi donor Bank Dunia Enhancing
Access to Benefit while Lowering
Emissions (EnABLE), Koalisi LEAF
Emergent Working Group, dan
International Land Coalition (ILC).
Permintaan juga datang dari
sektor swasta untuk mendapatkan
masukan-masukan ilmiah, serta
dari negara-negara lain, seperti
Guatemala dan Vietnam untuk

“Dialog-dialog sainskebijakan kami di
Indonesia, Peru,
dan RDK membawa
wawasan baru tentang
apa yang dibutuhkan
oleh banyak negara
untuk memenuhi
komitmen iklim
paska-CoP26 mereka.”
Pham Thu Thuy
Pemimpin tim
Perubahan iklim, energi dan
pembangunan rendah karbon

mendukung pengembangan
rencana nasional pembagian
manfaat REDD+.
Didukung oleh cifor.org/gcs/

partners
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Iklim GLF 2021: Hutan,
pangan, keuangan –
batas perubahan
Membawa 400 ilmuwan
terkemuka, aktivis, pemimpin
masyarakat adat, pemodal,
pemuda dan pembuat kebijakan,
konferensi hibrid Iklim GLF
memberikan kesempatan
penting bagi para pemikir dan
pelaku untuk terhubung baik
secara virtual maupun secara
langsung, bersamaan dengan
konferensi iklim PBB di Glasgow.
Tujuannya?

Restorasi
yang berhasil
mempertimbangkan
kesetaraan gender
dan inklusi sosial.
Yanonge, DRC
© Axel Fassio/
CIFOR-ICRAF

Bagaimana memperbaiki rantai nilai
penanaman pohon
Untuk mempelajari
lebih lanjut
Platform
Pengetahuan
Pohon Global

Baca
Benih berkualitas
untuk penanaman
pohon: Mendukung
agroforestri dan
restorasi lanskap
hutan yang lebih
efektif dengan
belajar dari
Pengembangan
Sistem Benih
Terpadu tanaman

Di antara berbagai solusi
berbasis alam untuk krisis iklim,
penanaman pohon dianggap
metode terbaik. Jika dilakukan
dengan benar, kegiatan ini dapat
memitigasi perubahan iklim dan
meningkatkan ketahanan terhadap
dampak-dampaknya, dan secara
bersamaan juga mengatasi
tantangan global lainnya. Namun,
jika dilakukan dengan salah, hal
ini dapat merusak ekosistem
atau gagal, sehingga dapat
mengurangi semangat investasiinvestasi selanjutnya.
Rantai nilai penanaman pohon
rusak. Karena terburu-buru
untuk menanam, bibit pohon
sering dibeli dari sumber yang
tidak terdokumentasi untuk
memasok tempat pembibitan yang
didanai proyek, yang kemudian
mendistribusikan bibit pohon
kepada para petani tanpa biaya.
“Ini merusak jaringan yang ada
dari pedagang benih komersial
skala kecil dan pembibitan pohon
swasta yang dapat menjamin
pasokan yang berkelanjutan dari

plasma nutfah yang berkualitas
lebih baik,” kata Ramni Jamnadass,
yang ikut memimpin Platform
Kemitraan Transformatif (TPP)
tentang Kualitas Penanaman Pohon
bersama dengan Lars Graudal.
Berbekal pengalaman lebih
dari 30 tahun dalam ilmu dan
praktik penanaman pohon, TPP
menanggapi kebutuhan untuk
mendukung keterlibatan yang
berkualitas antara para penanam
pohon dan investor.

Untuk menetapkan jalan
berbasis lanskap dalam
memenuhi komitmen iklim yang
berfokus pada terciptanya titik
penting yang positif bagi hutan,
pangan, dan iklim.
42 juta pencapaian di media
sosial
1 juta kunjungan sesi dari 140
negara
4.500 peserta digital dari 145
negara
481 peserta langsung

Sebuah analisis kebijakan tahun
2021 menempatkan nilai perbaikan
rantai nilai ini dalam fokus yang
tajam dengan menggunakan
contoh inisiatif Restorasi Lanskap
Hutan Afrika (AFR100), yang
bertujuan untuk memulihkan
100 juta ha lahan terdegradasi
sampai 2030.

tanah tahunan hingga 4 juta ton
lebih banyak, dan menghasilkan
setidaknya 80.000 lebih banyak
pekerjaan di pemanenan,
pemrosesan, dan pemasaran
produk-produk pohon yang baru,”
kata Lars Graudal.

“Kami memperkirakan bahwa
hanya dengan berinvestasi 5%
lebih banyak dalam pasokan
benih pohon … akan membantu
menyerap 19 juta ton karbon
lebih banyak, mengurangi erosi

Didukung oleh FTA, Inisiatif Iklim dan
Hutan Internasional Norwegia (NICFI)

Memang sebuah investasi
yang layak.

Perangkat untuk pohon yang lebih baik
CIFOR-ICRAF telah menyediakan beragam sumber daya secara gratis melalui Platform Pengetahuan Pohon
Global. Ini termasuk peta vegetationmap4Africa, perangkat seleksi Useful Tree Species for Eastern Africa Timur,
atlas perubahan iklim untuk Amerika Tengah dan database, peta dan aplikasi, pedoman dan analisis lainnya.
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Sistem pangan
yang Aktif dan
Berkelanjutan
Kami menunjukkan bagaimana pohon dan hutan dapat
mengubah cara kita memproduksi dan mengonsumsi
makanan bergizi, baik yang dibudidayakan maupun yang liar.

Bagaimana agroekologi mengubah sistem pangan
secara global
Untuk mempelajari
lebih lanjut
Platform Kemitraan
Transformatif
Agroekologi di GLFx

Baca
Angin perubahan
– momentum yang
bertumbuh untuk
transisi agroekologi

Lihat
Membangun
kembali dengan
lebih baik dan
lebih hijau dengan
Agroekologi

Di pertanian, seperti di hutan,
keanekaragaman hayati
berarti ketahanan.
Hal ini terutama berlaku bagi
para petani di seluruh daerah
tropis yang berada di garis depan
dalam krisis iklim, pangan, dan
degradasi lahan yang saling
berkaitan. Dan ketika pendekatan
agroekologis seperti tumpangsari,
mulsa, agroforestri dan sistem
tanaman-ternak terpadu dapat
meningkatkan produktivitas
dan ketahanan, para skeptis
mempertanyakan apakah hal itu
dapat dikembangkan sampai skala
yang diperlukan.
Platform Kemitraan Transformatif
(TPP) pada Agroekologi
menanggapi permintaan bukti
yang jelas tentang seberapa baik
kinerja pendekatan agroekologi
dalam hal ketahanan pangan,
pendapatan, dan tenaga kerja.
Dibentuk pada tahun 2020 sebagai
tanggapan atas laporan Panel Ahli
Tingkat Tinggi Keamanan Pangan
Dunia 2019 dan diluncurkan
pada 2021, TPP menangani
kesenjangan pengetahuan dan
implementasi yang menghambat
transisi agroekologi.

Transisi bervariasi sesuai dengan
konteksnya. Di India, fokusnya
adalah pada pengurangan
ketergantungan pada bahan
kimia pertanian yang merusak
lingkungan dan seringkali beracun
yang telah membuat banyak petani
berhutang. TPP telah berkontribusi
pada penelitian yang menunjukkan
bagaimana transisi agroekologi
dapat dilakukan di Andhra Pradesh
tanpa mengurangi hasil panen.
Di Afrika sub-Sahara, di mana
banyak petani menggunakan
sedikit input, fokusnya adalah
pada intensifikasi agroekologi
– bagaimana meningkatkan
produktivitas secara adil, tanpa
merusak lingkungan, termasuk
tanah dan polinator dimana
produksi pertanian bergantung.
Diselenggarakan di GLFx, TPP
berkembang, dan komunitas
praktik yang inklusif dan beragam
terus tumbuh dan berkembang.
Kepala Peneliti CIFOR-ICRAF
Fergus Sinclair memuji kebangkitan
agroekologi dalam agenda global
sebagian karena TPP. “Ketika
berangkat ke KTT Sistem Pangan
PBB, agroekologi bahkan tidak ada

dalam agenda. Namun salah satu
hasil KTT yang paling signifikan
adalah munculnya koalisi untuk
mengubah sistem pangan melalui
agroekologi,” katanya.
Didukung oleh Perancis, SDC
(Swiss), EU-INTPA (Uni Eropa),
BMZ (Jerman), One CGIAR.

