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Tentang ICRAF
ICRAF adalah singkatan dari International Centre for 

Research in Agroforestry, atau yang dikenal juga sebagai
World Agroforestry merupakan lembaga penelitian
internasional yang bergerak di bidang agroforestry atau
wanatani. 

Misi ICRAF adalah mendorong tercapainya pengelolaan
bentang lahan/lanskap berkelanjutan untuk
penghidupan dan lingkungan, dengan mengetengahkan
peranan pepohonan dalam menyangga kedua aspek

tersebut, yang bertumpu pada ilmu pengetahuan yang 
telah dikumpulkan oleh tim peneliti ICRAF dari hasil
penelitian selama puluhan tahun. 

Lokasi kerja ICRAF tersebar di berbagai negara tropis di 

Afrika, Asia, dan Amerika Latin dengan kantor pusat di 
Nairobi, Kenya. ICRAF mulai melakukan kegiatan di 
Indonesia sejak tahun 1993. Transforming Lives and Landscapes with Trees

Perbaikan Penghidupan dan Bentanglahan dengan Pepohonan



AGROFORESTRI ADALAH …

…sistem penggunaan lahan yang mengkombinasikan pepohonan dengan
tanaman pertanian semusim (juga ternak)  dalam lahan yang sama, secara
bersamaan maupun secara sekuensial (ICRAF, 1983) 

Agroforestri (AF) di Indonesia terus berkurang. Hasil analisa spasial menunjukan
terjadi penurunan seluas 7 juta hektar selama periode 1990 – 2010.
AF dialihgunakan menjadi praktik pertanian yang lebih intensif ataupun
pemukiman, yang dipicu oleh antara lain  kebutuhan lahan, pasar global, 
kebijakan, peralihan generasi/urbanisasi. 



Manfaat AGROFORESTRI secara ekologi,ekonomi dan sosial

• Praktik petani di seluruh
Indonesia: tersebar secara
geografis dan sangat
beragam; 

• Kontribusi pendapatan: 38% -
76% dari 750 sampel KK di 
Sumatera, Kalimantan dan 
Sulawesi;

• Manfaat yang beragam di 
tingkat plot: makanan, serat, 
bahan bakar, pakan ternak, 
kayu, obat-obatan (tunai dan 
non tunai) 

• Jasa ekosistem: C-stock, 
pengelolaan air dan tanah, 
(agro) keanekaragaman
hayati

• Kelangsungan penghidupan
masyarakat: menstabilkan vs 
memaksimalkan pendapatan;

• Fleksibilitas dan distribusi tenaga
kerja sepanjang tahun;

• Keadilan gender: partisipasi dan 
diferensiasi di sepanjang rantai
pengelolaan dan pemasaran;

• Penguasaan lahan: kepemilikan
pohon, hak penggunaan jangka
panjang



Kegiatan ICRAF di Indonesia 
Merupakan kegiatan riset-aksi di tingkat lanskap, kegiatan riset diiringi dengan aksi di 

tingkat tapak bersama petani dan mitra pendukung

Sustainable Landscape didukung
perencanaan berbasis fakta, 
kebijakan dan pendanaan

Sustainable livelihoods didukung
sistem agroforestri yang produktif
dan rantai nilai hijau
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Keterangan Foto
Petani menjemur biji kakao. Indonesia penghasil kakao no 3 di dunia yang lebih dari 90% dikelola oleh petani dalam bentuk
agroforestri.



Analisis ex-ante manfaat agroforestri bagi peningkatan
penghidupan petani dan menjaga lanskap yang sehat

Keterangan Foto
Bentang alam di Seko, Luwu Utara – Sulawesi Selatan, penghasil kopi robusta dan arabika. Indonesia penghasil kopi no 4 di dunia dan umumnya dikelola oleh petani sebagai sistemagroforestri



Lanskap atau bentang alam Lanskap merupakan

‘ruang yang heterogen dan 
saling berkaitan’ sejauh mata
memandang. Dalam lanskap, 
terjadi hubungan timbal balik
dan saling mempengaruhi antara
komponen abiotik (air, udara, 
tanah, dan sebagainya) dan 
hayati (tumbuhan, hewan, 
manusia, dan sebagainya), yang 
terjadi dalam jangka panjang

https://www.sustainable-landscape.org/

Secara skala/luasan lanskap
dapat meliputi desa, kecamatan, 
kabupaten (berbasis
yurisdiksi),maupun berbasis fitur
biofisik seperti DAS



Analisis ex-ante

Ex-Ante, berasal dari bahasa latin yang artinya
“didasarkan pada asumsi atau prediksi”. Sering
diartikan sebagai prediksi dan rekomendasi
digunakan sebelum tindakan terjadi.

