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Standar Produksi Pabrik  

Nama Proyek  
Apa nama proyek?  

Fair Price Store.  

Deksripsi Proyek  
Apa yang ditangani proyek? Siapa yang menjadi 

penerima manfaat? Selain Komite Perdagangan yang 

Adil, siapa lagi yang terlibat? 

Proyek berupa pembuatan toko harga adil di fasilitas 

pabrik. Produk-produk yang dijual di toko dibeli dalam 

jumlah besar sehingga memungkinkan pekerja untuk 

membeli makanan dengan harga yang lebih 

terjangkau. Oleh karena itu, proyek ini mempunyai kerja 

sama eksternal dengan para pemasok makanan.  

Latar Belakang Proyek  
Apa kebutuhan yang diidentifikasi dari Pengkajian 

Kebutuhan? Apa saja penyebab dan dampaknya? 

Berapa orang yang mengidentifikasi kebutuhan 

tersebut? 

Kebutuhan yang teridentifikasi adalah bahwa 50% 

pekerja tidak bisa mengakses makanan bergizi karena 

harganya yang tinggi di pasar, yang menyebabkan 

keluarga-keluarga mengurangi frekuensi makan 

sehari-hari  dan mengkonsumsi makanan yang murah 

namun tidak bergizi untuk memenuhi rasa lapar 

mereka. 

Tujuan Proyek  
Apa tujuannya? Apa manfaatnya? Hasil-hasil apa yang 

diharapkan akan dicapai? 

Tujuan proyek adalah untuk menyediakan alternatif 

untuk bisa melakukan pembelian makanan bergizi 

dengan harga terjangkau untuk memberi makan 

pekerja dan keluarga mereka. Proyek ini diharapkan 

meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi 

kekurangan gizi. 
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Negara Penerima Manfaat   
Negara mana yang mendapatkan manfaat dari proyek 

ini?  

India  

Negara Bagian/Provinsi/Daerah Penerima 
Manfaat  
Negara bagian, provinsi, daerah mana yang menjadi 

penerima manfaat proyek ini? 

Punjab  

Status Proyek   

Masih berjalan 

Jumlah Penerima Manfaat 
Isikan jumlah perorangan yang menjadi penerima 

manfaat atau akan menjadi penerima manfaat dari 

proyek. 

1050  

Tanggal Dimulainya Proyek  
Pilih dari kalender tanggal proyek dimulai atau akan 

dimulai. 

04/12/2016    

Target Anggaran    
Isikan perkiraan jumlah anggaran untuk proyek ini 

(seluruh angka).  

203060  

Mata Uang  
Mata uang yang anda pilih untuk proyek anda juga akan 

digunakan dalam semua informasi. 

INR  

Kategori  

Kebutuhan Dasar 

Sub-Kategori  

Pangan dan Gizi 
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Standar Perikanan Tangkap  

Nama Proyek  
Apa nama proyek?  

Pembelian lemari pendingin industri untuk 

meningkatkan kualitas produksi.  

Deskripsi Proyek  
Apa yang ditangani proyek? Siapa yang menjadi 

penerima manfaat? Selain Komite Perdagangan yang 

Adil, siapa lagi yang terlibat? 

Proyek terdiri dari pembelian 4 lemari pendingin besar 

skala industri untuk menggantikan 20 pendingin yang 

lebih kecil. Tujuannya adalah untuk menggunakan 

teknologi yang lebih baik untuk penyimpanan ikan dan 

untuk memastikan kualitas produksi. Pembelian 

dilakukan di pemasok setempat, yang memberikan 

diskon besar.  

Latar Belakang Proyek  
Apa kebutuhan yang teridentifikasi dari Pengkajian 

Kebutuhan? Apa penyebab dan dampaknya? Berapa 

orang yang mengidentifikasi kebutuhan tersebut? 

Hasil dari Pengkajian Kebutuhan menunjukkan bahwa 

20% dari produksi dibuang karena tidak memenuhi 

kriteria keamanan yang diakibatkan kurang baiknya 

pendinginan. Ini berarti hilangnya penghasilan dan 

pemborosan sumber daya.   