“TPP ini berada
di garis depan
kemajuan
fenomenal dalam
mengarusutamakan
pendekatan
agroekologi selama
tahun 2021.”
Fergus Sinclair
Kepala Peneliti, CIFOR-ICRAF
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Agroekologi dapat
mengubah lanskap,
mata pencaharian,
dan pola makan.
Himachal Pradesh,
India. © Neil
Palmer/CIAT

Aplikasi agroforestri
untuk Odisha

Perspektif lanskap tentang nutrisi
dan mata pencaharian

Untuk mempelajari
lebih lanjut
cifor-icraf.org/
nutri-scapes

Dengar
Memastikan
pola makan bergizi
untuk semua.
Bersama.

Pohon memainkan peran penting
dalam nutrisi dan ketahanan
pangan orang-orang di seluruh
dunia. Baik di hutan maupun
di lahan pertanian, pohon
memberikan manfaat bagi
masyarakat baik secara langsung
melalui makanan yang mereka
tanam, dan secara tidak langsung
melalui jasa ekosistem untuk
pertanian, dan pendapatan yang
dihasilkan melalui penjualan kayu
dan hasil hutan non kayu.
Platform Kemitraan Transformatif
Nutri-scapes (TPP)
mengeksplorasi cara yang lebih
baik dalam mengintegrasikan
pangan dari pohon liar dan
budidaya ke dalam sistem pangan
untuk pola makan yang lebih
sehat dan mata pencaharian
berkelanjutan. Platform ini
menerapkan lensa lanskap
untuk tantangan-tantangan
mendesak dari kerawanan pangan
dan gizi dengan mengenali
berbagai peran berbeda yang
dari pohon dan tanaman pangan
di berbagai tempat, mulai dari
hutan ke lahan pertanian hingga
konsumen perkotaan – dan
dengan berfokus pada bagaimana
memanfaatkannya untuk

mengembangkan solusi-solusi
transformatif.
TPP bekerja lintas geografi
dan proyek untuk menyoroti
pertukaran dan sinergi dalam
sistem pangan. Sebagai contoh,
di Indonesia, TPP bekerja untuk
memahami bagaimana konversi
ke kelapa sawit di lanskap petani
kecil dan konversi hutan bakau di
lanskap pesisir memengaruhi pola
makan dan pendapatan.
Dengan mitra-mitra Zambia, TPP
melakukan estimasi representasi
nasional pertama dari kontribusi
pangan liar untuk berbagai pola
makan dunia.
Bersama dengan komunitas lokal
di seluruh Afrika, para peneliti
Nutri-scapes bersama-sama
mengembangkan 'portofolio
makanan bergizi' yang spesifik.
Portofolio ini dirancang untuk
mengisi kesenjangan mikronutrien
musiman pada pangan lokal
melalui kombinasi pangan
dari pohon setempat dan
eksotis, di samping sayuran,
kacang-kacangan dan tanaman
pokok lainnya.

Petani, penyuluh dan
pembuat keputusan di
Odisha, India; saat ini dapat
menggunakan ponsel pintar
mereka untuk mengakses
praktik-praktik terbaik untuk
sistem agroforestri (baik
pohon maupun tanaman),
termasuk di mana menemukan
bahan tanam berkualitas.
Dikembangkan bersama
oleh tim negara India
CIFOR-ICRAF, Lab Ilmu Data
Spasial dan Pembelajaran
Terapan (SPACIAL), Central
Agroforestry Research Institute
of ICAR, dan Departemen
Pertanian Dalam Negeri
Odisha; aplikasi ini merupakan
produk dari proyek agroforestri
yang dirancang untuk
meningkatkan produksi dan
konsumsi makanan bergizi di
negara bagian tersebut.
Didukung oleh Pemerintah
Odisha, Departemen Dalam
Negeri Urusan Pertanian,
Holtikultura, Penghidupan,
dan Bambu, ICAR-Central
Agroforestry Research
Institute, dan ICAR-National
Rice Research Institute.

Didukung oleh Kementerian
Federal Jerman untuk Kerjasama
Ekonomi dan Pembangunan
(BMZ).
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Rantai Pasokan
dan Nilai yang
Hijau dan Merata
Dengan menunjukkan bagaimana perdagangan dan investasi
dalam produk hutan dan pohon dapat bermanfaat bagi mata
pencaharian pedesaan, kami membantu menerjemahkan
produksi berkelanjutan menjadi pendapatan.

Perangkat ampuh untuk minyak sawit berkelanjutan

Baca
Menuju produksi
minyak sawit
berkelanjutan di
Kamerun
Langkah selanjutnya
Gaming Indonesia
Menavigasi konflik
di La Cuenca

Kumpulkan sekelompok orang
asing di satu meja untuk bermain
dengan board game, dan Anda
akan memiliki suatu cara ampuh
untuk mencairkan suasana. Tapi
ketika permainan itu berbasis sains
dan pemainnya termasuk petani
kecil, penduduk desa, pemerintah
daerah, dan perusahaan
swasta; ini bisa menjadi alat
untuk transformasi.
Proyek Oil Palm Adaptive
Landscape (OPAL) yang
berlangsung selama enam tahun
bertujuan untuk meningkatkan
pengelolaan lanskap minyak
sawit di Kamerun, Kolombia
dan Indonesia – yang secara
keseluruhan menyumbang 59,4%
dari total produksi minyak sawit
global – dengan cara membuka
jalur komunikasi antara para
pemangku kepentingan industri ini.
Di setiap negara, peneliti
dan pemangku kepentingan
mengembangkan board game
yang disesuaikan untuk mengatasi
berbagai masalah dengan konteks
khusus seperti masalah-masalah
rantai pasokan. Bermain peran
tidak hanya mengundang tawa
tetapi juga memberikan wawasan,
yaitu ketika setiap pemain
mengambil peran yang berlawanan
dengan kehidupan nyata.
“Kepala perkebunan atau pejabat
pemerintah daerah biasanya
berperan sebagai petani kecil

yang berjuang untuk mendapatkan
izin resmi atau harga yang wajar
untuk setandan buah segar,”
kata Heru Komarudin, peneliti
dan analis kebijakan CIFORICRAF yang portofolionya juga
termasuk OPAL. “Pergeseran
perspektif dan suasana yang
hangat ini memungkinkan orang
untuk berbicara dengan bebas
bahkan ketika mendiskusikan
masalah sensitif.”
Hasilnya produsen skala kecil
dan agrobisnis menjadi lebih
sadar akan kebutuhan satu sama
lain, dan pejabat pemerintah
mendapatkan pemahaman yang
lebih baik tentang suasana
di lapangan.
Walaupun dampak dari latihanlatihan semacam itu sulit untuk
diukur, tetapi terlihat adanya
tanda-tanda kemajuan. Di
Kamerun, diskusi seputar strategi
nasional untuk minyak sawit
berkelanjutan dilanjutkan setelah
beberapa tahun tertunda.
Di Indonesia, kolaborator CIFORICRAF Arya Hadi Dharmawan
mengoordinasikan sekelompok
cendekiawan Universitas IPB
yang terlibat dalam proses kunci
nasional untuk berkontribusi
pada pengembangan kebijakan
kemitraan petani-sektor swasta
dan sistem sertifikasi Minyak Sawit
Berkelanjutan Indonesia

Dan di Kolombia, John Garcia
dari ETH Zurich mengatakan,
“Banyak pemangku kepentingan
menyadari akan ruang lingkup
yang cukup besar untuk
memperluas minyak sawit secara
berkelanjutan, meminimalkan
dampak-dampak buruk pada
karbon, konsumsi air, iklim lokal,
dan keanekaragaman hayati.”
Didukung oleh Swiss Agency for
Development and Cooperation
(SDC), Swiss National Science
Foundation (SNSF), Swiss
Program for Research on Global
Issues for Development dan Luc
Hoffman Institute.

