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Misi baru kami: 
 
Rikolto ada untuk membantu petani memperoleh penghasilan yang
layak dan berkelanjutan, serta memastikan adanya pasokan pangan
bernutrisi dengan harga terjangkau untuk semua orang. 
Kami mencapai tujuan ini dengan menghubungkan organisasi petani,
pihak swasta, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya baik di
pedesaan maupun perkotaan. 
 
Bersama-sama, kami menciptakan cara-cara inovatif dalam
mengakses, mendistribusikan, dan memproduksi makanan yang
berkualitas tinggi untuk seluruh kalangan masyarakat. Melalui jaringan
global kami, kami ingin menginspirasi pihak lain untuk bersama-sama
mengatasi tantangan-tantangan dalam sektor pangan, baik krisis
pangan, perubahan iklim, dan kesenjangan ekonomi yang saling
berkaitan satu sama lain. Karena masa depan dunia yang lebih baik
dimulai dari piring kita.

Melakukan perubahan di sistem pangan 

3 program global
17 negara

200 staf



Wilayah kerja Rikolto di Indonesia

Rikolto memiliki pengalaman bekerja selama beberapa dekade di area pedesaan
dan keahlian dalam mendorong terjalinnya hubungan bisnis yang inklusif. 
Kami bekerja dengan mitra lintas sektoral untuk memperkuat sektor komoditas
(beras, kakao, kopi), serta mengatasi tantangan sistem pangan kota yang lebih
luas. Porgram global kami yaitu Beras, Kakao & Kopi, dan Kota Cerdas Pangan
akan berupaya melakukan perubahan dalam tiga domain sistem pangan utama
sesuai keahlian Rikolto:

Mendorong terciptanya bisnis yang inklusif

1. Produksi berkelanjutan 
2. Pasar inklusif 
3. Pembentukan lingkungan yang kondusif

Tiga program global

Beras 
berkelanjutan

Kakao & Kopi Kota
Cerdas Pangan

Pembayaran 
Jasa Lingkungan (PES)

Selain tiga program utama, 
Rikolto di Indonesia juga
mengembangkan model PES untuk
mendorong agribisnis yang inovatif,
serta memberikan insentif bagi
petani yang mempraktikkan
pertanian berkelanjutan.



Seluruh program
memprioritaskan

isu sosial dan
lingkungan 

Keterlibatan perempuan untuk mengakselerasi
perubahan di sistem pangan

Rikolto terus berupaya selama lebih 40 tahun
memberikan peluang yang setara bagi laki-laki
dan perempuan melalui program dan
intervensinya bersama organisasi petani: 

Produksi pangan berkelanjutan: Dalam profesionalisasi
organisasi petani, kami turut mempertimbangkan
kepentingan perempuan, akses sumber daya dan peran
mereka dalam pengambilan keputusan. 
Inklusi pasar: Perempuan dan laki-laki akan memiliki
kesempatan yang sama dalam pengembangan agribisnis.
Lingkungan yang mendukung: Pembentukan kebijakan
akan mendorong kesetaraan kesempatan dan akses
sumber daya bagi perempuan, serta partisipasi dalam
platform multi sektoral akan mencerminkan kesetaraan
gender.

Rikolto membantu organisasi petani untuk
menjadi mitra bisnis yang baik dan menerapkan
praktik budi daya berkelanjutan.

Menghubungkan petani dengan inovator di
industri pangan untuk mengeksplorasi cara-cara
baru dalam berbisnis. 

Mendorong terciptanya mekanisme yang
meningkatkan kepercayaan dan transparansi di
seluruh sektor pangan, sehingga konsumen
dapat mengambil pililhan yang lebih baik. 

 

 

Komitmen lintas sektoral

Mendorong keterlibatan generasi muda 
di sektor pangan

Sistem pangan menghadapi tantangan besar dalam
mempertahankan kaum muda. Kurangnya kesempatan
dan dukungan membuat banyak generasi muda
memilih untuk pindah ke kota untuk mencari kehidupan
yang lebih baik. Rikolto mengatasi tantangan ini dengan
menciptakan lingkungan yang kondusif yang dapat
mendorong partisipasi anak muda: 

Secara aktif mencari peluang kerja untuk anak
muda, terutama dalam menghubungkan kebutuhan
pangan perkotaan dengan produksi di wilayah
pedesaan. 
Mendukung wirausahawan muda melalui inkubator
pertanian dan pangan.
Memfasilitasi kolaborasi multi sektoral. 

Mengatasi perubahan iklim

Sistem pangan sangat bergantung pada kelestarian keanekaragaman
hayati. Oleh sebab itu, perlindungan ekosistem menjadi hal yang
kami utamakan. Kami juga membatasi penggunaan input pertanian
dari sumber yang tidak terbarukan dan mendukung praktik pertanian
regeneratif yang dapat menjaga kesuburan tanah.


