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Acuan ilmiah yang penting terkait isu-isu utama seputar pembangunan

Sebagai lembaga multidisipliner yang diakui secaara internasional, IRD atau Institut 
Penelitian untuk Pembangunan merupakan lembaga negara Prancis yang disokong oleh 
Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Inovasi Prancis dan Eropa serta Kementerian Luar 
Negeri Prancis.

IRD melakukan pendekatan orisinil berupa riset, keahlian, pelatihan, serta berbagi 
pengetahuan demi kepentingan berbagai wilayah serta negara yang menjadikan sains dan 
inovasi sebagai salah satu pendongkrak utama dalam pembangunan mereka.

UNIT PENELITIAN
(bertugas di Indonesia  
dan Timor Timur)



Sejak berdiri pada tahun 1976 di Indonesia, IRD menjalankan beragam program, terutama 
yang berkaitan dengan hutan hujan tropis, migrasi manusia, arkeologi, dan perikanan laut. 
Sepanjang dua dasawarsa terakhir ini, IRD mempertajam kepakarannya untuk mendalami 
keanekaragaman hayati ikan air tawar serta pengembangan budidaya perairan yang 
berkelanjutan. Sejak tahun 2011, IRD di Indonesia memperluas aktivitasnya pada 
berbagai program riset dalam bidang vulkanologi, keanekaragaman hayati 
laut, dan etnoekologi. Perwakilan IRD di Indonesia juga menjalin kerja 
sama dengan beberapa mitra IRD di Timor Timur.

  Keanekaragaman hayati: eksplorasi, domestikasi,  
dan pemanfaatan berkelanjutan

Keanekaragaman hayati yang terdapat di kepulauan Indonesia merupakan salah satu yang paling beragam di 
dunia. Kendati demikian, hal ini masih belum banyak diketahui dan tidak dikelola secara berkelanjutan. IRD dan para 
mitranya melakukan riset yang berfokus pada:
 Inventarisasi satwa yang dipadukan dengan koleksi nasional Indonesia;
 Penghimpunan referensi kode batang DNA guna melakukan identifikasi molekuler standar pada vertebrata;
 �Studi biogeografi untuk mendalami pola penyebaran satwa liar untuk mendukung kebijakan konservasi dan manajemen;
 Domestikasi berbagai spesies ikan untuk tujuan ilmiah untuk mengoptimalkan produksi budidaya perairan;
 Intensifikasi ekologis budidaya perairan melalui pengembangan budidaya terpadu serta fito remediasi.
Selanjutnya, ekspedisi Lengguru (3 periode) mengeksplorasi berbagai interaksi antara geodinamika, keanekaragaman hayati, serta kehidupan masyarakat 
yang hidup dalam kawasan pegunungan gamping di Papua Barat.

  Lingkungan laut dan pesisir

Sumber daya laut dan pesisir merupakan tantangan besar bagi kepulauan Indonesia. Praktik  penangkapan ikan besar-besaran, overpopulasi serta ketiadaan 
tata ruang kawasan pesisir membuat manajemen berkelanjutan pada kawasan ini sangat diperlukan. Berikut beberapa penelitian yang dilakukan:
 Modelisasi dinamika laut serta pengaruh pola sirkulasi samudera Hindia dan Pasifik terkait dinamika ini;
  Pemantauan di tempat dan melalui penginderaan jauh terhadap terumbu karang dan hutan bakau yang terdapat di beberapa lokasi utama, untuk 

mendapatkan strategi perlindungan dan rehabilitasi terbaik;
 Pemantauan terhadap kondisi lingkungan pesisir serta pengaruhnya terhadap kemunculan ganggang beracun yang tersebar di bagian Barat Indonesia.

  Vulkanologi: pemantauan dan pencegahan risiko
Sebagai negara yang memiliki 129 gunung berapi aktif serta mengalami sekitar 12 erupsi per 

tahun, Indonesia sangat rawan terdampak risiko. Perencanaan evakuasi besar-besaran un-
tuk mengantisipasi adanya korban jiwa memerlukan perbaikan sistem pengamatan. 

Sejumlah banyak peneliti IRD serta komunitas vulkanologi Prancis mendampingi 
mitra Indonesia mereka dalam menganalisis proses magma dari aktivitas gunung 

berapi serta menerapkan berbagai metode geofisika untuk memantau bebera-
pa gunung berapi berkubah lava di  Jawa dan Maluku. Disamping itu, sebuah 

tim peneliti junior yang terkait dengan IRD (JEAI) turut serta melakukan 
pendekatan geokimia guna memperkirakan jumlah  emisi vulkanis. 
Dengan demikian pemantauan terhadap proses degassing serta 
berbagai variasi termal gunung berapi dapat melengkapi ak-
tivitas pemantauan.

