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Raja dan Ratu Swedia berbagi visi dengan CIFOR
tentang peran kehutanan bagi pembangunan
berkelanjutan

Yang Mulia Raja Carl Gustaf XVI (kiri), menanam pohon kayu ulin di Pusat Penelitian Kehutanan Internasional dibantu oleh pelajar pramuka, pada 22
Mei 2017. Turut serta dalam kegiatan, Ratu Silvia (tengah), dan Direktur Jendral CIFOR, Peter Holmgren (tengah-kanan), dan Ibu Ann-Sofie Holmgren
(tengah-kiri).

Bogor, 23 Mei 2017
Indonesia, Swedia, serta Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) berbagi visi tentang masa depan
dunia berkelanjutan, termasuk peran penting inovasi penelitian kehutanan.
Yang Mulia Raja dan Ratu Swedia mengunjungi kantor pusat CIFOR di Bogor dan mengikuti seminar dihadiri oleh
para peneliti CIFOR, pejabat pemerintahan serta pelaku bisnis, Senin 22 Mei 2017. Dalam kesempatan ini
dipaparkan tentang peran hutan dalam pembangunan berkelanjutan.

“Belajar dengan berpijak pada ilmu pengetahuan merupakan landasan bagi masa depan berkelanjutan yang kami
kehendaki. Penelitian CIFOR bertujuan memaparkan dan memastikan akan kontribusi kehutanan terhadap 17
Sasaran Pembangunan Berkelanjutan” ujar Peter Holmgren, Direktur Jendral CIFOR.
“Indonesia dan Swedia dapat saling belajar tentang kehutanan” lanjut Peter Holmgren. “Kedua negara ini
mengambil tanggung jawab yang besar terkait masa depan aksi iklim, keragaman hayati dan manajemen sumber
daya hutan berkelanjutan”
Acara kunjungan Yang Mulia Raja dan Ratu Swedia ini diawali dengan kegiatan menanam pohon kayu ulin yang
secara simbolis menggambarkan praktik-praktik berkelanjutan yang dilakukan oleh Swedia serta perspektif jangka
panjang CIFOR dalam bidang kehutanan, yaitu keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan
lingkungan.
Kolaborasi jangka panjang
CIFOR dan Swedia memiliki sejarah hubungan bilateral yang kuat, dimulai sejak pendirian CIFOR pada tahun
1993 oleh Swedia, Switzerland, Australia dan Amerika dengan pemerintah Indonesia, dan Dr. Peter Holmgren
yang kini menjabat sebagai Direktur Jendral CIFOR adalah berkebangsaan Swedia.
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TENTANG CIFOR :
CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, ekuitas dan integritas lingkungan dengan melakukan penelitian yang
inovatif, pengembangan kapasitas mitra dan secara aktif terlibat dalam dialog dengan semua pemangku
kepentingan untuk menginformasikan kebijakan dan praktek kehutanan dan orang. CIFOR adalah Pusat
Penelitian CGIAR, dan memimpin Program Penelitian CGIAR tentang Hutan, Pohon dan Agroforestry (FTA).
Kantor pusat CIFOR berada di Bogor, Indonesia, dengan kantor di Nairobi, Kenya; Yaounde, Kamerun; dan Lima,
Peru.
www.cifor.org
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