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PENDAHULUAN 
 

Pada Januari 2018, Rainforest Alliance bergabung dengan UTZ. Kami menggabungkan 

kekuatan karena kami tahu bahwa dengan bekerja sama  kami dapat memberikan 

dampak yang lebih besar dan menjadi mitra yang lebih baik bagi para pemangku 

kepentingan yang bekerja sama dengan kami. Dalam Standar Pertanian Berkelanjutan 

2020, kami bermaksud untuk menyelaraskan standar Rainforest Alliance dan UTZ yang ada, 

dengan belajar dari pengalaman masa lalu, dengan menitik beratkan pada upaya 

membawa inovasi dan wawasan baru ke dalam sertifikasi dan pertanian yang 

berkelanjutan. Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 kami dirancang untuk memaksimalkan 

dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi yang positif, sambil menawarkan kepada petani 

kerangka kerja yang disempurnakan untuk meningkatkan kehidupan mereka dan 

melindungi bentang alam dimana mereka tinggal dan bekerja. 

 

Draf standar kedua ini dirumuskan setelah konsultasi publik penuh yang diadakan dari 

Desember 2018 hingga Februari 2019 untuk mengumpulkan umpan balik dan memperbaiki 

dokumen ini. Umpan balik dari konsultasi pemangku kepentingan dan versi selanjutnya ini 

telah dibahas dan disetujui oleh Komite Standar multi-pemangku kepentingan Rainforest 

Alliance. 

 

Standar Pertanian Berkelanjutan ini menjadi inti dari strategi sertifikasi baru Rainforest 

Alliance. Selain standar, terdapat sistem jaminan yang lebih besar, rantai penelusuran, dan 

pemantauan dan evaluasi yang akan mendukung implementasinya. Akhirnya, pada 

tingkatan yang lebih luas, intervensi di tingkat-lanskap dan advokasi akan mendukung 

transformasi rantai pasokan yang berkelanjutan. 

 

RUANG LINGKUP STANDAR 
 

Ruang lingkup standar adalah  untuk menangani masalah keberlanjutan dalam produksi 

pertanian. 

Tanaman-tanaman 

Fokus  

Standar ini berfokus pada tanaman-tanaman kategori utama yang 

saat ini berada dalam program sertifikasi yang ada, yaitu tanaman 

pohon (seperti kopi, kakao dan teh), buah-buahan (seperti pisang, 

kelapa dan nanas), kacang-kacangan (seperti hazelnut) dan bunga 

potong. Tidak semua tanaman atau produk yang ditanam di kebun 

bersertifikat dapat dijual sebagai bersertifikat. 

Untuk bumbu dan rempah-rempah, Rainforest Alliance bermaksud 

untuk bekerja dengan Union for Ethical Biotrade (UEBT) seperti yang 

telah dilakukan dalam program UTZ. Hal ini dikaji lebih lanjut  untuk 

mengesahkan tanaman tersebut agar sesuai standar UEBT. 

Untuk kelapa sawit, sumber daya organisasi Rainforest Alliance akan 

berfokus pada tiga bidang inti intervensi yang dirasakan paling kritis 

saat ini yaitu petani kecil, pendekatan yurisdiksi / lanskap dan 

pengembangan sertifikasi + pendekatan, serta mempertahankan 

standar dalam bentuknya saat ini. 

Global Ruang lingkup geografis standar dalam prinsip global1 dengan fokus 

pada area geografis Inti tempat dimana tanaman yang difokuskan 

ditanam. 

Seluruh Kebun Pada prinsipnya ruang lingkup standar adalah seluruh kebun. Dengan 

mempertimbangkan praktik-praktik agronomi spesifik  jenis tanaman, 

fokus audit adalah pada tanaman bersertifikat. 

