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BOGOR, Indonesia (12 September 2012)— Pakar terkemuka dibidang ketahanan pangan, 
kehutanan dan perubahan iklim Peter Holmgren mulai memegang tampuk pimpinan Center for 
International Forestry Research (CIFOR) pekan ini ditengah meningkatnya kesadaran akan peran 
penting hutan dalam pembangunan berkelanjutan serta pemanasan global.  
 
Masa kepemimpinan Holmgren dimulai disaat yang penting, menjelang ulang tahun ke-20 
CIFOR, yang jatuh ditahun depan, sebagai salah satu lembaga penelitian kehutanan terkemuka 
di dunia, yang bekerja di lebih dari 20 negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin.  
 
Holmgren bergabung dengan CIFOR dari badan PBB Food and Agriculture Organization (FAO), di 
mana beliau sebelumnya menjabat sebagai Direktur Divisi Iklim, Energi dan Kepemilikan Tanah. 
Holmgren menggantikan Frances Seymour, yang memimpin CIFOR sejak tahun 2006.  
 
“Kehutanan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan berkelanjutan di 
seluruh dunia serta membantu mengurangi percepatan perubahan iklim, namun walaupun ada 
kesadaran akan pentingnya peranan hutan, hutan terus dibuka dan dirusak pada tingkat yang 
mengkhawatirkan,” kata Holmgren.  
 
“CIFOR memiliki peran penting untuk menjembatani perbedaan antara penelitian, kebijakan 
dan tindakan nyata terkait hutan, pangan, perubahan iklim serta pembangunan berkelanjutan. 
Bukti dari kehutanan global dan penelitian pertanian penting untuk para pemegang keputusan 
baik tingkat lokal, nasional dan dunia. Namun, pengetahuan yang dihasilkan oleh para peneliti 
tersebut perlu tertuju dan merespon pertanyaan-pertanyaan kebijakan yang terdefinisikan 
dengan baik.” 
 
Holmgren, yang berasal dari Swedia yang kaya akan hutan, menerima gelar doktor dibidang 
kehutanan dari Swedish University of Agricultural Sciences. Ia bergabung dengan FAO di tahun 
1998 untuk memimpin Global Forest Resources Assessment atau Penilaian Sumber Daya Hutan 
Global, yang mendokumentasikan kondisi, manajemen dan penggunaan sumber daya hutan di 
seluruh dunia.  Tahun 2003 sampai 2007, beliau menjabat sebagai kepala pengembangan 
sumber daya hutan di FAO.  
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Mulai tahun 2007, ia memimpin divisi Iklim, Energi dan Kepemilikan Tanah di FAO dan 
mengkoordinasikan upaya-upaya terkait perubahan iklim di FAO serta kontribusi organisasi 
tersebut di Kerangka Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC). Ia juga berperan besar dalam 
pembentukan program UN-REDD.  
 
Di bawah kepemimpinannya di FAO, konsep “climate-smart agriculture” muncul, memastikan 
bahwa produktivitas pertanian, ketahanan dan mitigasi perubahan iklim ditangani bersamaan di 
semua tingkatan. 
 
Hutan menutupi 4 miliar hektar lahan di dunia, atau hampir 30% dari dataran bumi. Walaupun 
deforestasi global, terutama konversi hutan tropis untuk lahan pertanian, telah menurun 
selama 10 tahun terakhir, deforestasi ini terus berlanjut dengan tingkat tinggi di berbagai 
negara. Diantara tahun 2000 dan 2010, sekitar 13 juta hektar hutan hilang setiap tahunnya 
karena dikonversi menjadi lahan lain atau sebab-sebab alami, menurut FAO. Luas ini setara 
dengan area sebesar Yunani kehilangan pohon-pohonnya setiap tahun.  
 
Hutan amat penting bagi penghidupan hampir 1,6 miliar manusia di seluruh dunia. Penelitian 
CIFOR terbaru, yang dilakukan selama enam tahun, menemukan bahwa pendapatan dari hutan 
rata-rata memberikan kontribusi lebih dari seperlima dari total penghasilan rumah tangga 
penduduk yang tinggal di atau dekat hutan. Penelitian ini mendokumentasikan untuk pertama 
kalinya peran penting lingkungan hidup dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan 
kemiskinan.  
 
Penelitian juga menyoroti peran penting yang hutan mainkan dalam perubahan iklim.  Hutan 
yang sehat menyerap sampai sepertiga dari karbon dioksida yang dilepaskan oleh pembakaran 
bahan bakar fosil sehingga merupakan tempat penyimpanan karbon di daratan yang paling 
signifikan di dunia. Sebaliknya, deforestasi dan degradasi hutan mengakibatkan 10-15% dari 
emisi gas rumah kaca dunia yang disebabkan oleh manusia. CIFOR saat ini tengah memimpin 
salah satu studi perbandingan terbesar di dunia di Asia, Afrika dan Amerika Latin tentang 
bagaimana hutan tidak hanya dapat berperan dalam mitigasi perubahan iklim, tetapi juga dapat 
membantu masyarakat beradaptasi.  
 
Selama masa kepemimpinan Seymour di CIFOR, lembaga ini berhasil meningkatkan 
anggarannya sebesar dua kali lipat dan mengembangkan sebuah strategi baru yang kuat untuk 
penelitian dan dampaknya, yang saat ini berada ditahun keempat pelaksanaannya. Lembaga ini 
memiliki sekitar 200 orang staf di tiga benua, yang dibantu oleh rekanan dan konsultan dalam 
jumlah yang kurang lebih sama.  
 
“Kepemimpinan Frances berperan penting dalam meningkatkan standar dan visibilitas kerja 
CIFOR dan dampaknya terhadap kebijakan yang terkait dengan kehutanan di seluruh dunia,” 
kata Holmgren.  
 
 

### 
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Center for International Forestry Research (CIFOR) memajukan kesejahteraan manusia, 
konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian yang berorientasi pada kebijakan dan 
praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR membantu memastikan bahwa pembuatan 
keputusan yang berdampak pada hutan didasarkan pada sains dan prinsip-prinsip 
ketatalaksanaan yang benar, dan mencerminkan pandangan-pandangan dari negara-negara 
berkembang dan masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan. CIFOR adalah salah satu 
dari 15 pusat penelitian dalam konsorsium CGIAR. 
www.cifor.org 
www.blog.cifor.org 
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