“Pergeseran
perspektif dan
suasana hangat ini
memungkinkan
orang untuk
berbicara dengan
bebas bahkan ketika
mendiskusikan
masalah sensitif.”
Heru Komarudin
Peneliti dan Analis Kebijakan
CIFOR-ICRAF
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Pembibitan
kopi. Desa
Sokoru,
Etiopia.
© Ollivier
Girard/CIFOR

Pohon untuk Ketahanan
Pangan II di Afrika Timur

Agroforestri yang berakar di Vietnam

Untuk mempelajari
lebih lanjut
Mengembangkan
dan Mempromosikan
Pilihan-pilihan
Agroforestri dan
Rehabilitasi Hutan
Berbasis Pasar untuk
Vietnam Barat Laut –
AFLI-II – AFLI-II

Baca
Gender dan
etnisitas di lanskap
agroforestri
Vietnam: Pelajaran
untuk implementasi
proyek
Adopsi agroforestri
di Vietnam Barat
Laut: Peran apa
yang dimainkan oleh
norma sosial dan
budaya?

Sepuluh tahun yang lalu, para
petani di barat laut Vietnam
mulai menanam pohon – mangga,
lengkeng, plum, lemon, dan
kacang makadamia – di antara
tanaman jagung dan rumput
pakan ternak di lereng gunung
yang terbengkalai. Hasilnya?
Tanah terlihat lebih kaya, lebih
stabil dan lebih banyak produk
untuk dijual di pasar.
Untuk mencapai hal ini dibutuhkan
kerja sama yang luas antara
petani, peneliti dan otoritas lokal
selama berjalannya dua proyek,
berturut-turut yang didanai
ACIAR di wilayah tersebut; di
mana praktik-praktik pertanian
yang tidak berkelanjutan seperti
penanaman tunggal jagung telah
membuat beberapa generasi
berada dalam siklus degradasi
lahan dan kemiskinan.
“Ratusan individu berkontribusi
pada keberhasilan proyek, dan
kerja sama ini diakui dalam
penilaian independen,” kata
ilmuwan CIFOR-ICRAF Nguyen
Quang Tan.
Proyek pertama mengeksplorasi
opsi-opsi agroforestri untuk
petani kecil dari 2011 hingga 2016,
diikuti dengan penelitian tentang

pengembangan dan promosi
agroforestri dan rehabilitasi
hutan berbasis pasar, yang
bermitra dengan Southern Cross
University dan Akademi Ilmu
Kehutanan Vietnam. Bertujuan
pada keberhasilan restorasi
jangka-panjang, proyek tersebut
bekerja dengan para petani untuk
membangun pembibitan pohon
lokal, sehingga memastikan
pasokan bibit yang berkelanjutan.
Selama satu dekade, CIFORICRAF mengembangkan tujuh
sistem agroforestri berorientasi
pasar yang memungkinkan
petani untuk mendiversifikasi
produk mereka, meningkatkan
pendapatan dan memperlambat
erosi. Banyak rumah tangga yang
berpartisipasi berasal dari etnis
minoritas, dan karena sistem
agroforestri kurang padat karya,
mereka masih memiliki lebih
banyak waktu untuk keluarga dan
kegiatan lainnya.
Didirikan oleh CIFOR-ICRAF,
Agroforestry Network for the
Northwest akan melanjutkan
upaya yang ditinggalkan
proyek. Hal ini bertujuan untuk
mempromosikan dan memperluas
pemanfaatan agroforestri
sebagai sarana untuk merestorasi

Di Etiopia, Ruanda dan Uganda;
lebih dari 145.000 petani kecil
terkena dampak langsung dari
proyek Pohon untuk Ketahanan
Pangan II. Dengan mengambil
opsi-opsi agroforestri yang
diadaptasi secara lokal, 48.000
rumah tangga meningkatkan
produktivitas dan pendapatan
mereka. Sekitar 10.000 penerima
manfaat mendapatkan pelatihan
agroforestri modern, termasuk
pendirian 5 pusat sumber daya
pedesaan dan upaya-upaya
penguatan kapasitas yang
secara langsung meningkatkan
keterampilan-ketrampilan bisnis
di antara 200 pedagang dan
pebisnis – 30% di antaranya
adalah perempuan. Proyek ini
juga memperkuat kemampuan
para petani kecil untuk
berpartisipasi secara efektif
dalam rantai nilai kayu, buahbuahan dan pakan ternak.
Didukung oleh Pusat Penelitian
Pertanian Internasional Australia
(ACIAR).

lanskap yang terdegradasi,
mengurangi dan beradaptasi
dengan perubahan iklim, dan
meningkatkan mata pencaharian
dan akses pasar bagi masyarakat
lokal – terutama perempuan
etnis minoritas.
Didukung oleh Australian Centre
for International Agricultural
Research (ACIAR), FTA.
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Kolaborasi dan
Tata-Kelola Inklusif
Berbasis Hak
Di semua pekerjaan kami, kami mengatasi ketidaksetaraan dan
mendukung praktik tata-kelola yang mengarah pada perubahan positif
bagi perempuan, masyarakat adat, dan komunitas pedesaan.

Perangkat untuk kesetaraan gender dan inklusi sosial

Kursus e-learning
Gender dan inklusi
dalam restorasi
lanskap hutan

Baca
Pengelolaan
kolaboratif adaptif
dalam lanskap
hutan: Penduduk
desa, birokrat, dan
masyarakat sipil.

Dengar
Peluncuran virtual
PIM jalur tenurial
hutan menuju
kesetaraan gender:
Panduan praktisi

Pada 2021, spesialis gender CIFORICRAF mensintesiskan temuan
penelitian selama bertahun-tahun
ke dalam serangkaian produk
pengetahuan dan membagi
wawasan mereka dengan
komunitas lokal dan global.
Peta jalan menuju inklusi gender
dan sosial adalah perangkat
digital yang dikembangkan dalam
kemitraan dengan Program
Penelitian CGIAR tentang Hutan,
Pohon dan Agroforestri (FTA)
dan Kebijakan, Lembaga dan
Pasar (PIM). Portal daring yang
kaya ini terhubung ke berbagai
sumber daya yang dirancang
untuk mendukung kegiatan
yang responsif dan transformatif
terhadap gender; termasuk kursus
untuk membangun kelompok inti
yang terdiri dari perempuan dan
laki-laki pejuang tenurial, buku
mengenai pengelolaan kolaboratif
adaptif di bentang alam hutan,
laporan mengenai maskulinitas di
hutan, ringkasan singkat perjalanan
FTA selama satu dekade untuk
memajukan kesetaraan gender di
bentang alam hutan dan pohon, dan
tautan ke dokumen strategi dan
pusat-pusat pengetahuan kunci.
Kerja sama kami dengan FTA
menghasilkan kursus daring gender
dan inklusi dalam restorasi lanskap

hutan serta infografis dan ringkasan
untuk mendukung finalisasi
Rencana Aksi Gender Konvensi
Keanekaragaman Hayati menjelang
COP 15.
Lakukan dengan benar adalah
panduan bagi penyelenggara forum
multipemangku kepentingan untuk
memfasilitasi inklusi perempuan
dan masyarakat adat, yang
dikembangkan dalam kemitraan
dengan PIM. Pekerjaan kami di
area ini menghasilkan kolaborasi
baru dengan Bank Dunia untuk
merancang strategi inklusi gender
dan sosial dalam pendanaan karbon
berbasis hasil.
Kehadiran daring kami semakin
kuat, dengan acara-acara podcast
dan daring yang seru.
Lebih dari 400 orang bergabung
dalam sesi di GLF Amazonia
yang menampilkan penelitian
mengenai inisiatif inklusif gender
yang didukung oleh Program
Lanskap Berkelanjutan Amazon
yang dipimpin Bank Dunia di Brasil,
Kolombia, dan Peru
Akhirnya, Inisiatif Global untuk
Pendekatan Transformatif
Gender adalah proyek tiga tahun
yang baru dengan tujuan untuk
mempromosikan dan memperkuat

hak perempuan atas tanah
dalam intervensi-intervensi
pembangunan pedesaan yang
dilakukan Dana Internasional untuk
Pembangunan Pertanian.