Ruang lingkup audit standar mencakup sampai pada titik di mana 

kepemilikan sah berubah. Ini berarti kegiatan-kegiatan pengolahan 

                                                      
1Rainforest Alliance memiliki hak untuk membuat pengecualian, misalnya karena keadaan hukum atau politik 
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tertentu  di dalam kebun yang melibatkan penanganan fisik, dan 

yang dianggap penting untuk dimasukkan karena dipandang memiliki 

risiko sosial atau lingkungan (misalnya produksi kopi hijau; 

pengeringan, penyortiran, atau pengepakan biji kakao; produksi teh) 

termasuk dalam audit standar kebun 

 

Perbedaan Antara Petani Kecil Dan Produsen Menengah-Besar 
 

Standar Rainforest Alliance 2020 membedakan antara petani kecil dan produsen menengah 

/ besar. Petani kecil adalah produsen kebun skala kecil yang umumnya mengandalkan 

keluarga atau pekerja rumah tangga atau pertukaran pekerja dengan anggota 

masyarakat lainnya. Petani kecil mungkin mempekerjakan pekerja sementara untuk tugas 

musiman atau bahkan mempekerjakan (beberapa) pekerja tetap ketika petani atau 

keluarganya tidak dapat melakukan pekerjaan sendiri. Petani kecil tidak mampu untuk 

disertifikasi secara individual dan biasanya mengandalkan Manajemen kelompok untuk 

pengembangan dan penyimpanan catatan. 

 

Produsen menengah / besar didefinisikan sebagai produsen yang menggunakan pekerja 

upahan, dan karenanya tidak bergantung pada pekerja keluarga. 

Standar ini memperlakukan petani kecil dan produsen menengah / besar secara berbeda 

sehingga setiap jenis produsen dapat fokus pada topik yang paling sesuai  dengan kondisi 

mereka.  Misalnya, untuk produsen menengah / besar, terdapat fokus yang lebih kuat pada 

kriteria inti untuk masalah-masalah sosial terkait pekerja dan keluarga yang tinggal di lokasi, 

serta pada topik lingkungan tertentu. Untuk petani kecil standar memberikan perhatian 

khusus untuk memperkuat kapasitas manajemen kelompok dari waktu ke waktu. 

 

Sertifikasi individu dan kelompok 
 

Petani kecil biasanya menggunakan sertifikasi kelompok. Oleh karena itu, persyaratan 

manajemen kelompok ditempatkan dalam standar petani kecil. Produsen menengah dan 

besar dalam kondisi tertentu juga dapat mengajukan sertifikasi bersama (beberapa kebun 

disertifikasi dalam satu sertifikat). Oleh karena itu standar untuk produsen menengah dan 

besar juga mencakup persyaratan untuk manajemen sertifikat bersama. Aturan dan 

ketentuan untuk kelompok produsen menengah / besar yang seperti ini akan ditentukan 

kemudian. 

 

FITUR-FITUR UTAMA STANDAR PERTANIAN BERKELANJUTAN RAINFOREST 

ALLIANCE 2020 

 
Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance yang baru membawa pendekatan 

inovatif, yang diuraikan sebagai berikut: 

 

Pendekatan Berbasis Kinerja 
Rainforest Alliance percaya bahwa sertifikasi harus dapat diakses oleh sebagian besar 

produsen dan bahwa peningkatan yang berkesinambungan adalah prinsip dasar 

keberlanjutan. Sistem sertifikasi baru akan mendorong peningkatan berkelanjutan bagi 

produsen. Selain praktik-praktik yang dianjurkan, fokusnya adalah mendorong dan 

mengukur peningkatan menuju hasil yang berkelanjutan 

 

