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Hutan
untuk masa depan

Kantor Pusat
Center for International Forestry Research
Alamat Kantor: Jalan CIFOR, Situ Gede, 
Sindang Barang, Bogor Barat 16680, Indonesia
Alamat surat: PO Box 6596 JKPWB, 
Jakarta 10065, Indonesia
Tel: +62 251 622622 fax: +62 251 622100
e-mail: cifor@cgiar.org

Kantor Wilayah
Kantor wilayah CIFOR untuk America Selatan 
CIFOR regional office for South America
EMBRAPA-CPATU
Escritorio do CIFOR
Caixa Postal 48 66 240
Belem, Para, Brazil
Tel/fax: +55 91 2760041
e-mail: cifor@cpatu.embrapa.br atau
ciforbel@interconect.com.br

Kantor wilayah CIFOR untuk  Afrika Selatan dan Timur
73 Harare Drive, Mount Pleasant, 
Harare, Zimbabwe
Tel: +263 4 369655/369656/301028/369595
Fax: +263 4 369657
e-mail: cifor-zw@cgiar.org

Kantor wilayah CIFOR untuk Afrika Tengah dan Barat 
CIFOR regional office for Central and West Africa
IITA Humid Forest Ecoregional Center
BP 2008 Yaounde, Cameroon
Tel: +237 2237434 atau 2237522 fax: +237 2237437
e-mail: cifor.cameroon@cgiar.org atau
cifor.cameroon@iccnet.com

Wilayah prioritas
• Hutan-hutan tropis basah di Asia Tenggara

seperti di Kalimantan.
• Hutan-hutan tropis basah di bagian tengah Afrika

barat dan lembah Kongo.
• Hutan-hutan tropis basah di bagian barat

Amazon. 
• Hutan-hutan di daerah yang lebih kering seperti

hutan kayu Miombo di bagian timur-selatan
Afrika.

• Hutan berkesinambungan dari daerah
penghujan ke daerah kering di daerah selatan
India seperti Ghats bagian Barat.

• Bagian utara daratan tinggi Asia Tenggara.
• Sistem hutan campuran Amerika Tengah.

Para peneliti CIFOR melaksanakan sebagian besar
dari pekerjaan mereka melalui serangkaian
kemitraan yang sangat terdesentralisasi bersama
lembaga-lembaga dan individu-individu penting di
negara-negara industri dan negara-negara
berkembang. CIFOR mempunyai tekad untuk
membangun kapasitas organisasi-organisasi dan
kemampuan para ilmuwan di negara-negara
berkembang dengan mendorong mereka agar dapat
menghasilkan jalan keluar sendiri guna mengatasi
masalah-masalah kehutanan.

Pusat tanpa batas 
CIFOR mempekerjakan lebih dari 150 orang staff di
kantor pusatnya di Bogor, Indonesia dan di kantor-
kantor wilayah di Brazil, Kamerun dan Zimbabwe.
Wilayah kerja CIFOR mencakup lebih dari 30 negara
di seluruh dunia dan memiliki hubungan dengan
lebih dari 300 peneliti di 50 organisasi internasional,
regional dan nasional. CIFOR dikelola oleh dewan
direksi internasional dengan 15 anggota dari 12
negara, menerima sumbangan lebih dari 50
pemerintah dan lembaga-lembaga pendanaan.
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CIFOR adalah lembaga penelitian internasional dan
ilmu pengetahuan global dengan komitmen
melestarikan hutan dan meningkatkan taraf hidup
masyarakat di daerah tropis.

Penelitian-penelitian CIFOR yang berdampak besar
bisa membantu masyarakat dan para petani kecil
memperoleh bagian yang merupakan hak mereka
atas sumberdaya hutan, sekaligus meningkatkan
produksi dan nilai hasil hutan.

Tantangan
Ratusan juta manusia hidupnya bergantung pada
hutan.  Di seluruh dunia, hutan tropis menghasilkan
segalanya, mulai dari pangan, tumbuhan obat,
sampai ke serat dan bahan bangunan.

Hutan-hutan tropis merupakan ekosistem yang
paling beragam di dunia, mendukung berbagai jenis
jutaan spesies hewan dan tumbuhan. Namun setiap
tahun 13 juta hektar, yaitu areal  seluas Yunani,
dihancurkan.

Salah satu tugas terpenting yang dihadapi manusia
adalah bagaimana menyelamatkan hutan, sekaligus
memastikan bahwa hutan masih menyediakan kayu,
makanan dan kehidupan bagi mereka yang
tergantung pada hutan.

Kebutuhan ini yang dihimbau  pada KTT Bumi Rio de
Janeiro tahun 1992 yang menuntut pengetahuan
yang lebih ahli mendorong didirikannya CIFOR pada
tahun 1993 oleh the Consultative Group on
International Agricultural Research - sebuah asosiasi
pemerintah dan lembaga swasta seluruh dunia.

Penelitian
Tiga program penelitian CIFOR yang diarahkan untuk
menghadapi kebutuhan masyarakat miskin pedesaan
sekaligus masalah lingkungan adalah:

• Jasa lingkungan dan pemanfaatan hutan secara
berkelanjutan mencakup penelitian-penelitian
mengenai keanekaragaman hayati, karbon,
kebakaran, fungsi tata air dan pengelolaan serta
pemanenan hasil hutan yang berkelanjutan.

• Pengaturan dan tata kelola  hutan yang
mempelajari proses pembuatan keputusan dna
pelaksanaan pengelolaan hutan oleh masyarakat
dan organisasi,  lebih luas daripada skala rumah
tangga atau perusahaan skala kecil.

• Hutan dan kehidupan secara saksama
mengamati bagaimana hasil hutan dan
pengelolaanya, pemanfaatan dan perdagangan
memberikan sumbangan pada kehidupan
masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan.

Misi
Misi CIFOR adalah memberikan sumbangan kepada
kesejahteraan yang  berkelanjutan bagi masyarakat di
negara-negara berkembang, terutama di daerah
tropis. Misi ini dapat dicapai melalui penelitian
bersama yang bersifat strategis dan terapan dan
juga dengan mendukung proses alih teknologi baru
dan sistem sosial yang tepat bagi pembangunan
nasional.

Tujuan
• Untuk memperbaiki landasan ilmu yang

menopang pengelolaan hutan dan kawasan
hutan yang seimbang.

• Mengembangkan kebijakan dan teknologi  guna
pemanfaatan dan pengelolaan barang dan jasa
dari hutan secara berkelanjutan.

• Membantu pemerintah yang menjadi mitra
untuk memperbaiki kapasitas mereka untuk
meneliti dan mendukung pemanfaatan hutan
dan kawasan hutan yang optimal.

Dampak
Melalui penelitian bersama dengan para mitra di
lebih dari 40 negara, CIFOR telah memberikan
sumbangan yang nyata dalam:
• Membentuk agenda hutan global.
• Mempengaruhi dialog-dialog, kelembagaan dan

proses  kebijakan  internasional. 
• Memberikan informasi kepada masyarakat

kehutanan internasional yang lebih luas.
• Bekerjasama dalam penelitian dengan lembaga-

lembaga pemerintah, lembaga swadaya
masyarakat dan universitas.

• Membangun kapasitas penelitian di negara-
negara berkembang.

• Mendorong reformasi kebijakan kehutanan.
• Melindungi hutan-hutan yang ada dan

memperbaiki kehidupan masyarakat miskin.
• Mengembangkan kriteria dan indikator untuk

pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
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