Sejarah IRD di Indonesia

Aktivitas Ilmiah Utama

Laboratorium Pemantauan 
Gunung Berapi Aktif - VELI

Pemahaman mengenai aktivitas letusan gunung 
berapi berkubah lava merupakan tantangan 
besar bagi komunitas vulkanologi internasional, 
mengingat proses rumit yang terjadi dan juga risiko 
besar yang mengancam masyarakat setempat. Labo-
ratorium pemantauan VELI (Gunung Berapi Eksplosif – 
Laboratorium Indonesia) memudahkan pengkajian gunung 
berapi yang aktivitasnya dipantau sejak lama oleh para 
mitra dari Indonesia. VELI menawarkan kemungkinan 
untuk menguji peralatan inovatif, mengembangkan mo-
del-model baru, serta mengumpulkan data berkualitas 
untuk menganalisis sinyal sebelum dan selama erupsi 
yang berguna untuk pemantauan. Kolaborasi ini juga 
memungkinkan persiapan tim-tim Prancis dalam 
menghadapi situasi krisis pada tipe gunung berapi 
yang sangat mirip dengan gunung berapi di An-
tilles Prancis yang juga merupakan tanggung 
jawab Prancis.



  Masyarakat: mengenal lebih jauh dinamika masyarakat terkini

 Sejarah postkolonial dan dinamika urbanisme

Pertumbuhan ekonomi dan demografis di Indonesia kini berbanding lurus dengan perluasan urban besar-besaran. 
Dengan menelisik sejarah postkolonial pembangunan masyarakat Indonesia, para peneliti IRD dalam bidang geografi 
perkotaan dan sosial serta psikologi sosial menganalisis transformasi perkotaan di Jakarta dengan kacamata persepsi 
mengenai kota dan dampaknya terhadap kebijakan perkotaan.

 Respons adaptasi lokal terhadap deforestasi

Salah satu keunggulan ekologis Indonesia adalah hutan. Pada tahun 2000-2007, IRD dan Pusat Penelitian 
Kehutanan Internasional (CIFOR) mengkaji mata pencaharian masyarakat Dayak dan Punan di 
Kalimantan Timur. Satu dasawarsa kemudian, sebuah studi diakronik yang berfokus pada sistem 
pangan mengkaji berbagai strategi adaptatif yang mereka terapkan akibat perubahan hutan 
yang terjadi akhir-akhir ini.

Sejarah IRD di Indonesia

IRD menjalin kemitraan jangka panjang bersama sejumlah besar lembaga 
penelitian dan pendidikan di Indonesia dan Timor Timur, antara lain: 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Riset dan Sumber Daya 
Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KKP), Badan Meteorologi, Klimatologi, 
dan Geofisika (BMKG), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), 
Pusat studi tentang representasi sosial (SR), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi 
(PVMBG), Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), 
Pusat Penelitian Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBRC), Pusat Arkeologi Nasional (Arkenas), 
Universitas Udayana (UNUD), Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), Sekretariat Seni dan 
Budaya Timor Timur, serta Pusat Kebudayaan Prancis di Indonesia dan Timor Timur.

Kemitraan

IRD di Timor Timur
Promosi pusaka masyarakat setempat bertumpu pada 
pengakuan terhadap tiga pilar budaya dasar mereka: 
kronologi pemukiman manusia dan dinamika budaya, 
khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 
tempat-tempat tertentu, yang memperhitungkan 
representasi endogen wilayah tersebut dan memastikan 
hak kepemilikan tanah adat setempat sudah bersertifikat; 
dan sistem pertaniandan pengetahuan yang terkait 
dengan keanekaragaman hayati. Dalam kemitraan 
erat dengan Sekretariat Seni dan Budaya Timor Timur, 

IRD mendukung kebijakan publik mengenai hal wa-
risan. Para peneliti IRD berusaha untuk memahami 

bagaimana masyarakat setempat mengapresiasi 
lingkungan dan wilayah yang telah diwariskan 

oleh para leluhur mereka secara kolektif agar 
dapat dilanjutkan oleh generasi mendatang.
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6 KARYAWAN ASING

9 KARYAWAN LOKAL 
TETAP

2 RELAWAN 
INTERNASIONAL

40 KUNJUNGAN PENELITI 
JANGKA PENDEK PER TAHUN

4 KUNJUNGAN PENELITI  
JANGKA PANJANG PER TAHUN 
(2 bulan atau lebih)

1 LABORATORIUM PEMANTAUAN 
INSU-CNRS

15 UNIT PENELITIAN
(bertugas di Indonesia  
dan Timor Timur)