Kriteria inti mencakup semua persyaratan untuk sertifikasi pertama. Sebagian besar kriteria 

inti menetapkan praktik-praktik yang baik sehubungan dengan topik risiko keberlanjutan Inti 

dan dirumuskan sebagai kriteria kepatuhan (ya / tidak). Dalam beberapa kasus, kriteria-

kriteria  inti berisi ambang batas yang ditetapkan (mis. Pembayaran upah minimum) yang 

harus diukur dan dilaporkan. 
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Jalur peningkatan dirancang untuk lebih mendorong dan mengukur kemajuan. Untuk jalur 

peningkatan, Rainforest Alliance memperkenalkan topik peningkatan wajib dan pilihan 

sendiri. Topik peningkatan wajib harus dimasukkan dalam kepatuhan standar saat produsen 

atau kelompok produsen bergerak menuju keberlanjutan. Rainforest Alliance menyusun 

peta risiko untuk topik yang relevan. Untuk meningkatkan relevansi standar, Rainforest 

Alliance dapat mengecualikan topik peningkatan wajib untuk konteks atau tanaman 

tertentu dimana terdapat risiko yang rendah. Untuk semua topik, produsen masih harus 

mematuhi kriteria inti. Oleh karena itu kriteria peningkatan wajib dapat berbeda per 

pemegang sertifikat, karena tergantung pada jenis produsen, negara atau wilayah dan 

tanaman yang disertifikasi. Topik pilihan sendiri dipilih oleh pemegang sertifikat berdasarkan 

pengkajian risiko atau aspirasi mereka sendiri.  Proses pemilihannya mungkin tergantung 

pada dukungan eksternal yang diterima untuk peningkatan tertentu, seperti renovasi 

tanaman. 

 

Jalur peningkatan pada dasarnya memiliki  dua bentuk; sebagai level peningkatan, dengan 

praktik-praktik dan target-target yang ditentukan, atau sebagai ‘Smart-Meter’ (ukuran 

pintar). Tingkat yang ditetapkan untuk peningkatan wajib menunjukkan jangka waktu di 

mana kriteria peningkatan ini harus dipenuhi. Level 1 harus dipenuhi setelah tiga tahun audit 

sertifikasi pertama, level 2 setelah enam tahun, dan level 3 setelah sembilan tahun. 

Pemegang sertifikat yang sudah memenuhi level peningkatan yang lebih tinggi pada tahap 

sebelumnya dapat diaudit pada level  yang lebih tinggi tersebut, dan mempublikasikannya 

pada profil anggota mereka seperti dijelaskan di bawah ini. ‘Smart-Meter’didasarkan pada 

indikator-indikator untuk mengukur peningkatan, tanpa target yang ditentukan sebelumnya. 

Data ini akan memberikan wawasan yang lebih baik kepada kebun atau kelompok 

mengenai kinerja mereka saat ini dan dapat digunakan untuk mendiagnosis kesenjangan 

terhadap keberlanjutan yang ada, memberikan gambaran tentang peningkatan yang 

telah dilakukan dan mendorong pengembangan lebih lanjut. 

 

Gambar 1: Struktur dasar dari standar baru 

Inti dan Peningkatan 
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Kriteria Inti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wajib untuk semua pemegang sertifikat (penerapan tergantung pada petani kecil - produsen besar / sedang, pekerja upahan, 

kelompok - individu) 