“Tahun 2021
memberikan
kesempatan untuk
mengkonsolidasikan
dan merefleksikan
pekerjaan mengenai
gender yang
dilakukan selama
bertahun-tahun dan
memperlihatkan
pertumbuhan luar
biasa tim kami dari
mempelajari gender
hingga mendukung
transformasi.”
Anne Larson
Ketua Tim, Tata-kelola,
kesetaraan, dan kesejahteraan

05
15

Inklusivitas dalam
forum multipemangku
kepentingan adalah
kunci menuju
keberhasilan. San
Martín, Peru.
© Marlon del Aguila/
CIFOR-ICRAF

Mendorong tata kelola
hutan dan air bersama

Perjuangan untuk shea

Baca
Produsen wanita
di Burkina Faso
menghadapi
kesulitan jika
industri shea
menyusut
Insécurité et
COVID-19 au
Burkina Faso:
Peluang et
vulnérabilités des
femmes de la
chaîne de valeurs
du karité
Menopang
perdagangan shea
di Burkina Faso
membutuhkan
upaya restorasi
lanskap yang
intensif

Selama lebih dari 200 tahun,
perempuan telah mengelola
rantai nilai shea, memproduksi
minyak goreng dan produk
perawatan kulit dari biji pohon
shea (Vitellaria paradoxa) baik
untuk keperluan rumah tangga
maupun perdagangan lokal
dan regional. Ini adalah spesies
pohon yang paling banyak
ditemukan di taman-taman Afrika
Barat, dan Burkina Faso adalah
pengekspor utama biji shea dan
mentega shea.
Tetapi selama 20 tahun terakhir
pasar telah bergeser untuk
memenuhi permintaan yang
meningkat dari negara-negara
BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina,
dan Afrika Selatan) untuk Cocoa
Butter Equivalents (CBEs) yang
digunakan terutama dalam
industri cokelat dan panganan.
Tren ini, bersamaan dengan
perubahan iklim dan perambahan
pertanian, mengancam lahanlahan shea dan jasa ekosistem
yang disediakannya. Meskipun
demikian, hanya dua persen dari
target nasional untuk memulihkan
lima juta hektar lahan pada 2030
yang telah tercapai.

Proyek Globalizations in a nutshell
yang dibiayai IDRC-FTA berusaha
untuk menguraikan dinamika
kompleks dan sifat gender dari
rantai nilai shea, dengan tujuan
meningkatkan tata kelola lahanlahan shea untuk mengurangi
dampak guncangan ekonomi dan
iklim pada produsen perempuan.
Sebuah analisis sejarah mengenai
perdagangan shea sejak
akhir abad ke-19 menyoroti
bagaimana berbagai kebijakan,
kebangkitan kelompok-kelompok
produsen lokal dan akses ke
pasar-pasar baru mendorong
pemrosesan dan pemasaran
shea ketika degradasi lahan
terus berlanjut.
CIFOR-ICRAF menjadi tuan rumah
bersama Forum Shea Nasional
dengan pemerintah Burkina
Faso di Ouagadougou pada Juni
2021. Acara ini dihadiri lebih
dari 175 peserta dan puncaknya
menghasilkan sepuluh poin ajakan
untuk melakukan tindak lanjut
yang mencakup dukungan untuk
pengembangan program restorasi
taman nasional, domestikasi
pohon shea dan pengembangan
genetik, dan pengenalan skema

Kompleks Hutan Mau adalah
'menara air' terbesar di Afrika
Timur, yang merupakan
pemasok utama air tawar dan
sumber daya lainnya untuk
enam juta orang di bagian
hilir. Dari 2012 hingga 2021,
proyek Menara Air Afrika Timur
yang didanai BMZ melibatkan
masyarakat melalui penelitianpenelitian aksi dan menyatukan
asosiasi masyarakat hutan dan
asosiasi pengguna sumber daya
air melalui kegiatan-kegiatan
penelitian dan pengembangan
kapasitas untuk mengidentifikasi
pengaturan tata-kelola bersama
yang adil dan kolaboratif.
cifor.org/water-towers

sertifikasi. Hasil ini mendukung
pengembangan rantai nilai shea
yang berkelanjutan dan adil
sesuai dengan Rencana Adaptasi
Perubahan Iklim Nasional
Burkina Faso.
Didukung oleh International
Development Research Center
(IDRC), FTA.
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Hutan, Pohon,
dan Agroforestri
Satu dekade penelitian dan kegiatan-kegiatan kolaboratif

Untuk mempelajari
lebih lanjut
foreststrees
agroforestry.org

Program Penelitian CGIAR tentang
Hutan, Pohon, dan Agroforestri
(FTA) merayakan sepuluh tahun
penelitian yang berdampak bagi
pembangunan. Antara 2011 dan
2021, dipimpin oleh CIFOR-ICRAF
dan mitra strategisnya – Alliance
of Bioversity International dan
CIAT, CATIE, CIRAD, INBAR dan
Tropenbos International – FTA
mengangkat pohon dan hutan
sebagai penggerak perubahan
transformasional.
Desember lalu, FTA mengadakan
acara 'terakhir' untuk
menyelesaikan CRP, dimana para
ilmuwan dan pembuat kebijakan
bertemu. Ini adalah kesempatan
untuk memperlihatkan seri
FTA Highlights of a Decade,
sebuah koleksi 18 volume yang
menampilkan kontribusi-kontribusi
paling besar dari kemitraan menuju
target-target pengembangan
penting. FTA juga menerbitkan
Studi Dampak Integratif, yaitu
satu set studi penilaian dampak
dari keseluruhan program yang

mendokumentasikan caracara FTA berkontribusi untuk
melindungi hutan, merestorasi
lahan terdegradasi, mengurangi
praktik-praktik penggunaan
lahan yang tidak berkelanjutan,
menghapuskan kemiskinan
pedesaan, dan mendukung pola
makan bergizi.
Studi-studi ini menunjukkan bahwa
kontribusi FTA telah menghasilkan:
peningkatan perlindungan untuk
26–133 juta ha hutan, yang
mewakili 24-125 Gt emisi CO2
yang dihindari; 2-35 juta ha lahan
yang direstorasi; pengelolaan
yang lebih baik untuk 60–204 juta
ha lahan; sarana tambahan untuk
keluar dan mengurangi kerentanan
dari kemiskinan bagi 5,1-19,0 juta
orang; dan sarana tambahan untuk
meningkatkan ketahanan pangan
dan gizi bagi 1,1–3,5 juta orang.
Tahun tersebut merupakan
tahun yang diorientasikan untuk
memengaruhi konferensi global

utama tentang keanekaragaman
hayati (CBD Kunming 2022,
UNFCCC Glasgow dan KTT Sistem
Pangan PBB-UNFSS).
Menuju UNFSS, FTA berkontribusi
pada konsultasi publik untuk
lima Jalur Aksi PBB dan
mengusulkan 11 solusi penting
untuk transformasi sistem pangan
berkelanjutan, yang beberapa di
antaranya dipertahankan dalam
kumpulan rekomendasi akhir KTT.
Sebagai pendiri Transformative
Partnership Platform (TPP)
tentang Agroekologi, FTA
menyelenggarakan peluncuran
resmi TPP dalam acara
pendamping dari 48th Committee
on Food Security (CFS48). TPP
Agroekologi menyatukan para
ilmuwan dan praktisi untuk
merancang alternatif-alternatif
bagi pertanian industri intensif
dan berkontribusi pada munculnya
koalisi untuk agroekologi dari
UNFSS. Setelah diluncurkan, FTA
memfasilitasi kehadiran global TPP
melalui beberapa acara: Policies

Dampak selama 10 tahun

78

negara dengan
proyek-proyek FTA

>6 ribu
publikasi penelitian

$818

juta dalam
pendanaan

dikutip

>80 ribu

>450

kemitraan
selama 10 tahun

dengan

kali

>5,5

juta
unduhan

Di lapangan
Hingga

133

juta ha hutan
dilindungi

24–125
Gt emisi CO2 dihindari

Berkurangnya kerentanan/kemiskinan bagi

5–19

juta orang
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for Agroecology (Juli), Million
Voices Initiative (September, di
UNFSS), Research on Agroecology
(Oktober) dan di GLF Glasgow.
Menuju CBD, FTA
menyelenggarakan, dalam
kemitraan dengan CAF dan
Kunming Botanical Institute,
Konferensi Keanekaragaman Hayati
Kunming, yang mengarah kepada
12 rekomendasi kebijakan utama
yang mendukung keanekaragaman
hayati untuk digunakan oleh para
pemangku kepentingan di CBD.
Selama COP26 UNFCCC pada
bulan November, FTA menjadi tuan
rumah beberapa pembicaraan di
konferensi hibrida GLF Climate:
Frontiers of Change. Saat itu
diluncurkan seri FTA Highlights
dan publikasi bersama pertama
dengan FAO mengenai Peta Jalan
Asia-Pasifik: Inovasi kehutanan
dari kaum muda di kawasan
Asia- Pasifik.
Pada 2021, program ini
mengadakan seminar penutup
mengenai tanggapan penelitian
singkat Covid-19, yang diluncurkan
pada 2020, dengan hasil akhir
dari beberapa studi utama. FTA
juga memimpin kelompok kerja
CGIAR Covid-19 Hub – Working
Group 4, yang berkontribusi pada
penilaian tingkat dunia pertama
mengenai dampak Covid-19
terhadap ketahanan pangan,
dan serangkaian studi tentang
membangun ketahanan sistem
pangan. Hasilnya dipresentasikan
di webinar Membangun Masa
Depan yang Lebih Baik: Langkah
Menuju Tangguh, yang akan
diadakan di bulan Desember.

