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Kami bekerja di sepanjang rantai pasokan untuk mendukung produksi
dan pengadaan komoditas berkelanjutan, bekerja secara langsung
dengan produsen dan perusahaan dalam rantai pasokan, maupun
pemerintah, masyarakat madani, dan masyarakat.
Kami memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun bekerja dengan lebih
dari 1.000 rantai pasokan pertanian dan kehutanan, dan dengan
produsen, pemerintah, petani kecil, dan masyarakat di lebih dari
40 negara.

Bagaimana kami bekerja
Kami membantu masyarakat yang terlibat dalam produksi,
pengadaan, dan pengaturan komoditas pertanian dan hasil hutan
agar mereka beralih menuju praktik yang lebih berkelanjutan.
Kami melakukan ini dengan tiga cara:
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Perspektif yang unik
Proforest adalah kelompok nirlaba yang unik yang
bekerja melalui gabungan jasa konsultansi dan
program.
Melalui jasa konsultansi, kami bekerja secara
langsung dengan perusahaan-perusahaan,
membantu mereka beralih menuju praktik yang lebih
baik.
Program kami membangun lingkungan yang
memberdayakan dan mengatasi hambatan utama
untuk menuju praktik yang lebih baik dengan
mendorong kesadaran akan persoalan-persoalan
tersebut, dan dengan mengembangkan kapasitas
dan rasa memiliki masyarakat setempat atas
prakarsa keberlanjutan.
Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini,
kami berada pada posisi yang unik untuk membantu
menjembatani kesenjangan antara perusahaan,
pemerintah, dan masyarakat madani, dan untuk
mengembangkan pendekatan praktis produksi dan
pengadaan secara bertanggung jawab yang dapat
membantu melakukan perubahan sektor komoditas.

• Kami membantu perusahaan dan organisasi untuk melaksanakan
praktik yang bertanggung jawab dalam produksi dan pengadaan
minyak sawit, kedelai, gula, hasil hutan, daging sapi, dan
komoditas lain.
• Kami mengembangkan kapasitas di kalangan pemerintah,
produsen, pengolah, pembeli, auditor, dan masyarakat madani
agar memahami apa arti produksi dan pengadaan secara
bertanggung jawab dalam praktik.
• Kami mendukung prakarsa multipihak untuk membangun
kepercayaan dan menggalang kesepakatan di antara berbagai
pelaku guna mengembangkan cara praktis memajukan produksi
dan pengadaan komoditas pertanian dan hasil hutan secara
bertanggung jawab.
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Misi Proforest adalah untuk membantu masyarakat memproduksi
dan mengadakan sumber daya alam secara berkelanjutan.
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Apabila dikelola dengan baik, produksi komoditas dapat memenuhi
permintaan yang semakin bertambah dan memberi sumbangsih
kepada pembangunan jangka panjang, tetapi apabila dilaksanakan
secara kurang baik, ini dapat menimbulkan masalah lingkungan dan
sosial, mulai dari deforestasi hingga pelecehan hak asasi manusia.
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Komoditas kehutanan dan pertanian seperti kayu, minyak sawit,
kedelai, gula, karet, pulp dan kertas, daging sapi, dan kapas sangat
penting untuk menyediakan pangan, bahan bakar, dan serat yang
dibutuhkan oleh penduduk dunia yang terus bertambah, baik dalam
jumlah maupun kekayaan.
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Memperkenalkan Proforest

MINYAK SAWIT

KEDELAI

GULA

KAPAS

SAPI

KARET

KAYU

HCV & HCS

Menyajikan hasil
Kami telah mengidentifikasi empat tahap dalam mengembangkan sektor komoditas pertanian dan kehutanan secara
berkelanjutan. Ini berlaku pada tataran masing-masing perusahaan, komoditas atau negara.

Kesadaran:
Memahami
persoalan

Komitmen:
Memutuskan untuk
bertindak

Pelaksanaan:
Menerapkan praktik
yang lebih baik

Dampak:
Memadukan prakarsa
sesuai dengan
skalanya

Kesadaran

Komitmen

Pelaksanaan

Dampak

Langkah pertama dalam
setiap proses perubahan
adalah memahami
masalah, peluang, dan
perubahan yang diperlukan.
Ini merupakan proses yang
terus-menerus bagi setiap
persoalan, komoditas,
negara atau kelompok
pemangku kepentingan
baru.

Untuk menghasilkan
perubahan - baik pada
rantai pasokan perorangan
atau pada skala sektor pemerintah, perusahaan, dan
masyarakat madani perlu
memutuskan untuk bertindak
dan merencanakan apa
yang harus dilakukan. Perlu
komitmen untuk berubah.

Melaksanakan produksi
dan pengadaan secara
bertanggung jawab itu
kompleks. Produsen dan
pengelola rantai pasokan
perlu mengenal cara untuk
menafsirkan persyaratan
umum lingkungan dan sosial
sesuai dengan keadaan khas
mereka.

Untuk memberi dampak
nyata, yang menyediakan
penghidupan berkelanjutan di
bentang alam berkelanjutan,
prakarsa produksi dan
pengadaan perorangan perlu
dipadukan dengan yang lain,
maupun dengan prakarsa
keberlanjutan lain.

Proforest membantu
perusahaan dan organisasi
lain untuk membuat
komitmen yang ambisius,
tetapi dapat dicapai,
guna berkomunikasi
dengan mereka secara
efektif, internal maupun
eksternal, dan untuk
merencanakan bagaimana
melaksanakannya.

Proforest bekerja bersama
produsen, prakarsa
multipihak, dan pemerintah
untuk memberi tafsiran
yang jelas tentang
‘produksi dan pengadaan
secara bertanggung
jawab’, dan untuk
membantu produsen dan
pemasok dalam memenuhi
persyaratan tersebut.

Proforest bekerja
bersama mitra dan klien
untuk mengidentifikasi
persoalan yang penting
bagi mereka. Kami
memberi pelatihan dan
pengembangan kapasitas
untuk meningkatkan
kesadaran perusahaan,
pemerintah, dan
masyarakat madani.

Proforest bekerja
secara proaktif bersama
mitra dan klien untuk
memadukan prakarsa
pada skala bentang alam
dan daerah administrasi.
Kami memusatkan
perhatian untuk membantu
menanamkan rasa memiliki
masyarakat setempat dan
manfaat atas berbagai
prakarsa, dan mengubah
keseluruhan rantai pasokan.

Tim kami
Dengan kantor regional di Ghana, Brasil, dan Malaysia dan kantor internasional kami di Inggris, tim kami berbicara dalam
lebih dari 20 bahasa dan memiliki pengalaman mendalam bekerja di lapangan di lebih dari 40 negara di seluruh dunia.
Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi situs web kami: www.proforest.net

Kantor Afrika (Ghana)
T: +233 (0)302 542 975
E: africa@proforest.net

Kantor Amerika Latin (Brasil)
T: +55 (61) 8624 2519
E: americalatina@proforest.net

Kantor Asia Tenggara (Malaysia)
T: +60 (0)3 2242 0021
E: southeastasia@proforest.net
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Kantor Internasional (Inggris)
T: +44 (0) 1865 243 439
E: info@proforest.net

