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Peluncuran program FORCLIME 4.0
29 – 30 Januari 2021

M

enyusul penandatanganan Implementation
Agreement modul Kerja Sama Teknis Program
Hutan dan Perubahan Iklim (Forests and
Climate Change Programme-FORCLIME), pada tanggal
29 - 30 Januari 2021, melalui pertemuan daring dan
luring, dilaksanakan peluncuran FORCLIME 4.0.
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Biro Perencanaan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
sebagai badan pelaksana program (project executing
agency). FORCLIME 4.0 memiliki bidang strategis yang
sama seperti sebelumnya, yaitu: kebijakan kehutanan,
pengelolaan hutan lestari, pengembangan kapasitas
manusia dan mendukung cagar biosfer di Sulawesi
Tengah. Namun untuk FORCLIME 4.0 ini, lokasinya
bergeser dari Kalimantan ke Provinsi Papua dan Papua
Barat selain Sulawesi Tengah. Lebih dari 50 peserta
yang merupakan perwakilan dari direktorat KLHK
terkait, mitra lokal di provinsi Sulawesi Tengah, Papua
dan Papua Barat, serta staf FORCLIME mengikuti acara
peluncuran program FORCLIME 4.0. Setelah kick-off
yang diresmikan oleh Biro Perencanaan KLHK, peserta
aktif memberikan masukan untuk Renstra FORCLIME
4.0. Pembahasan berlanjut hingga hari kedua untuk
menyelaraskan rencana kerja strategis dengan rencana
strategis para mitra. Dokumen akhir akan dikirim kepada
Kepala Biro Perencanaan KLHK untuk ditandatangani
dan nantinya akan digunakan sebagai dasar penyusunan
rencana kerja tahunan FORCLIME 4.0.
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Mohammad Sidiq, Advisor Senior dan Koordinator
untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Pipin Permadi, Advisor Senior dan Liaison officer
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“

Saya sangat mengapresiasi proses
penyusunan Renstra FORCLIME 4.0,
aspek konservasi hutan khususnya terkait
dengan Lore Lindu, dimasukkan menjadi
kegiatan utama program ini ”,

kata Ir. Jusman, Kepala Taman Nasional Lore Lindu,
sebelum pertemuan ditutup oleh perwakilan dari
Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
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Pelatihan Daring Pengenalan FORCLIME
bagi Siswa Magang dari Universitas Papua
dan Universitas Ottow Geissler
14 – 18 September 2020

M

enyusul keberhasilan program magang yang
dilaksanakan pada tahun 2019, FORCLIME
melanjutkan program tersebut pada tahun
2020. Tahun ini, lima lulusan baru dari Universitas Papua
dan satu mahasiswa dari Universitas Ottow Geissler
mengikuti program magang. Karena pandemi Covid-19
saat ini, magang dilakukan sepenuhnya secara online.
Masing-masing peserta magang didampingi oleh
mentor untuk memfasilitasi dan mengawasi pekerjaan
mereka selama magang. Magang berlangsung selama
dua setengah bulan.
Topik magang 2020 adalah sebagai sebagai berikut:
Mendukung penyusunan modul Diklat
e-learning
yang
interaktif
(termasuk
pemetaan, GIS, Dalkarhut dll).
Studi tentang kondisi SDM KPH di Papua Barat
dan identifikasi kebutuhan pengembangan
kapasitas.
Studi tentang kelompok suku di wilayah pilot
area di Papua Barat termasuk kontak detail,
sebaran, pemetaan wilayah, status suku
Studi
tentang
skema
pembiayaan
pembangunan daerah dan infrastruktur
pelayanan publik di Kabupaten Tambrauw.
Menyusun direktori tentang CSO/LSM dan
pemangku kepentingan lain termasuk no
kontak, lokasi/alamat, dll

Materi yang disampaikan selama pelatihan ini adalah:
1. Pengenalan mengenai GIZ dan FORCLIME.
2. Prioritas program sektor kehutanan di
Papua oleh Biro Perencanaan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. FORCLIME dan Pembangunan KPH.
4. FORCLIME dan mitigasi perubahan iklim.
5. FORCLIME dan Perhutanan Sosial.
6. FORCLIME dan konservasi keanekaragaman
hayati.
7. FORCLIME dan pengarusutamaan gender.
8. FORCLIME dan SDGs
Dalama lokakarya pengenalan tersebut, peserta
juga mendapat pengetahuan mengenai program
GIZ lainnya di sektor kehutanan terkait dengan
pencegahan korupsi, pengelolaan lahan gambut
(peat) dan rantai nilai dalam pertanian berkelanjutan.
Dalam masa magang, salah satu kegiatan yang
diberikan kepada para siswa magang adalah
mengikuti pelatihan sesuai dengan minatnya. Topik
pelatihan yang ditawarkan adalah: Statistik dengan
R oleh Universitas Indonesia; Manajemen proyek
untuk pemula oleh PPM Manajemen.

