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Tentang Explore  
Explore adalah jejaring penelitian dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan dan menerapkan 
pengetahuan seputar tata kelola lanskap hutan di Asia Tenggara. Jejaring ini menggunakan pendekatan 
multi-disiplin, partisipatif, inklusif dari berbagai pihak untuk berkontribusi pada Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan, Perjanjian Paris mengenai perubahan iklim, dan komitmen internasional maupun nasional 
lainnya. Pendekatan ini menekankan kesetaraan gender, inklusi sosial, kolaborasi lintas batas, dan solusi 
untuk setiap masalah. Lebih dari 50 persen anggota dewan penasihat Explore adalah perempuan, dan 
mencari perwakilan yang setara oleh peneliti perempuan.  
 
Explore terbentuk pada Oktober 2020 dengan dukungan dana dari Swedish International Development and 
Cooperation Agency (SIDA) dan diselenggarakan oleh RECOFTC dan Center for International Forestry 
Research (CIFOR), bekerja sama dengan universitas, lembaga penelitian, pemerintah, organisasi 
masyarakat sipil, masyarakat lokal, dan sektor swasta di Asia Tenggara. 
 
Explore mengajak semua lembaga universitas dan penelitian, pembuat kebijakan, praktisi, perusahaan, 
donor, lembaga pembangunan, dan perwakilan masyarakat hutan untuk bergabung dan berpartisipasi.  
 

Panggilan untuk Mengirimkan Catatan Konsep melalui Mekanisme 
Hibah Persiapan Explore  
Tanggal 16 September 2021, Explore membuka penerimaan Catatan Konsep pertamanya untuk ide 
penelitian tentang tata kelola lanskap hutan melalui konferensi video yang diselenggarakan oleh Global 
Landscape Forum (GLF). Semua peserta dapat mempelajari proses, jadwal, dan prosedur evaluasi proses 
penerimaan Catatan Konsep.  
 
Bagi kandidat yang terpilih, Explore akan memberikan bantuan dana untuk menyiapkan proposal 
penelitian, pelatihan, dukungan, dan bimbingan.  
 
Batas waktu pengiriman aplikasi adalah 15 November 2021. 
 
Untuk informasi lebih lanjut tentang penerimaan Catatan Konsep, 
silahkan klik di sini: recoftc.org/projects/explore/explore-call-concept-notes-application 

Komunitas Penggiat 
Anggota Explore berpartisipasi dalam komunitas penggiat yang ditujukan bagi tata kelola lanskap hutan 
yang diselenggarakan oleh Global Landscapes Forum (GLF) dan diadakan dan dimoderatori oleh 
RECOFTC. GLF merupakan platform lanskap berkelanjutan berbasis pengetahuan terbesar di dunia. 
Platform ini memberi kesempatan bagi anggota Explore untuk terhubung, mempelajari, mengidentifikasi 
sumber-sumber pendanaan dan mengembangkan karir mereka. 
 
Untuk bergabung dengan komunitas penggiat, klik di sini: 
https://glfx.globallandscapesforum.org/topics/25431  
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Manfaat bagi Anggota 
Universitas dan peneliti: 
membangun kapasitas untuk merancang, melakukan dan mengkomunikasikan riset, mendapatkan akses 
pendanaan dan bimbingan, dan untuk berhubungan dengan peneliti-peneliti dengan pemikiran yang sama, 
profesor, masyarakat hutan, pembuat kebijakan, lembaga-lembaga, dan perusahaan. 
 
Pembuat kebijakan: 
membantu memandu pertanyaan-pertanyaan riset dan mendapatkan akses terhadap hasil riset terapan 
yang dapat membantu memperbaiki kebijakan dan kerangka kerja lembaga-lembaga untuk pembangunan 
yang inklusif dan berkelanjutan. 
 
Pelaku pembangunan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, inklusi gender dan sosial:  
meningkatkan pengetahuan, keahlian teknis dan akses terhadap pembuat kebijakan, meningkatkan 
kemampuan untuk membantu masyarakat lokal dan kelompok-kelompok rentan. 
 
Investor dan perusahaan: 
berpartner dengan masyarakat lokal, mengurangi risiko, mengamankan rantai suplai, membuat 
pertanyaan-pertanyaan riset secara real time, kerjasama pendanaan riset, dan berkontribusi untuk 
mencapai tujuan dan kesepakatan internasional atas ekonomi, lingkungan, dan sosial. 
 
Perwakilan masyarakat setempat: 
terhubung dengan orang-orang dan organisasi yang dapat membantu mengamankan hak atas lahan dan 
hutan, berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, mencapai pembangunan berkelanjutan dan 
kesetaraan gender, serta melindungi lanskap hutan. 
 
Donor: 
mengidentifikasi kesenjangan riset dan pembangunan, memperbaiki penetapan sasaran, mempengaruhi 
kebijakan-kebijakan pembangunan berkelanjutan, dan mengidentifikasi peluang investasi yang 
menghasilkan dampak besar. 
 
Lembaga pembangunan: 
menemukan peluang bagi riset terapan, kerjasama, dan investasi, serta berhubungan dengan peneliti yang 
dapat  memenuhi kebutuhan riset untuk pembangunan (R4D). 
 

Area Tematis 
▪ Peran kebijakan dan institusi dalam pembangunan lanskap hutan berkelanjutan. 
▪ Dampak perubahan iklim terhadap masyarakat lokal dan mekanisme respon. 
▪ Peran perempuan dan kelompok-kelompok rentan lain dalam pengelolaan sumber alam. 
▪ Perubahan di hutan dan dampaknya terhadap mata pencaharian dan kemiskinan masyarakat setempat. 
▪ Tarik ulur antara pembangunan ekonomi, konservasi lingkungan, dan hak-hak manusia dalam rencana 

pemanfaatan lahan. 
▪ Peningkatan platform tata kelola hutan yang efektif. 
▪ Desentralisasi pengelolaan sumber alam. 
▪ Keterkaitan hutan, makanan dan air. 
▪ Mitigasi risiko dalam investasi lahan dan hutan. 
▪ Tata kelola hutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 
▪ Tata kelola hutan dan penanganan dan ketahanan Covid-19.  
▪ Interdependensi dan interseksionalitas antara masyarakat lokal dan sumber daya alam dalam lanskap 

hutan. 
▪ Dukungan terhadap penelitian tata kelola lanskap hutan 

  
 

Informasi Kontak 
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Explore, kunjungi www.recoftc.org/projects/explore atau kontak kami 
di explore.secretariat@recoftc.org dan https://glfx.globallandscapesforum.org/topics/25431 
 
 
 