FTA juga meluncurkan dua
kampanye komunikasi inovatif
– kemitraan Google Arts and
Culture dan From Tree to Fork –
untuk meningkatkan kesadaran
tentang peran penting pohon
dalam ketahanan pangan dan
pembangunan manusia. Tampilan
digital yang menakjubkan ini
mengomunikasikan kepada
khalayak umum mengenai manfaat
nyata sehari-hari dari pohon
dan hutan.
Pencapaian tahun ini hanya
mungkin terjadi berkat kerja keras
selama satu dekade dari semua
mitra FTA. Bersama-sama, mereka
membantu FTA mencapai indeks
kolaborasi tertinggi (6,48) dari
semua CRP. Berdasarkan bukti
ilmiah, kemitraan ini menerbitkan
lebih dari 6.000 makalah penelitian,
yang dikutip sekitar 79.500 kali
dan diunduh lebih dari 5.550.000
kali. Database lengkap tersedia
di foresttreesagroforestry.
org/publications, di mana 73%
di antaranya memiliki akses
terbuka. Tinjauan independen
yang dilakukan pada 2020
menjabarkan produktivitas ilmiah
FTA yang tinggi, menempatkan
FTA menjadi yang pertama dari
semua CRP untuk kolaborasi dan
tiga besar untuk inovasi kebijakan
dan kemajuan menuju hasil yang
ditargetkan.
Ketika sepuluh tahun penelitian,
penemuan, inovasi dan advokasi
yang dibangun bersama selesai
(sebagai program penelitian
CGIAR); bukti menunjukkan bahwa
hutan, pohon, dan lingkungannya
memainkan peran penting dalam
mencapai tujuan Agenda 2030 dan

seterusnya. Dengan momentum
satu dekade di belakangnya,
FTA telah mulai merencanakan
masa depannya dan menantikan
peluncuran kemitraan untuk
pengembangan penelitian
baru terkait hutan, pohon dan
agroforestri pada 2022.

Program Penelitian CGIAR
CIFOR-ICRAF bekerja sama
dengan erat dengan Program
Penelitian CGIAR (CRP) lainnya,
yang juga berakhir pada
Desember 2021 saat inisiatif One
CGIAR diluncurkan.
Kerjasama jangka panjang
kami dengan CRP dalam
Kebijakan, Institusi dan Pasar
(PIM) menghasilkan banyak
publikasi ilmiah dan produk
pengetahuan selama tahun
tersebut, termasuk seri singkat
dan webinar mengenai tata
kelola sumber daya alam,
peta interaktif mengenai
pengelolaan hutan masyarakat
di Amazon Peru dan lokakarya
pengembangan kapasitas dalam
pembangunan kehutanan untuk
pegawai pemerintah Indonesia.
Kegiatan menyangkut forumforum multipihak termasuk
seri tujuh bagian dalam edisi
khusus Tinjauan Kehutanan
Internasional dengan seri berita
terkait dan webinar berjudul
'Puzzle piece or poker chips?'
yang diselenggarakan oleh
Peneliti Utama CIFOR-ICRAF
Anne Larson. Lihat juga cerita
yang memberi sorotan mengenai
gender untuk hasil-hasil yang
terkait dengan PIM.
CIFOR-ICRAF juga bekerja
dengan CRPs on Climate
Change, Agriculture and Food
Security (CCAFS) dan Water,
Land and Ecosystems (WLE).

Pohon di
hutan kering
menyediakan
jasa ekosistem
yang penting.
© Michael
Balinga/CIFOR
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Global Landscapes
Forum (GLF)

Untuk mempelajari
lebih lanjut
globallandscapes
forum.org

Pada akhir 2021, GLF telah
menjangkau 1,5 miliar orang,
menjadikannya sebagai
gerakan global terdepan
dalam lanskap berkelanjutan.
Hubungan GLF dengan
masyarakat, para pelaku
akar rumput dan pembuat
perubahan lokal, serta
donor multilateral besar
menempatkan GLF pada posisi
unik untuk mengkatalisasi
perubahan transformatif dalam
skala besar.

GLF Iklim,
Universitas
Glasgow, UK.
© GLF

Pada 2021, GLF terus mencari
solusi dan menggalang
aksi untuk memecahkan
tantangan-tantangan paling
mendesak pada era ini. GLF
menjalankan tiga acara hybrid
atau secara daring GLF Afrika,
GLF Amazonia dan GLF
Iklim; dengan 900 pembicara
dan 18.000 peserta dari 186
negara. 2021 juga menyaksikan
peluncuran Dekade PBB
mengenai Restorasi Ekosistem
dengan GLF sebagai
mitra intinya.

model pemanfaatan lahan yang
berkelanjutan melalui satu-satunya
forum global yang memiliki fokus
pada investasi berbasis alam, GLF
Investment Case, dan berkontribusi
pada FOLUR – Program Sistem
Pangan, Pemanfaatan Lahan, dan
Dampak Restorasi.
Pengetahuan & Pembelajaran
– menyediakan kesempatan
belajar daring gratis. Dua puluh
ribu orang telah menyelesaikan
kursus Akademi Lanskap, yang
dikembangkan oleh lembaga kelas
dunia dan dipimpin oleh para ahli.

Program Unggulan GLF

Pengetahuan Digital Bersama
– membangun komunitas digital
yang secara bersama-sama
menghasilkan pengetahuan,
informasi, konten, dan pengalaman
lintas geografi, posisi, dan
perspektif pada platform-platform
digital.
Cabang GLFx yang dipimpin oleh
komunitas – mendorong aksi
berbasis komunitas di lapangan
melalui cabang lokal yang
diorganisir secara independen di
seluruh dunia.

Perintis Kepemimpinan Pemuda
– menumbuhkan gerakan global
dari 60.000 anak muda di 160
negara. Edisi kedua dari program

Investasi Berkelanjutan dan
Rantai Nilai – mengalihkan
aliran keuangan menuju

Restoration Stewards mendanai
dan menyoroti kerja dari enam
proyek restorasi yang dipimpin oleh
kaum muda di Afrika, Amerika Latin,
dan Asia.

GLF telah menghubungkan

8 ribu
275 ribu

organisasi

60 ribu
33

peserta acara
dari 185 negara

pemuda

90

pemerintah

lembaga pembangunan global terkemuka
yang menjabat sebagai anggota

GLF telah menjangkau

1,5

miliar orang

647

juta orang melalui
penjangkauan media
pada 2021

181

juta di
media sosial
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Lanskap Tangguh
Diinkubasi oleh CIFOR-ICRAF
dengan misi untuk mengkatalisasi
investasi untuk solusi berbasis
alam dari sektor swasta dan
lembaga keuangan, Lanskap
Tangguh (Resilient Landscapes)
melakukan aksi berbasis
hasil untuk semua 17 Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan.

