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Standar Performa Lingkungan dan Sosial
• Standar tersebut kita membantu nasabah kita untuk memenuhinya
• Direvisi pada April 06, setelah dikonsultasikan ke publik
• Standar-standar tersebut membentuk tulang punggung Prinsip

Ekuator (Equator Principles)
• Dalam kehutanan

– Klien mesti bersertifikasi/ menggunakan bahan bersertifikasi
– Atau memakai pendekatan yang bijak
– Memiliki skema sertifikasi pihak ketiga

Siapa IFC?
• The International Finance Corporation adalah bidang sektor

swasta dari grup Bank Dunia.Misi kami adalah untuk
mempromosikan pembangunan ekonomi berkelanjutan lewat
dukungan kepada sektor swasta.  

Apa yang kami lakukan?

• Memberikan pendanaan kepada sektor swasta….. dengan rate 
komersil

• Kami memberikan bantuan tekhnis – Lingkungan dan sosial
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Apa itu PENSA?
• Program untuk membantu usaha kecil –menengah di Indonesia 

bagian timur
• 6 komponen

• Akses ke keuangan
• Bisnis yang berpihak pada lingkungan
• Link ke agribisnis
• Promosi ekspor kerajinan
• Minyak, Gas dan link ke pertambangan

• Kayu lestari
… cara terbaik untuk menghambat pembalakan liar adalah
menganjurkan perdagangan legal dan kayu lestari- lewat
penciptaan kesempatan bisnis.

promosi sertifikasi hutan
mendorong dan memfasilitasi pemanfaatan

spesies baru
link ke pasar
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Acacia mangium untuk pembuatan perabotan
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Pendekatan Rantai
Suplai

PABRIK 
PERABOTHUTAN PASAR INTERNASIONAL

Lacak balak Lacak balak
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Tujuan, Kegiatan dan Hasil

Tujuan
• Menciptakan sumber-sumber kayu lestari/bersertifikasi untuk mensuplai industri

perabot
• Meningkatkan produksi kayu gergajian dari perkebunan yang tengah berkembang

pesat

Kegiatan
• Telah membantu 50 000 Ha perkebunan Acacia mangium untuk menjadi anggota

GFTN dan FSC
• Membantu perusahaan untuk lebih memproduksi kayu gergajian, mendapatkan

nilai lebih dibanding kayu chip (serpih0 untuk palp

Hasil
• Peningkatan yang besar dalam hal permintaan dan perdagangan dari perusahaan

kayu gergajian
• Ketertarikan ritel internasional (IKEA) yang berpotensi untuk investasi

PASAR 
INTERNASIONALHUTAN PABRIK 

PERABOT
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Tujuan, Kegiatan dan Hasil

Tujuan
• Memfasilitasi keuntungan bisnis untuk mitra SME lewat akses bahan dan pasar

hijau (lestari)
• Keep business alive through use of alternative, faster growing species

Kegiatan
• Menciptakan jadwal pengeringan untuk berbagai macam ketebalan Acacia 

mangium
• Mengembangkan dan melatih pelatih: 4 modul yang berhubungan dengan akasia ( 

pengeringan, laminating, disain, dan finishing)
• 191 orang terlatih dalam hal trend dan disain pasar internasional
• Perencanaan produksi dan kontrol inventaris- basis CoC atau lacak balak
Hasil
• Pabrik-pabrik sekarang telah siap untuk mengolah bahan-bahan mentah dibanding

sebelumnya dimana mereka belum siap
• 20 pabrik mitra sekarang menggunakan kayu akasia
• >$500 000 penjualan perabot dari akasia, order berulang

PASAR 
INTERNASIONALHUTAN PABRIK 

PERABOT



8

Tujuan, Kegiatan dan Hasil

Tujuan
• Permintaan bahan bakar untuk produk-produk yang dibuat dari kayu bersertifikasi
• Meningkatkan penerimaan dari spesies-spesien non tadisional

Kegiatan
• Mempromosikan produk-produk akasia bersertifikasi dengan 20 pabrik mitra pada

pameran perabot internasional
• Mendemonstrasikan penerimaan akasia sebagai pengganti kayu jati ( sebagian)
• Bekerjasama dengan LSM

Hasil
• Meningkatkan penerimaan pasar terhadap produk-produk perabot dari akasia
• Meyakinkan bahwa Indonesia dapat meproduksi bisnis yang bertanggung jawab
• Ketertarikan besar terhadap akasi untuk dijadikan bahan lantai

PASAR INTERNASIONALHUTAN PABRIK PERABOT
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Apa
Selanjutnya

• Mendapatkan sumber-sumber akasia bersertifikasi
• Menciptakan “ Pekarangan Kayu” – metode untuk memastikan

suplai akasia yang reguler dan terpenuhi kepada SME yang telah
kita bantu

• Memberikan bantuan teknis lebih lanjut
– Niche marketing
– Kontrol kualitas dan disain
– Perencanaan produksi dan kontrol inventaris

• Provisi perbankan lewat bank lokal
– Untuk mendorong produksi dan penggunaan kayu bersertifikasi

• Keluar!
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Ringkasan

HUTAN PABRIK PERABOT PASAR INTERNASIONAL

• Memproduksi secara
berkelanjutan

• Spesies cepat tumbuh
• Menggunakan spesies baru
• Memproduksi produk

berkualitas
• Memperbaiki bisnis

• Meminta produk bersertifikasi

• Membayar premi

Lacak balak Lacak balak

Fasilitasi bantuan tekhnis
Akses ke bahan, akses ke pasar

Untuk pabrik perabot skala kecil-menengah