Analisa ini umumnya menggunakan
model/pemodelan untuk memproyeksikan hasil
di masa yang akan datang berdasarkan data-
data yang ada sekarang

Pendekatan pemodelan beragam: pemodelan
ekonometrik,  pemodelan matematika,  
pemodelan simulasi . 



Kasus 1. Menentukan kebijakan zona pemanfaatan lahan yang tepat agar pakan
ternak tercukupi di daerah penghasil susu sapi DAS Kali Konto, Jawa Timur*

* Lusiana, et al. 2012. Land sparing or sharing? Exploring livestock fodder options in combination with land use zoning and consequences for livelihoods and net carbon stocks using the FALLOW 
model. AGEE, 145-160. 

• Kelangkaan lahan pertanian.
Sekitar 70% daerah DAS Kali Konto merupakan
kawasan hutan produksi dan konservasi, sehingga
berdasarkan aturan hanya 30% yang dapat dijadikan
lahan pemukiman dan pertanian

• Perkembangan sapi ternak berkembang pesat dan 
petani mengandalkan rumput/pakan hijauan segar 
yang di peroleh dari lahan yang dapat diakses petani.

• Perhutani mengeluarkan kebijakan zona pemanfaatan
lahan yang memberikan akses parsial bagi petani.

• Ex-ante analisis bertujuan memproyeksikan dampak
berbagai opsi zona pemanfaatan lahan (akses penuh
hingga pelarangan sama sekali) terhadap pendapatan
petani dan penyediaan jasa lingkungan



Tahapan Kegiatan Pengambilan Data dan Analisa

• Data profitabilitas berbagai sistem penggunaan lahan yang 
ada/sistem usaha tani yang ada: survei ekonomi

• Data cadangan karbon pada setiap sistem penggunaan lahan: 
pengukuran cadangan karbon di tingkat tapak

• Data ketersedian pakan pada setiap sistem penggunaan lahan:
literature review, wawancara dengan petani

• Melakukan ex-ate analysis dengan skenario Business as 
Usual(BAU)/kondisi kebijakan saat ini menggunakan model 
simulasi

• Validasi model

• Melakukan ex-ate analysis dengan skenario opsi kebijakan
alternatif

Pengukuran karbon di tingkat plot



Ketersediaan pakan

Profitabilitas dan cadangan karbon

• Nilai cadangan karbon agroforestri kopi melebih hutan yang telah
terdegradasi

• Sistem usaha tani dengan nilai eknomi tertinggi diperoleh dari
system sayuran



Validasi



• Trade-offs
Opsi kebijakan lain akan menyebabkan trade-offs antara peningkatan pendapatan
dengan jasa lingkungan

Hasil Akhir



Arahan Pemanfaatan Data

How to Lie with Statistics.1954. https://en.wikipedia.org/wiki/How_to_Lie_with_Statistics

Be creative and resourceful in:

Interpreting analysis result

Ensuring data analysis follows the methods 
assumptions

Finding the right methods for data analysis

Transforming the data to ensure it is relevant for 
the objectives

Obtaining the data (measurement, survey, 
secondary data)

https://en.wikipedia.org/wiki/How_to_Lie_with_Statistics


Pesan Kunci

• Petani adalah aktor kunci dalam meningkatkan perekonomian perdesaan/daerah
dan berperan penting dalam menjaga lingkungan serta menjaga penyediaan
jasa lingkungan. Sistem agroforestri merupakan sistem pertanian yang mampu
menyeimbangkan manfaat ekonomi, ekologi dan sosial.

• Respect Data. Data berkualitas sangat berharga.

Pahami aturan pengambilan data, analisa data dan interpretasi data sehingga
hasil analisa data kredible
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