Cuplikan proyek 2021
Untuk mempelajari
lebih lanjut
resilientlandscapes.org

Dataran Tinggi
Managalas,
Provinsi Oro,
Papua Nugini.
© Marc Dozier

Restorasi lahan dan produksi
bioenergidi Serbia
Program transformasi lanskap
di Vojvodina bertujuan untuk
merestorasi hubungan antara
permintaan terhadap biomassa
kayu dan sumber daya yang
ada dan jaringan ekonomi lokal
di bentang alam pertanian,
sekaligus secara simultan
meregenerasi fungsi bentang
alam yang vital. Selama COP26
di Glasgow, sebuah acara khusus
diselenggarakan oleh CIFORICRAF, Lanskap Tangguh dan E3
International, untuk memamerkan
proyek Serbia yang memiliki
fokus pada pertumbuhan
tanaman energi. Setelah periode

percobaan pertama yang sukses,
tujuan berikutnya adalah untuk
memperluas inisiatif selanjutnya.
Agroforestri minyak sawit
untuk memulihkan tanah dan
keanekaragaman hayati di Brasil
Proyek ini akan meningkatkan
cara inovatif dalam memproduksi
minyak sawit – bersamaan dengan
tanaman pohon lainnya seperti
kakao, açai, pohon kayu dan non
kayu seperti lada – berdasarkan
percobaan agroforestri CIFORICRAF yang dilaksanakan
selama lebih dari sepuluh tahun
di lahan seluas 60 hektar.
Resilient Landscapes bekerja
sama dengan CIFOR-ICRAF
Brasil mulai dari desain proyek
hingga penggalangan dana untuk
membangun pertumbuhan secara
bertahap dari proyek tersebut,
para pemangku kepentingannya
serta prosesnya.
Kehutanan di Papua Nugini
Didukung oleh Gubernur Provinsi
Oro, Gary Juffa dan Perdana
Menteri Papua Nugini, Yang

Terhormat James Marape,
proyek ini dirancang bersamasama dengan pemerintah
Papua Nugini, para mitra
lokal dan masyarakat lokal.
Proyek ini bertujuan untuk
memberdayakan 150 suku
dan 22.000 rumah tangga
yang tinggal di hutan
lindung Managalas untuk
memanfaatkan pembiayaan
karbon dengan harga offset
premium, mengembangkan
rantai pasokan berkelanjutan
yang mempertahankan modal
alam hutan dan mendukung
masyarakat lokal melalui
produksi kayu berkelanjutan,
komoditas tanaman pohon,
sistem pertanian yang
terdiversifikasi, rantai nilai dan
jaringan nilai yang ditingkatkan,
dan jasa ekosistem. Sebuah
pertemuan tingkat tinggi
diselenggarakan pada
konferensi iklim PBB untuk
memperlihatkan kasus bisnis
untuk Managalas sebagai
kasus ideal untuk perlindungan
habitat hutan, penyediaan jasa
ekosistem dan pengelolaan
hutan yang berkelanjutan yang
menguntungkan masyarakat.
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Komunikasi,
Penjangkauan,
dan Pelibatan
3,6 juta
total kunjungan
halaman situs web
peningkatan 11%

1,2 juta

kunjungan halaman situs blog,
peningkatan 2,3%

pelanggan buletin elektronik
peningkatan 18,2%

428 ribu

jumlah pengikut di semua sosial
media platform

2,5 juta

586 ribu

50 ribu

381 ribu

unduhan publikasi
peningkatan 39,2%

pelibatan di Facebook
peningkatan 31%

kutipan
peningkatan 12%

pelibatan di Twitter,
dengan 178.000 pengikut
peningkatan 18%

3 ribu

130 ribu

artikel media tentang
CIFOR, ICRAF, FTA, RL
peningkatan 33%

Tanaman melinjo
(okok) di Desa
Minwoho, Lekié,
Wilayah Tengah,
Kamerun. © Ollivier
Girard/CIFOR

85 ribu

pelibatan aktif di LinkedIn
118.600 pengikut
peningkatan 28%

2,5 juta
pelibatan

124 juta
tayangan

15 ribu

pengikut di Instagram
peningkatan 24%

571 ribu
kunjungan YouTube

2,6 juta
kunjungan Flickr
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Pengeluaran
CIFOR-ICRAF 2021
3%

1%

24%

$85,7M

jumlah pengeluaran 2021

31%

Personil

Suplai dan jasa

Perjalanan

Kolaborasi

Depresiasi

Sumber: Audit Laporan keuangan CIFOR dan ICRAF 2021

40%

Laporan Tahunan 2021
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Mitra
Kegiatan kami dimungkinkan berkat dukungan keuangan dari Mitra Pendanaan dan kolaborasi Mitra Strategis kami. Kami bekerja sama
dengan sejumlah organisasi dan institusi lokal dan internasional untuk memberikan proyek penelitian dengan potensi dampak terbesar.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai mitra kami silakan kunjungi: cifor-icraf.org/partners

Mitra pendanaan
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ADM Capital Foundation Ltd.
African Development Bank
Agence Française de Développement (AFD)
Agropolis Foundation
Amazon.com, Inc.
Arcadia Fund
Association de Coopération et de Solidarité en RDC
Association for Computing Machinery
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) –
Secretariat
Australian Centre for International Agricultural Research
(ACIAR)
Austrian Development Agency (ADA)
Azim Premji Philanthropic Initiatives Private Ltd. (APPI)
Bangor University
Biotechnology and Biological Sciences Research Council
Bioversity International
BioVision Foundation
Bill & Melinda Gates Foundation
BNP Paribas
Botanic Gardens Conservation International (BGCI)
Federal Ministry for Economic Cooperation and
Development (BMZ) – Germany
Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation
and Nuclear Safety (BMU) – Germany
Carnegie Corporation of New York
CEMOI
Central and West African Virus Epidemiology Program
Centre D'Appui Aux Femmes Et Aux Ruraux
French Agricultural Research Centre for International
Development (CIRAD)
Ministry of Agriculture, Chad
Children's Investment Fund Foundation
Chinese Academy of Agricultural Sciences
ClimateWorks Foundation
Conservation International
CGIAR Fund
Convention on the Conservation of Migratory Species of
Wild Animals
German Accademic Exchange Services (DAAD)
David and Lucile Packard Foundation
Department for Business, Energy & Industrial Strategy
(BEIS)
Department of the Environment and Energy – Australia
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH
ECOM Agroindustrial Corporation
Enabel-Belgian Development Agency
Environmental Defense Fund (EDF)
Economic and Social Research Council (ESRC)
Ethiopian Environment, Forest and Climate Change
Commission (EFCCC)
European Commission
European Forest Institute
Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. for
Brot für die Welt
Food and Agriculture Organization of the United Nations
(FAO)
Forum for Agricultural Research in Africa (FARA)
Federal Research and Training Centre for Forests, Natural
Hazards and Landscape, Austria
Interprofessional Fund for Agricultural Research and
Council (FIRCA)
French Facility for Global Environment (FFEM)
Ford Foundation, USA
Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) –
United Kingdom
General Director of Forest, Coffee and Industrial Plants
(GDFCIP) – Timor Leste
Global Affairs Canada
Global Environment Facility (GEF)
Global Evergreening Alliance
Global Giving
Global Green Growth Institute
Government of India
Government of Ireland
Government of Japan
Government of Kenya
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Government of Odisha, India
Government of China
Government of Tanzania
Government of the Republic of South Africa
Government of Zambia
Governors of Saint Francis Xavier University
Green Climate Fund (GCF)
Helvetas Swiss Intercooperation
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
(HNEE)
International Crop Reseach Institute for the Semi Arid
Tropics
IDH Sustainable Trade Initiative
International Institute of Tropical Agriculture
IKEA Trading (HKG)
Indah Kiat Pulp and Paper Corporation, PT
International Center for Tropical Agriculture (CIAT)
International Centre for Environmental Management
International Development Research Centre (IDRC)
International Food Policy Research Institute (IFPRI)
International Land Coalition (ILC)
International Livestock Research Institute (ILRI)
International Potato Center (CIP)
International Rice Research Institute (IRRI)
International Union for Conservation of Nature (IUCN)
International Water Management Institute (IWMI)
Johann Heinrich von Thünen-Institut
Koninklijke Douwe Egberts B.V.
Lancaster University
Land Equity International Pty Ltd. (LEI)
Livelihoods Fund
London School of Hygiene & Tropical Medicine
Mali-Folkecenter Nyetaa
Mars, Inc.
McCormick Global Ingredients Ltd.
Ministère de l’Environnement, du Climat et du
Développement durable
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan
Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries, and
Cooperatives, State Department for Livestock – Kenya
Ministry of Agriculture – Republic of Malawi
Ministry of Environment, Climate Change and Natural
Resources, Gambia
Ministry of Foreign Affairs – Japan
Ministry of Foreign Affairs – Norway
Musee Royal d'Afrique Centrale (MRAC)
Nachtigal Hydro Power Company (NHPC)
National Academy of Sciences (NAS)
National Institute of Agricultural Botany
National Institute of Forest Science (NiFoS) – Republic of
Korea
New Venture Fund
Northern Rangelands Company Ltd.
Norwegian Agency for Development Cooperation
(NORAD)
Norwegian Church Aid
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Norwegian University for Life Sciences
Öko-Institut e.V.
One Tree Planted
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
Region Östergötland
Robert Bosch Stiftung
Rockefeller Foundation
S&D Nedcoffee, De Ruijterkade
Societe Africaine de Cacao (SACO)
Save the Children International
Singapore Cooperation Enterprise
International Soil Reference and Information Centre
Rabo Foundation
Stockholm International Water Institute (SIWI)
Swaziland Water, Agricultural Development Enterprise
(SWADE)
Swedish International Development Cooperation Agency
Swedish University of Agricultural Sciences
Swiss Agency for Development and Cooperation
Swiss Development Cooperation (SDC)
Swiss National Science Foundation
Temasek Foundation International (TFI)
Terre Environnement Aménagement, TEREA-France
TH Köln (University of Applied Sciences)
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The Center for People and Forests (RECOFTC)
The Nature Conservancy
TMG Research gGmbh
Troicare Rwanda
UK Research and Innovation (UKRI)
United Nations Development Programme (UNDP)
United Nations Environment Programme (UNEP)
United Nations Office for Project Services (UNOPS)
United States Agency for International Development
(USAID)
United States Fish and Wildlife Service (USFWS)
University of Birmingham
University of California, Davis
University of Cambridge
University of Edinburgh
University of Ghana
University of Giessen
University of Rhodes Island
University of Sheffield
Walmart Foundation
World Bank
World Conservation Monitoring Centre
World Wildlife Fund (WWF)
Yale University