Tujuan Proyek   
Apa tujuannya? Apa manfaatnya? Hasil-hasil apa yang 

diharapkan akan dicapai? 

Proyek ini bertujuan untuk mengatasi penyusutan 

produk karena pendinginan yang tidak efisien. Hasil 

yang diharapkan adalah untuk meningkatkan 

penghasilan dari penjualan 20% produk yang terbuang 

percuma dan untuk memenuhi kriteria kualitas dan 

keamanan.  
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Negara Penerima Manfaat   
Negara mana yang mendapatkan manfaat dari proyek 

ini?  

Indonesia  

Negara bagian/Provinsi/Daerah Penerima 
Manfaat   
Negara bagian, provinsi, daerah mana yang akan 

menjadi penerima manfaat proyek ini? 

Ternate  

Status Proyek   

Masih berjalan  

Jumlah Penerima Manfaat 
Isikan jumlah perorangan yang menjadi penerima 

manfaat atau akan menjadi penerima manfaat dari 

proyek. 

340  

Tanggal Dimulainya Proyek  
Pilih dari kalender tanggal proyek dimulai atau akan 

dimulai. 

06/04/2021  

Target Anggaran    
Isikan perkiraan jumlah anggaran untuk proyek ini 

(seluruh angka).    

100000000  

Mata Uang  
Mata uang yang anda pilih untuk proyek anda juga akan 

digunakan dalam semua informasi. 

IDR  

Kategori  

Investasi produksi dan infrastruktur 

Sub-Kategori  

Lainnya
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Standar Produksi Pertanian  

Nama Proyek  
Apa nama proyek?  

Pembangunan sekolah.  

Deskripsi Proyek  
Apa yang ditangani proyek? Siapa yang menjadi 

penerima manfaat? Selain Komite Perdagangan yang 

Adil, siapa lagi yang terlibat? 

Proyek merupakan pembangunan dua sekolah, satu 

sekolah dasar dan satu sekolah lanjutan, masing-

masing dengan 6 ruang kelas dengan kepasitas 20 

anak, 1 lapangan dan 2 kamar kecil untuk laki-laki dan 

2 kamar kecil untuk perempuan. Selain itu membeli 

perabotan dasar: kursi, meja, dan papan tulis. 

Para penerima manfaat adalah anak-anak pekerja di 

dalam Komite Perdagangan yang Adil yang berusia 

antara 6 hingga 15 tahun.  

Proyek didukung oleh Kementerian Pendidikan, yang 

setuju untuk menyediakan 6 guru untuk mengajar 

sesuai dengan program pendidikan resmi, dan bantuan 

dari perusahaan berupa 300 m2 lahan untuk 

pembangunan sekolah. 

Latar Belakang Proyek  
Apa kebutuhan yang teridentifikasi dari Pengkajian 

Kebutuhan? Apa penyebab dan dampaknya? Berapa 

orang yang mengidentifikasi kebutuhan tersebut? 

Ada kebutuhan yang teridentifikasi terkait sedikitnya 

jumlah sekolah yang dekat dengan komunitas di mana 

para pekerja tinggal. Salah satu penyebabnya adalah 

kurangnya pembangunan prasarana pendidikan 

masyarakat yang membuat anak-anak dan remaja 

tidak mempunyai akses ke pendidikan dasar. Saat ini 

orang-orang menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah 

yang jaraknya 30 km namun karena mereka harus 

menanggung biaya transportasi, tingkat kehadiran di 
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sekolah tidak bisa setiap hari. Itu sebabnya 30% anak 

memutuskan untuk keluar sekolah. 

Tujuan Proyek   
Apa tujuannya? Apa manfaatnya? Hasil-hasil apa yang 

diharapkan akan dicapai? 

Proyek bertujuan untuk menyediakan ruang untuk 

pendidikan dasar yang tidak dipungut biaya kepada 

masyarakat. Hasil-hasil yang diharapkan adalah 

berkurangnya tingkat ketidakhadiran di sekolah dan 

meningkatnya angka literasi. 