Magang dimulai dengan Lokakarya Pengenalan
yang diadakan pada tanggal 14-18 September 2020.
Kegiatan ini juga dilakukan secara online menggunakan
applikasi MS Teams. Tujuannya adalah untuk membekali
peserta magang dengan berbagai informasi dasar
tentang Program FORCLIME, agar para peserta
magang mempunyai pemahaman komprehensif
tentang FORCLIME dan siap untuk menjalankan tugas
magangnya secara optimal.
Pelatihan ini dilaksanakan secara daring.
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PUBLIKASI BARU

Population Estimation of Rusa Deer
and Hunting Patterns in Tanah Papua

F

ORCLIME mendukung studi mengenai Rusa
(Cervus timorensis) di Tambrauw, Papua Barat
yang dilaksanakan pada bulan Mei hingga
Oktober 2019. Studi lapangan dirancang untuk
memberikan data dasar tentang kelimpahan
populasi dan praktik berburu saat ini. Hasil
studi akan menjadi penting untuk keputusan
pengelolaan rusa di masa depan. Penelitian
lapangan menggambarkan sebaran dan populasi
rusa di Tambrauw, pola perburuan dan pentingnya
rusa bagi masyarakat lokal dalam hal perburuan
dan kelestarian satwa liar. Studi ini merupakan kerja
sama FORCLIME, Universitas Göttingen Jerman,
Universitas Cenderawasih dan Universitas Papua.
Hasil penelitian dituangkan dalam sebuah buku berjudul
Population Estimation of Rusa Deer and Hunting Patterns
in Tanah Papua, Indonesia dan dapat diunduh dari
https://forclime.org/index.php/en/publications/books
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Mohammad Sidiq, Advisor Senior dan Koordinator
untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Dr Margaretha Pangau, Peneliti Studi Pengelolaan Rusa
di Tambrauw, Papua Barat

Dokumentasi pembelajaran
pelaksanaan Program FORCLIME

S

etelah lebih dari 10 tahun pelaksanaan Program FORCLIME, telah banyak
pelajaran dan pembelajaran yang dapat diambil. Oleh karena itu, FORCLIME
menyusun sebuah buku yang berisi pengalaman staf FORCLIME serta
pengakuan dari mitra FORCLIME di tingkat lokal dan diberi judul Kisah dari Tepi.
Catatan tentang Penerapan Program Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME) di
Kalimantan dan Sulawesi. Buku ini disusun dengan tujuan untuk berbagi pengetahuan
dan pengalaman serta untuk memahami bagaimana FORCLIME memfasilitasi
dan memberdayakan mitranya dalam pengelolaan hutan lestari, konservasi alam
dan pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan.
Buku tersebut tersedia dalam bahasa Indonesia dan dapat diunduh dari
https://forclime.org/documents/Books/kisah-dari-tepi.pdf
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FORCLIME dan
Universitas Gajah
Mada adakan
pelatihan daring:
Forest and Nature
Conservation:
Achieving
Sustainable
Development Goals

S

ebijak Institute Fakultas Kehutanan Universitas
Gajah Mada bekerja sama dengan FORCLIME
menyelenggarakan pelatihan daring dengan
tema Forest and Nature Conservation: Achieving
Sustainable Development Goals (SDGs). Kegiatan ini
dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang
peran hutan dan konservasi sumberdaya alam dalam
pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan.
Topik pelatihan ini disusun berdasarkan pembelajaran
dari pelaksanaan FORCLIME Phase 3 (2017-2020).
Pelatihan dilaksanakan dalam dua jadwal, yaitu 19
– 21 Januari dan 26 – 28 Januari 2021. Adapun topik
pelatihan adalah: Pengantar tentang keberlanjutan
(hutan dan target pembangunan berkelanjutan - SDG);
Perubahan iklim dan konservasi dalam diskursus
pembangunan global; Konservasi hutan – keragaman
hayati dan jasa ekosistem hutan; Peran hutan dalam
pengentasan kemiskinan; Peningkatan kualitas SDM
di bidang kehutanan; Kebijakan kehutanan dalam
pencapaian SDG.
Webinar ini tersedia untuk umum, namun hanya
40 peserta yang dapat mengikuti kursus daring,
dengan syarat: Mahasiswa; Memiliki komitmen untuk
mengikuti semua topik pelatihan. Sedangkan untuk
mengikuti webinar, peserta harus mahasiswa jurusan
apa saja dan harus memilih salah satu topik pelatihan.

Kalender FORCLIME 2021
22 Maret
– 2 April

Lokakarya perencanaan FORCLIME 4.0
di Manokwari dan Jayapura

Informasi mengenai pelatihan ini dapat dilihat
pada situs Sebijak Institute
https://sebijak.fkt.ugm.ac.id/2021/01/08/online-course-forestand-nature-conservation-achieving-sustainable-developmentgoals/
Untuk informasi lebih lanjut dapat mengubungi:
Sekar Ayu Woro Yunita, Advisor teknis FORCLIME bidang
Monitoring dan Evaluasi
Andita Aulia Pratama, Dosen dan Peneliti
di Sebijak Institute, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada

FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) adalah program yang
dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia dan GIZ, dan didanai oleh Kementerian Federal
Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).
Alamat FORCLIME: Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Blok 7 lantai 6. Jl. Jendral Gatot Subroto, Senayan
Jakarta Pusat 10270
T: +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214
www.forclime.org
Surel korespondensi: ratu.widyawati@giz.de