Mitra strategis
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Abt Associates Inc.
ACDI/VOCA
Action Against Hunger
Action pour la promotion de la création (APCRE)
Actions pour la Promotion et Protection des Peuples et
Espèces Menacés (APEM)
ADE sa
Adventist Development and Relief Agency (ADRA) –
KENYA
Agence belge de développement
Amani Nature Reserve
ANAFE
ARCADIA SIT S.r.l.
Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment
Asia Pulp and Paper (APP)
Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)
Asia-Pacific Network for Sustainable Forest Management
and Rehabilitation
Association de Coopération et de Solidarité en RDC
Association des Fabricants des Brasero (AFB)
Badan Litbang dan Inovasi (BLI) – KLHK
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Balitbangda) – Papua Barat
Bangor University
Bankers Institute of Rural Development
Better Globe Forestry Ltd.
Borlaug Institute for South Asia
Boyoma
Bukalasa Agricultural College
Caiman House Inc.
CarbonEthics Foundation
Cardno Emerging Markets USA, Ltd.
CARE Nederland
Catholic Relief Services USCCB Inc.
Center for Research and Sustainable Community
Development
Center for Transformative Action (CTA)
Central & West African Virus Epidemiology (WAVE)
Central African Forest Commission (COMIFAC)
Central Agroforestry Research Institute, India
Centre for Biosecurity Studies, The University of the West
Indies (CBS UWI)
Centre for International Co-operation in Sustainable
Management of Tropical Peatland
Centre for International Sustainable Development Law
(CISDL)
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
(CATIE)
Centro de Inteligência Territorial
Chinese Academy of Forestry
Clean Power Indonesia (CPI)
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D'Ivoire
Cocoa Health and Extension Division (CHED)
Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC)
Community Markets for Conservation Ltd.
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per la
Bioeconomia (CNR-IBE)
Consultative Institute for Socio-Economic Development of
Rural and Mountainous Areas
Cooperative des Paysans de la Lekie
Coordination Provinciale de l’Environnement de la Tshopo
Cultural Practice LLC
Deakin University
Department of Agricultural Research Services
Deutsche Forstservice GmbH (DFS)
Dien Bien Extension Center, Department of Agriculture and
Rural Development
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan –
Provinsi Papua Barat
Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TeSAF)
Direction Générale de l’Economie Verte et du Changement
Climatique – Burkina Faso
Diwo Ambiental
Ecole Régionale post-universitaire d'Aménagement et de
gestion Intégrés des Forêts et Territoires tropicaux (ERAIFT)
Entraide Multisectorielle pour la Survie et le Développement
en RDC (EMSuDe-RDC)
Federal State Budgetary Institution of Science Khabarovsk
Federal Research Center
Fondation Energie pour le Monde (Fondem)
Forest and Farm Facility (FFF)
Forestry and Forest Products Research Institute (FFPRI)
Forestry Commission of Ghana
Forests Resources And People (FOREP) – Cameroon
Forêt Ressources Management (FRM)
FORIG DOLLAR II
Foundation for Ecological Security
French National Research Institute for Sustainable
Development (IRD)
General Directorate Forestry, Coffee and Industrial Plants
– Timor Leste
Global Environment Centre – Malaysia
Global Shea Alliance
Government of Peru
Government of Zambia
Gramin Vikas Vigyan Samiti
Green Advocates International
Gullele Botanic Garden
Guyana Forestry Commission
Guyana Wildlife Conservation and Management
Commission
Ha Tinh Farmer's Union
Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ
Humboldt University of Berlin
Independent Evaluation Unit of the Green Climate Fund
Indian Institute of Soil Science, Bhopal (ICAR)
Indigenous Peoples Major Group (IPMG)
Indonesian Soil Research Institute
Ingénierie du Développement Durable
Initiative locale des exploitants artisanaux de bois (IlexaBois)
Initiative Régionale de Documentation et
d'Accompagnement Communautaire au Développement
(IRDAC)
Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles –
Burkina Faso
Institut National pour l'Etude et la Recherche Agronomiques
(INERA) – DRC
Institut Pertanian Bogor (IPB)
Institut Senegalais de Recherches Agricoles
Institute for Policy and Strategy for Agriculture and Rural
Development
Institute of Agricultural Research for Development (IRAD)
Instituto Alexander von Humboldt
International Center for Agricultural Research in the Dry
Areas (ICARDA)
International Centre for Integrated Mountain Development
International Forestry Students' Association
International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)
International Maize and Wheat Improvement Center
International Rubber Study Group (IRSG)
International Union of Forest Research Organizations
(IUFRO)
Internews
ISEAL Alliance
Joint Research Centre European Commission – Belgium
KALRO Kisii SEED UNIT
KEFI Minerals Ethiopia Ltd.
Kemit Ecology
Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
Kenya Forestry Research Institute (KEFRI)
KKO International
Komisi Daerah Perubahan Iklim dan Pembangunan
Berkelanjutan Provinsi Papua (KOMDA PIPB)
Korea University
Kunming Institute of Botany

