
Program Proforest
Proforest bertujuan untuk menjadikan produksi dan rantai pasokan minyak 
sawit, kedelai, gula, kayu, dan komoditas lain lebih berkelanjutan. Melalui jasa 
konsultansi, kami bekerja secara langsung bersama produsen dan perusahaan 
dalam rantai pasokan untuk membantu pelaksanaan praktik yang lebih baik. 
Tetapi, sebagian dari hambatan utama perubahan tidak dapat diatasi oleh 
perusahaan perorangan. Kerja sama diperlukan pada skala yang lebih luas 
untuk menciptakan lingkungan yang memberdayakan untuk perubahan. Program 
nirlaba Proforest mendukung prakarsa bersama ini.

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

Mencapai produksi dan pengadaan pertanian yang berkelanjutan itu rumit. 
Ini harus menyeimbangkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang 
beragam di masing-masing negara dan lingkungan. Pengalaman konsultansi 
kami membantu kami memahami hambatan terhadap kemajuan pada komoditas 
dan daerah yang berbeda. Program kami bekerja bersama mitra setempat 
untuk mengatasi hambatan ini dan untuk menciptakan lingkungan yang 
memberdayakan sehingga keberlanjutan dapat berkembang pesat.

Kami memberi bantuan teknis dan mengembangkan kapasitas agar 
memungkinkan para pemangku kepentingan setempat - termasuk pemerintah, 
sektor swasta, organisasi masyarakat madani, dan masyarakat - memahami, ikut 
serta, dan punya rasa memiliki atas prakarsa keberlanjutan ini. Kami menyatukan 
masyarakat dalam prakarsa multipihak untuk membantu menciptakan alat bantu 
dan pendekatan yang mantap yang dapat dilaksanakan pada skala bentang 
alam.

Program kami
Program Dukungan Prakarsa Multipihak kami memberi bantuan teknis untuk 
proses-proses multipihak, termasuk RSPO, RTRS, FSC, UN Global Compact 
(Kesepakatan Global PBB), Tropical Forest Alliance (Perserikatan Hutan Tropis; 
TFA 2020), dan pendekatan bentang alam yang sedang tumbuh.

Program Pengembangan Kapasitas Internasional kami mengoordinasi 
pekerjaan kami dalam mengembangkan kapasitas setempat melalui 
penanaman kesadaran, pelatihan formal, dan pengalaman lapangan. Jaringan 
Praktisi Afrika merintis pendekatan jangka panjang untuk mengembangkan 
kapasitas masyarakat setempat di Afrika Barat dan Tengah, dengan pusat 
perhatian pada pendampingan

Program Produksi dan Pengadaan secara Bertanggung Jawab Proforest 
di Afrika, Asia Tenggara, dan Amerika Latin memusatkan perhatian pada 
persoalan pokok di setiap daerah dan menyatukan pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan pendekatan praktis guna melaksanakan komitmen 
keberlanjutan. Program Petani Kecil membantu penyatuan petani kecil ke 
dalam rantai pasokan yang bertanggung jawab. Proforest adalah anggota 
Kemitraan SHARP dan menjadi tempat sekretariatnya.

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.



Mengembangkan kapasitas untuk tata kelola sapi 
berkelanjutan di Brasil 
Pertemuan Peternakan Berkelanjutan Brasil (GTPS) menyatukan para wakil 
pemangku kepentingan untuk menjabarkan rantai nilai daging sapi di Brasil, 
termasuk peternak, perwakilan industri, pengecer, bank, dan organisasi 
masyarakat madani. Dengan bantuan dari Proforest, GTPS telah memperbaiki 
tata kelola dan prosedurnya, menyusun programnya, dan berhasil 
mendatangkan dana besar. GTPS sekarang ini berkembang pesat, menarik 
anggota baru, dan mengembangkan kapasitas untuk menemukan solusi atas 
tantangan keberlanjutan yang menekan yang dihadapi sektor sapi di Brasil.

Mengembangkan pengalaman praktis
Jaringan Praktisi Afrika (APN) telah melangkah lebih dari sekadar pelatihan, 
dengan mengembangkan pengalaman praktis dalam produksi secara 
bertanggung jawab dalam sektor hutan dan minyak sawit di Afrika Barat 
dan Tengah. Dengan bekerja bersama enam mitra masyarakat madani dan 
sembilan perusahaan produsen di Kamerun, Gabon, dan Ghana, APN memberi 
pendampingan praktis di lapangan bagi para profesional sumber daya alam 
setempat. Peserta pelatihan magang di perusahaan produsen, yang memberi 
pemahaman mendalam tentang kegunaan dari produksi secara bertanggung 
jawab dan bagaimana standar keberlanjutan diterapkan dan diaudit.

Pengadaan secara bertanggung jawab untuk penghidupan 
berkelanjutan
Kerangka kerja Pengadaan secara Bertanggung Jawab dari Petani Kecil (RSS), 
yang dikembangkan oleh Kemitraan SHARP, bertujuan untuk membantu 
perusahaan dalam mengelola risiko praktik lingkungan dan sosial yang 
kurang baik, sambil mendukung pemasok kecil untuk memperbaiki praktik 
produksi dan ketahanan penghidupan. Proforest merintis proses RSS dengan 
perusahaan dari Honduras, Jaremar, dan para pemasok kecilnya. Proses ini 
mendorong perusahaan tersebut, LSM, dan kelompok masyarakat setempat 
untuk membahas secara terbuka hubungan antara petani kecil dan perusahaan 
tersebut, isu ketenagakerjaan, keadaan lingkungan kerja, dan sengketa lahan.

Pelatihan dan pengembangan kapasitas
Kami membagikan keahlian dalam menilai dan melaksanakan standar keberlanjutan melalui program pelatihan dan 
pengembangan kapasitas. Kami bekerja bersama perusahaan kecil dan menengah maupun auditor, pemerintah, 
dan masyarakat madani untuk membantu mereka memahami, melaksanakan, dan menilai kemajuan atas standar 
keberlanjutan.

Bekerja bersama petani kecil
Memastikan bahwa petani kecil dapat memperoleh dan memanfaatkan pasar untuk komoditas yang diproduksi secara 
bertanggung jawab adalah tema di seluruh program kami. Kami bekerja bersama mitra dan sektor swasta untuk memperluas 
peluang bagi petani kecil, mengurangi dampak negatif produksi komoditas terhadap lingkungan dan sosial, dan meningkatkan 
penghidupan petani kecil.

Mendukung prakarsa multipihak 
Kami bekerja dengan prakarsa multipihak, seperti pertemuan komoditas, proses-proses di PBB, jaringan, dan kemitraan yang 
menyatukan pemerintah, masyarakat madani, dan sektor swasta. Kami membawa pengetahuan teknis untuk membantu proses-
proses mereka dalam mengembangkan pedoman produksi komoditas pertanian secara bertanggung jawab.

Potret pekerjaan kami
Dari kisaran luas pekerjaan program kami, beberapa contoh menunjukkan keanekaragaman dari apa yang kami lakukan.
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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


