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Sektor pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan 
lainnya (Agriculture, Forestry and Other Land Use - 
AFOLU) bertanggung jawab atas emisi gas rumah 
kaca antropogenik yang substansial. Mengubah 
produksi pertanian menjadi lebih berkelanjutan 
membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai 
pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan. 
Proyek Green Finance for Sustainable Landscapes 
(GF4SL) atau pembiayaan hijau untuk lanskap 
berkelanjutan berupaya membangun konsensus 
dan minat internasional untuk meningkatkan aliran 
modal menuju restorasi, pertanian bebas deforestasi, 
dan kehutanan berkelanjutan. GF4SL adalah 
inisiatif bersama dibawah Collaborative Partnership 
on Forests (CPF). Proyek ini dipimpin oleh Unit 
Pendanaan Iklim UNEP dengan CIFOR sebagai mitra 
pelaksana. Untuk mengatasi hambatan pembiayaan 
berkelanjutan dan mendukung transisi keberlanjutan, 
GF4SL telah mengembangkan, di antara keluaran 
lainnya, Land Finance Hub.

Land Finance Hub adalah pusat pembelajaran 
untuk produk dan alat pengetahuan, 
tempat pertemuan kolaboratif, dan untuk 
pengembangan kapasitas. Hub ini adalah 
platform untuk menghubungkan Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis 
pertanian dan kehutanan dengan investor dan 
lembaga keuangan. Hub ini dimaksudkan 
untuk meningkatkan kapasitas UMKM dan 
akses ke informasi tentang peluang 
pembiayaan hijau. Tujuannya adalah untuk 
meningkatkan aliran keuangan menuju 
produksi komoditas bebas deforestasi dan 
penggunaan lahan yang berkelanjutan. Hub ini 
menyediakan materi pelatihan pilihan dan 
akses ke keuangan dan peluang investasi 
berkelanjutan. Hub ini dapat diakses melalui: 

landfinancehub.org

http://landfinancehub.org


CIFOR-ICRAF
Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) dan Pusat Penelitian Agroforestri Dunia (ICRAF) 
mendambakan dunia yang lebih lestari dengan berbagai jenis pohon tumbuh di hampir semua jenis bentang 
alam, mulai dari lahan kering hingga daerah tropis yang lembab untuk menopang lingkungan hidup dan 
kesejahteraan bagi semua. CIFOR-ICRAF merupakan salah satu Pusat Penelitian di bawah organisasi CGIAR.
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Peluncuran global 
dan pelatihan 
pendaftaran 

Setelah berhasil melakukan uji coba Land Finance Hub pada 7 Oktober 2022 dengan Asosiasi Pengrajin 
Kayu Indonesia (APKJ), Forum Meubel, Kerajinan, dan Seni (Formekers) Indonesia dan Pasuruan, dan Java 
Learning Center (JAVLEC), CIFOR secara resmi akan meluncurkan Hub dan menyelenggarakan rangkaian 
acara pelatihan pendaftaran Hub. Pelatihan akan dilaksanakan pada tanggal 7-11 November 2022 di Jepara, 
Yogyakarta dan Pasuruan, Indonesia dan akan melibatkan asosiasi-asosiasi kehutanan dan produk kayu di 
atas dan 50-100 anggota UMKM yang mencari akses ke pembiayaan yang lebih baik untuk bisnis mereka. Tiga 
acara pelatihan ini akan memperkenalkan Land Finance Hub, melatih UMKM dalam menavigasi dan mendaftar 
di hub, membangun akses ke kapasitas keuangan dan mendapatkan umpan balik untuk meningkatkan Hub. 
Setelah pelatihan, peluncuran global akan dilakukan untuk memperkenalkan Hub kepada audiens yang lebih 
luas dari UMKM di sektor pertanian dan kehutanan di Indonesia dan di seluruh dunia bagian selatan.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 
D.Puspitaloka@cgiar.org
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