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Pusat Penelitian Kehutanan 
Internasional (Center for International 
Forestry Research) adalah sebuah 
organisasi nonprofit global yang 
didedikasikan untuk memajukan 
kesejahteraan manusia, konservasi 
lingkungan hidup dan kesetaraan. 
Kami melakukan penelitian yang 
memungkinkan terinformasikannya 
pembuatan keputusan tentang 
pemanfaatan dan pengelolaan hutan 
di negara-negara berkembang.

Siapakah kami

Kami membantu para 
pembuat kebijakan dan 
praktisi merancang kebijakan 
yang efektif, meningkatkan 
pengelolaan hutan tropis dan 
menindaklanjuti kebutuhan 
dan aspirasi masyarakat yang 
bergantung pada hutan untuk 
penghidupan mereka.

Hutan hujan Amazon



Pendekatan multidisiplin kami mempertimbangkan pemicu 
dasar deforestasi dan degradasi yang sering berada di 
luar sektor kehutanan: dorongan dari sektor pertanian, 
pembangunan infrastruktur, kebijakan perdagangan dan 
investasi, serta tata kelola hutan.

Pekerjaan kami merespon sebuah kebutuhan akan langkah 
yang segera, gigih, dan berkelanjutan yang berfokus pada 
pengelolaan dan tata kelola hutan, serta memahami peran 
penting hutan dalam mengatasi beberapa tantangan 
paling utama saat ini: perubahan iklim, kemiskinan dan 
keamanan pangan.

CIFOR dibentuk pada tahun 1993 setelah KTT Bumi di Rio 
de Janeiro. Tahun 2013 adalah peringatan ulang tahun kami 
yang ke-20.

CIFOR memiliki lebih dari 200 staf dari 30 negara dan 150 
rekan sejawat, mahasiswa tingkat doktoral, serta pegawai 
magang dan para konsultan. Anggaran kami pada tahun 
2013 ini sebesar 46 juta dolar, yang dua kali lipat lebih 
besar daripada tahun 2008.



Mengapa hutan penting
Lanskap yang berkelanjutan bergantung pada hutan

Penghidupan 
bagi kaum miskin 
dan rentan

Pertumbuhan 
hijau

Pertanian

Hutan menyediakan 
hampir seperempat 
dari pendapatan rumah 
tangga bagi masyarakat 
yang tinggal di dalam 
atau di sekitar hutan serta 
energi terbarukan bagi 
dua miliar orang.

Hutan penting bagi 
pertumbuhan hijau, 
termasuk untuk hasil-
hasil kayu dan nonkayu, 
energi, perdagangan, 
dan penerimaan untuk 
pemerintah.

Hutan berkontribusi 
terhadap produksi pangan 
dengan melindungi 
persediaan air, polinator, 
sumber daya genetik 
dan tanah.



Keamanan pangan 
dan nutrisi

Keanekaragaman 
hayati

Perubahan iklim

Hutan menyediakan 
makanan dan keragaman 
nutrisi, juga jasa 
ekosistem.

80% dari keanekaragaman 
hayati daratan bumi 
ditemukan di hutan.

Sebanyak 2,4 miliar ton 
CO2 diserap oleh hutan 
setiap tahunnya.

1,6 miliar
orang bergantung pada sumber daya hutan untuk kehidupan sehari-harinya



20 tahun penelitian berdampak
Sejak didirikan pada tahun 1993, secara konsisten CIFOR telah menghasilkan penelitian 
yang berkualitas tinggi dan pada saat yang tepat relevan dengan tantangan paling 
mendesak dalam pengelolaan hutan tropis. Ini telah berperan sebagai sebuah katalis 
dalam menginformasikan serta memandu kebijakan dan praktik kehutanan.

Menyelaraskan agenda 
perubahan iklim
Dampak: Membantu menetapkan 
keputusan dan kebijakan pada skala 
global dan nasional untuk mengurangi 
emisi dan meningkatkan adaptasi 
terhadap perubahan iklim.



Mendefinisikan kehutanan untuk 
penghidupan dan keamanan pangan
Dampak: Memperbaiki penghidupan dan nutrisi 
bagi masyarakat yang bergantung pada hutan.

Tata kelola – Penghidupan – Lingkungan Hidup

Peningkatan kapasitas dan 
pertukaran pengetahuan
Dampak: Ahli kehutanan profesional 
yang memimpin perubahan. Pembuat 
keputusan yang lebih tahu informasi 
akan membuat keputusan yang 
lebih baik.Dampak perubahan tata 

guna lahan
Dampak: Sejumlah temuan yang 
berkaitan dengan anti korupsi 
berkontribusi pada reformasi 
kelembagaan dan hukum untuk 
memperbaiki tata kelola hutan.



Jender
Dampak: Meningkatkan suara 
perempuan dalam sektor kehutanan dan 
mengembangkan metode penelitian 
yang selaras dengan jender.



Merancang skema-skema jasa lingkungan
Dampak: Hasil diterapkan dalam kebijakan dan program 
Pembayaran untuk Jasa Lingkungan tingkat lokal dan nasional, 
seperti halnya di Afrika Selatan, Kolombia, Ekuador  dan Bolivia.

Peningkatan pengelolaan hutan
Dampak: Meningkatkan sertifikasi, pemakaian panduan 
pembalakan yang ramah keanekaragaman hayati, meningkatnya 
hutan yang dikelola di Lembah Sungai Kongo (dari 0 ha pada tahun 
1995 menjadi 30 juta hektar pada tahun 2011).



Foto oleh Jan van der Ploeg, Jeff Walker, Ollivier Girard, Tim Cronin (CIFOR) 
dan Neil Palmer (CIAT)

Melihat ke depan

Kebijakan berlandaskan bukti
Lanskap berkelanjutan
Hutan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari lanskap dan penting 
untuk penghidupan sekaligus ketahanan jangka panjang serta sistem 
produktivitas pangan. Kita harus menjembatani batasan-batasan 
kelembagaan dan mencari solusi yang terintegrasi.

Pertumbuhan hijau
Kebijakan untuk suatu ekonomi hijau seharusnya memunculkan 
hasil-hasil dan jasa hutan yang berkelanjutan, memastikan tata kelola 
sumber daya alam yang baik, serta mengurangi kemiskinan.



Bagaimana hutan dan kehutanan berkontribusi 
untuk meningkatkan penghidupan penduduk 
dunia yang paling miskin?

Hutan mendukung penyediaan pangan dan obat-
obatan secara berkelanjutan, merata dan efektif.

Hutan dan kehutanan penting bagi mitigasi dan 
adaptasi perubahan iklim.

Integrasi yang efektif antara konservasi dan 
pembangunan.

Untuk bahan dan energi terbarukan.

Kemiskinan

Perubahan iklim

Keanekaragaman 
hayati

Produksi kehutanan

Keamanan pangan, 
nutrisi dan kesehatan

Prospek penelitian

Lembah Sungai Kongo, Kamerun
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CIFOR adalah anggota Konsorsium CGIAR dan memimpin Program Penelitian CGIAR tentang Hutan, Pepohonan dan Wanatani. CIFOR 

berkontribusi terhadap keempat tujuan CIFOR: pengurangan kemiskinan masyarakat perdesaan, peningkatan keamanan pangan, perbaikan 

kesehatan dan nutrisi masyarakat dan kepastian pengelolaan sumber daya alam yang lebih  lestari.

Peru Brasil

Burkina Faso
Etiopia

Kamerun
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8 kantor regional dan proyek serta sejumlah 
lokasi penelitian di lebih dari 30 negara

Kenya

Vietnam

IndonesiaZambia

Di mana kami bekerja
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