
Jasa konsultansi Proforest
Sektor swasta merupakan pokok dari produksi dan pengadaan 
komoditas pertanian dan kehutanan. Lonjakan jumlah perusahaan yang 
memiliki komitmen publik atas keberlanjutan menjadi peluang yang 
menarik bagi perubahan produksi komoditas dalam jangka panjang.

Kami memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman membantu perusahaan 
di sepanjang rantai pasokan untuk melaksanakan komitmen 
keberlanjutan mereka. Kami bekerja bersama lebih dari 1.000 rantai 
pasokan di lebih dari 40 negara dalam serangkaian komoditas yang 
mencakup kayu, minyak sawit, gula, kedelai, karet, daging sapi dan kulit, 
pulp dan kertas.

Misi Proforest adalah untuk membantu masyarakat memproduksi 
dan mengadakan sumber daya alam secara berkelanjutan. 

Bagaimana kami bekerja
Kami membantu perusahaan dalam hal pengadaan maupun produksi 
secara bertanggung jawab. Pendekatan kami dititikberatkan pada 
tindakan praktis untuk membantu pelaksanaan praktik yang lebih baik di 
lapangan.

Pengadaan secara bertanggung jawab berarti memahami dari mana 
asal produk (keterlacakan) dan memastikan bahwa produksi dilakukan 
secara bertanggung jawab (produksi secara bertanggung jawab). 
Pendekatan Proforest dalam pengadaan secara bertanggung jawab 
membantu perusahaan dengan kedua hal tersebut. Kami melaksanakan 
pemetaan rantai pasokan, penilaian risiko pemasok, kunjungan verifikasi 
ke pabrik pengolah dan produsen, dan penyusunan rencana aksi untuk 
mengatasi gap yang ada.

Produksi secara bertanggung jawab mencakup pembukaan daerah-
daerah baru untuk produksi pertanian atau kehutanan dan pengelolaan 
daerah produksi yang ada. 

 • Perluasan adalah salah satu bidang berisiko tertinggi dalam produksi 
komoditas. Ini memiliki kemungkinan dampak negatif besar terhadap 
masyarakat dan ekosistem. Proforest membantu perusahaan 
merencanakan perluasan secara bertanggung jawab yang memenuhi 
standar investor seperti IFC dan persyaratan skema sertifikasi, 
termasuk Prosedur Penanaman Baru dari RSPO.

 • Daerah produksi yang ada mungkin perlu perbaikan pengelolaan 
guna memenuhi standar sertifikasi, kebijakan pengadaan secara 
bertanggung jawab atau pedoman investasi. Kami membantu 
perusahaan untuk memahami persyaratan tersebut, melakukan 
penilaian awal, membantu menyusun rencana aksi untuk mengatasi 
persoalan, dan memantau kemajuan. Bersama mitra, kami juga 
memberi pelatihan dan membantu melaksanakan praktik yang lebih 
baik.

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 pada 
sektor komoditas.



Apa yang kami lakukan
Melaksanakan komitmen keberlanjutan dalam praktiknya boleh jadi sangat menantang. Banyak perusahaan kurang 
memiliki kecakapan dan pengalaman, dan belum yakin dari mana memulai dan bagaimana melaksanakan komitmen 
yang kompleks. Hasil kinerja yang kurang baik memperlambat kemajuan menuju praktik yang lebih berkelanjutan, yang 
menyebabkan perusahaan rentan terhadap kecaman masyarakat.

Di sepanjang rantai pasokan, dari produksi hingga retail, beberapa contoh berikut menggambarkan bagaimana jasa 
konsultansi kami membantu produksi dan pengadaan komoditas secara lebih bertanggung jawab.

Membantu produksi
Proforest bekerja bersama produsen minyak sawit, 
karet, gula, dan komoditas lain untuk menjalankan 
penilaian, yaitu Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan 
Stok Karbon Tinggi (HCS), yang dapat dipedomani 
untuk perluasan secara bertanggung jawab. Sebagai 
contoh, Proforest telah melaksanakan penilaian HCV 
untuk konsesi Olam Palm Gabon, yang mencakup 
pengumpulan data (survei botani, fauna, dan sosial 
ekonomi), analisis data, dan konsultasi tingkat daerah 
dan nasional. Kami juga telah merintis penilaian 
gabungan HCV-HCS untuk pemasok Cargill di Papua 
Nugini.

Memastikan keterlacakan
Kami membantu bermacam-macam perusahaan 
manufaktur dan pengolahan untuk melacak pasokan 
mereka, yaitu minyak sawit, gula, kedelai, pulp dan 
kertas, sampai ke pabrik pengolah dan produsen. 
Sebagai contoh, kami membantu AAK, pemimpin dunia 
dalam bidang minyak dan lemak, dalam tiga bidang 
utama: validasi keterlacakan, penilaian risiko negara 
asal dan pemasok, dan penilaian verifikasi tingkat 
pabrik pengolah bagi pabrik pengolah beresiko tinggi. 
Dengan bantuan Proforest, AAK telah mencapai nyaris 
100% keterlacakan minyak sawit hingga ke pabrik 
pengolah, sehingga memungkinkan mereka bekerja 
bersama pemasok pabrik pengolah untuk memastikan 
bahwa komitmen kebijakannya dipenuhi di lapangan.

Bekerja bersama pengecer
Kami bekerja bersama pengecer untuk melaksanakan 
komitmen mereka kepada masyarakat, dan melacak 
komoditas dalam rantai pasokan mereka yang panjang, 
rumit, dan beragam. Sejak 2015, kami membantu 
Target, salah satu pengecer terbesar yang menawarkan 
rabat di AS, untuk melaksanakan komitmennya bahwa 
seluruh minyak sawit pada produk yang memakai 
merek mereka akan sepenuhnya dapat dilacak dan 
diadakan secara berkelanjutan pada 2018. Bantuan 
kami mencakup penyusunan kebijakan, penilaian 
volume minyak sawit dalam rantai pasokannya, dan 
pemetaan rantai pasokan.

Melibatkan pemasok 
Proforest membantu keterlibatan pabrikan dengan 
pemasok mereka untuk meningkatkan standar dalam 
produksi dan di pabrik pengolah. Kami telah bekerja 
bersama Nestle dalam pengadaan gula mereka selama 
lima tahun: membantu proses verifikasi rantai pasokan 
perusahaan yang sedang berlangsung, dan pekerjaan 
mereka bersama pemasok untuk meningkatkan standar 
produksi. Di Meksiko, dengan bantuan mitra setempat, 
kami melibatkan pemasok Nestle dalam proses 
peningkatan terus-menerus dalam bidang penting, 
antara lain praktik ketenagakerjaan, perlindungan 
keanekaragaman hayati, dan pengelolaan bahan kimia.
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Kantor Internasional (Inggris) 
T: +44 (0) 1865 243 439 
E: info@proforest.net

Kantor Asia Tenggara (Malaysia) 
T: +60 (0)3 2242 0021 
E: southeastasia@proforest.net

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

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