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

(KNUST)
Kyoto University
Kyrgyz National Agrarian University
Laboratoire de Recherches Appliquées (LRA), ESSA Forêts
Lake Basin Development Authority, Kenya
Leibniz Universität Hannover
Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources
Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL)
Maasai Wilderness Conservation Trust
Manchester Metropolitan University (MMU)
Mekelle University
Middle East Technical University
Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) –
Vietnam
Ministry of Environment, Water and Natural Resources –
Kenya
Ministry of Forests and Wildlife – Cameroon
Ministry of Tourism, Environment & Natural Resources –
Zambia
Mongabay
Mount Elgon Tree Growing Enterprise
Mount Makulu Research Station IDA
Murdoch University
Musee Royal d'Afrique Centrale (MRAC)
Nagoya University
National Agricultural Research and Innovation Centre of
Hungary
National Botanic Garden of Belgium
National Bureau of Plant Genetic Resources
National Centre for Genetic Resources and Biotechnology
– Nigeria
National Coordination Office (NCO) of The National Target
Program on New Rural Development (NTP-NRD) – Vietnam
National Forestry Resources Research Institute – Uganda
National Institute of Agricultural Planning and Projection –
Vietnam
National Wildlife Federation (NWF)
Network of Certification and Conservation of Forests
Nong Lam University
North Rupununi District Development Board
Nothern Mountainous Agriculture and Forestry Science
Institute
Oceanus Conservation Inc.
Oil Palm Research Institute of Ghana
ONF International
Oregon State University
Organisation Concertée des Ecologiestes et Amis de la
Nature (OCEAN)
Organisation des bâtisses et gestion environnementale
(ORBAGEN)
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y
Amazónicas del Perú (ONAMIAP)
Oromia Agricultural Research Institute
Our Lady of Lourdes Catholic Parish Nakasongola
Oxfam Great Britain
Oxford Policy Management
PACOS Trust
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu – Kalimantan Barat
Plant Protection Research Institute (PPRI)
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
Pontificia Universidad Javeriana
Programa Salvadoreño de Investigación Sobre Desarrollo y
Medio Ambiente (PRISMA)
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi,
Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI)
Pusat Studi Bencana – Universitas Riau
Pwani University
Rainforest Alliance
Ranu Welum Foundation
Rationale Advisors – LOA
Regional Centre for Mapping of Resources for
Development
Renmin University of China
Resources and Synergies Development SIA
Rights and Resources Group (RRG)
Rimba Makmur Utama, PT.
Royal Roads University
Rupununi Livestock Producers Association Inc. (RLPA)
Sahel Eco Evergreen
Sarl Forestry and Transformation Company (CFT)
Savanna Agricultural Research Institute
Save Vietnam’s Wildlife
Secrétariat exécutif du Fonds vert pour le climat (FVC) –
Burkina Faso
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado (SERNANP) – Peru
Shanghai Jiao Tong University (SJTU)
SHMPA SDDP
Siak Hijau Secretariat
Smithsonian Tropical Research Institute (STRI)
SNV Netherlands Development Organisation
Society for Ecological Restoration (SER)
Society of Indonesian Science Journalists (SISJ)
Soils and Fertilizers Research Institute (SFRI)
Solidaridad

(SEED)
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Rural Development
South Central Peoples Development Association (SCPDA)
South China Agricultural University
South Rupununi Conservation Society
Southern Cross University
Statistics for Sustainable Development
Stichting Interkerkelijke Aktie Voor Latijns Amerika
Solidaridad
Sustainable Agriculture Tanzania (SAT)
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
Tamil Nadu Agricultural University
Tapio Palvelut Oy
Tay Nguyen Unoversity ( TNU )
Temple University
Terre Environnement Aménagement, TEREA-France
The Energy and Resources Institute (TERI) – India
TheTreeMap
Threads of Life
Tropenbos International
Tropical Forest Research Institute
Trustees of Columbia University in the City of New York on
behalf of the Earth Institute (EI)
Tumbi Agricultural Research Institute (ARI-TUMBI)
Uganda Tree Seed Centre
UK Centre for Ecology & Hydrology (UK CEH)
United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC)
United Nations Industrial Development Organization
(UNIDO)
Universidad Tecnológica de Pereira
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Universitas Brawijaya
Universitas Diponegoro
Universitas Gadjah Mada
Universitas Halu Oleo
Universitas Indonesia
Universitas Mataram
Universitas Mulawarman
Universitas Palangka Raya (UPR)
Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI)
Universitas Sriwijaya
Universitas Tanjungpura
Universitas Udayana
Université Catholique de Louvain
Université de Douala
Université de Kisangani (UNIKIS)
Universiteit Gent
Universiteit van Amsterdam (UvA)
University College Cork, National University of Ireland Cork
University for Development Studies – Ghana
University of Bonn
University of British Columbia (UBC)
University of Central Asia (UCA)
University of Florida (UFL)
University of Freiburg
University of Helsinki
University of Kinshasa
University of Leeds
University of Maroua, National Advanced School of
Engineering
University of New Hampshire
University of Rwanda
University of Stirling
University of Sydney
University of the Philippines Los Baños (UPLB)
University of Zambia
Vi Agroforestry
Vietnam National University of Forestry
Vietnam Television, Science and Education Department
(VTV2)
Vietnamese Academy For Forest Sciences
Virginia Tech Applied Research Corporation (VT-ARC)
Visit Rupununi
Wageningen University & Research (WUR)
WeForest VZW/ASBL
Western Highlands of Agriculture and forestry Science
Institute (WASI)
Wetlands International
Wildlife Conservation Society
World Cocoa Foundation
World Vegetable Center (WorldVeg)
World Vision International
WorldFish
Yayasan Hutan Biru
Yayasan Lingkungan Hidup Papua
Yayasan Riak Bumi
Yen Bai Department for Agricul
Young Professionals' Platform for Agricultural Research for
Development (YPARD)
Zambia Community Based Natural Resource Management
(CBNRM) Forum
Zambia Institute of Environmental Management
Zambia Statistics Agency

CIFOR-ICRAF mengharapkan sebuah dunia di mana penduduknya menikmati mata
pencaharian yang didukung oleh bentang alam yang sehat dan produktif serta tangguh
melalui kekuatan transformatif hutan, pohon, dan agroforestri.
Terjadinya krisis global saling memperparah satu sama lain dengan cara yang
membahayakan, didorong oleh deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati,
perubahan iklim, sistem pangan yang tidak berfungsi, rantai pasokan dan nilai yang tidak
berkelanjutan, dan ketidaksetaraan yang memengaruhi perempuan, penduduk asli, dan
kelompok terpinggirkan lainnya.
Tetapi pohon – baik di hutan atau di pertanian – merupakan bagian penting dari solusi
tersebut.
CIFOR-ICRAF memberikan bukti berdasarkan permintaan mengenai bagaimana cara
pohon dapat merevitalisasi bentang alam dan mata pencaharian. Lahir dari penggabungan
organisasi-organisasi penelitian paling terpercaya mengenai hutan dan pohon – Center for
International Forestry Research (CIFOR) dan World Agroforestry (ICRAF) – CIFOR-ICRAF
memanfaatkan gabungan keahlian dan jaringan kemitraan yang luas selama 70 tahun di
seluruh Afrika, Asia, dan Amerika Latin.
Meskipun mempertahankan badan hukum dan kantor pusat yang terpisah, CIFOR-ICRAF,
sekarang beroperasi di bawah satu badan pengurus dan tim kepemimpinan, dengan
struktur regional bersama, lima tema penelitian dan tiga pendekatan holistik – Platform
Kemitraan Transformatif, Lanskap Keterlibatan, dan Produk Unggulan – semuanya dipandu
oleh Strategi CIFOR-ICRAF 2020–2030.
Kami memiliki 730 staf yang bekerja dengan penuh dedikasi di 60 negara dan kantor di
25 negara. Kesepakatan-kesepakatan selama beberapa dekade dengan negara tuan rumah
kami Indonesia, dan Kenya, mencerminkan kepemimpinan global dan komitmen mereka
terhadap solusi berbasis alam. Kami sangat berterima kasih atas dukungan finansial dari
159 mitra donor kami dan kerjasama dari 281 mitra strategis kami.
Secara total, kami telah menyelesaikan lebih dari 2.200 proyek senilai lebih dari USD dua
miliar di 92 negara. Melalui lebih dari 25.000 produk penelitian kami dan rangkaian situs
web, berita, media sosial, dan kegiatan; pesan kami akan terus memobilisasi audiens yang
terus bertambah, baik di kalangan akademisi, pemerintah, atau masyarakat sipil.
Entitas jaringan CIFOR-ICRAF memperkuat dan memajukan tujuan bersama kami untuk
membuka potensi pohon dan hutan dalam memerangi krisis global. Sebagai gerakan
global terkemuka dalam bentang alam berkelanjutan, Forum Bentang Alam Global telah
menghubungkan 1,5 miliar orang, dari para pemimpin pemuda hingga para donor multilateral
besar. Kemitraan Global untuk Hutan, Pohon, dan Agroforestri telah meluncurkan fase
kolaborasi baru. Dan Bentang Alam Tangguh, dengan cepat menjadi penghubung penting
antara sains, bisnis, dan keuangan.
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