Negara Penerima Manfaat   
Negara mana yang mendapatkan manfaat dari proyek 

ini?  

Meksiko

Negara Bagian /Provinsi /Daerah Penerima 

Manfaat  

Negara bagian, provinsi, daerah mana yang akan 

menjadi penerima manfaat proyek ini? 

Chiapas  

Status Proyek   

Masih berjalan  

Jumlah Penerima Manfaat 
Isikan jumlah perorangan yang menjadi penerima 

manfaat atau akan menjadi penerima manfaat dari 

proyek. 

120  

Tanggal Dimulainya Proyek  
Pilih dari kalender tanggal proyek dimulai atau akan 

dimulai. 

02/16/2017 
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Target Anggaran    
Isikan perkiraan jumlah anggaran untuk proyek ini 

(seluruh angka).    

900.000  

Mata Uang  
Mata uang yang anda pilih untuk proyek anda juga akan 

digunakan dalam semua informasi. 

MXN  

Kategori  

Pendidikan 

Sub-Kategori  

Infrastruktur  
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Program Pengakuan 

Nama Proyek  
Apa nama proyek?  

Penghijauan hutan dan pembersihan hutan rakyat.  

Deskripsi Proyek  
Apa yang ditangani proyek? Siapa yang menjadi penerima 

manfaat? Selain Komite Perdagangan yang Adil, siapa lagi 

yang terlibat? 

Proyek terdiri dari pelaksanaan satu program tanggung 

jawab lingkungan untuk membersihkan sampah di hutan 

dan menghijaukan kembali hutan dengan tanaman-

tanaman asli untuk keberlanjutan masyarakat. Proyek 

didukung oleh universitas agronomi setempat dan 

mendapat arahan dari dua ahli teknik khusus.  

Latar Belakang Proyek  
Apa kebutuhan yang teridentifikasi dari Pengkajian 

Kebutuhan? Apa penyebab dan dampaknya? Berapa orang 

yang mengidentifikasi kebutuhan tersebut? 

Pengkajian Kebutuhan menunjukkan bahwa produksi kopi 

terdampak oleh perubahan iklim akibat perubahan siklus air 

di tahun-tahun belakangan ini, yang mempengaruhi 30% 

produsen. Ada berbagai penyebab namun salah satu yang 

menjadi kepedulian kita adalah hilangnya hutan karena 

penebangan liar.  

Tujuan Proyek   
Apa tujuannya? Apa manfaatnya? Hasil-hasil apa yang 

diharapkan akan dicapai? 

Proyek ini bertujuan untuk meredam dampak-dampak yang 

diakibatkan perubahan iklim pada daerah cakupan proyek 

untuk kebaikan masyarakat sehingga produksi kopi bisa 

terus menjadi sumber penghidupan. Hasil-hasil yang 

diharapkan adalah komitmen masyarakat untuk melindungi 

dan menjaga hutan selain meningkatkan kesadaran tentang 

arti penting hutan.  

Negara Penerima Manfaat   
Negara mana yang mendapatkan manfaat dari proyek 

ini?  

Kolombia  
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Negara Bagian /Provinsi /Daerah Penerima 
Manfaat   
Negara bagian, provinsi, daerah mana yang akan 

menjadi penerima manfaat proyek ini? 

Huila  

Status Proyek   

Masih berjalan  

Jumlah Penerima Manfaat 

Isikan jumlah perorangan yang menjadi penerima 

manfaat atau atau akan menjadi penerima manfaat dari 

proyek. 

80 

Tanggal Dimulainya Proyek  

Pilih dari kalender tanggal proyek dimulai atau akan 

dimulai. 

20/03/2019 

Target Anggaran    

Isikan perkiraan jumlah anggaran untuk proyek ini 

(seluruh angka).    

110563  

Mata Uang  
Mata uang yang anda pilih untuk proyek anda juga akan 

digunakan dalam semua informasi. 

USD  

Kategori  

Lingkungan  

Sub-Kategori  

Mitigasi/adaptasi perubahan iklim 
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