Manajemen 

1.1 Kapasitas manajemen 

1.2 Admnistrasi anggota kelompok 

1.3 Inspeksi internal dan pengkajian risiko 

1.4 Perencanaan manajemen dan 

layanan  

1.5 Mekanisme pengaduan 

1.6 Kesetaraan Gender 

1.8 Ketertelusuran 

1.9 Premi 

Sosial 

3.1 Mengkaji dan menangani diskriminasi, 

kerja paksa, pekerja anak, pelecehan 

dan kekerasan di tempat kerja 

3.2 kebebasan berserikat dan perundingan 

bersama 

3.3 Upah dan kontrak 

3.4 Upah Layak 

3.5 Kondisi kerja 

3.6 Kesehatan dan Keselamatan kerja 

3.7 Kondisi perumahan dan tempat tinggal 

3.8 Komunitas 

Pertanian 

2.1 Penanaman dan rotasi tanaman 

2.2 Pemangkasan dan renovasi tanaman 

2.3 Organisme yang dimodifikasi secara 

genetik 

2.4 Kesuburan dan konservasi tanah 

2.5 Pengendalian hama terpadu 

2.6 Manajemen agrokimia 

2.7 Praktik-praktik panen dan pasca 

panen 

Lingkungan 

4.1 hutan, ekosistem alami dan kawasan lindung 

4.2 Konservasi dan peningkatan ekosistem alami 

dan vegetasi asli 

4.3 Zona penyangga Riparian dan zona non-

aplikasi bahan kimia 

4.4 perlindungan satwa liar 

4.5 konservasi air 

4.6 air limbah dan kualitas air 

4.7 Pengelolaan limbah 
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Data dan indikator 
Melalui sistem sertifikasi baru, Rainforest Alliance akan memfasilitasi pengumpulan data 

tentang praktik-praktik keberlanjutan dan hasil yang akan digunakan oleh produsen dan 

pelaku dalam rantai pasokan lainnya. Data-data ini dirujuk dalam standar sebagai 

"indikator". 

 

Data indikator dapat membantu produsen untuk mengidentifikasi kesenjangan 

keberlanjutan dan untuk memantau peningkatan untuk pembelajaran mandiri. Di samping 

ini, indikator akan digunakan untuk menilai kepatuhan dan berpotensi melaporkan kepada 

pelaku rantai pasokan lainnya dalam “profil anggota” pemegang sertifikat yang aman. 

Rainforest Alliance akan memberikan panduan metodologi pengumpulan data dan 

indikator. Tergantung pada jenis topiknya, data dapat dikumpulkan melalui sumber internal 

seperti dari sistem manajemen internal kelompok atau pertaninan atau sistem pemantauan 

dan evaluasi pedagang atau pembeli, atau melalui sumber eksternal seperti proses jaminan 

sertifikasi, sumber data eksternal seperti citra satelit, atau oleh pihak ketiga yang kredibel 

dan disepakati bersama. Data yang digunakan untuk kepatuhan dan pelaporan eksternal 

diverifikasi dan dianalisa melalui proses penjaminan. 

 

Indikator yang ditentukan dalam standar terkait dengan kriteria inti atau digunakan untuk 

mengukur peningkatan. Indikator yang terkait dengan kriteria inti akan digunakan untuk 

pembelajaran mandiri, pemantauan dan / atau pelaporan. Indikator terkait dengan kriteria 

peningkatan akan menginformasikan pemegang sertifikat tentang kemajuan menuju 

peningkatan yang diinginkan. Untuk beberapa topik peningkatan, target telah ditentukan 

oleh standar, misalnya persentase anggota kelompok dengan pengumpulan data digital 

(1.4). Peningkatan lain yang tidak disertai dengan target yang telah ditentukan, inilah yang 

disebut dengan indikator Smart Meter. Pemegang sertifikat sendiri harus menetapkan target 

untuk indikator-indikator tersebut dan menentukan tindakan yang sesuai untuk 

merealisasikan peningkatan. Untuk indikator smart-meter wajib, kualitas data dan tindakan 

yang dilakukan akan diverifikasi melalui proses penjaminan. Level data indikator yang diukur 
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tidak akan mempengaruhi keputusan sertifikasi. Namun, jika tidak ada data yang 

dikumpulkan, atau jika kualitas datanya sangat rendah, maka mungkin mempengaruhi hasil 

sertifikasi. Rainforest Alliance akan menggunakan data indikator untuk tujuan pembelajaran, 

dan untuk menetapkan konteks dan tingkat optimal tanaman spesifik untuk indikator-

indikator ini, untuk digunakan oleh pemegang sertifikat sebagai referensi untuk peningkatan 

mereka. 

Mengenai data untuk peningkatan Smart Meter yang dipilih sendiri, Rainforest Alliance 

hanya akan mengizinkan ini untuk dipublikasikan, jika lembaga sertifikasi telah memeriksa 

kualitas data yang dikumpulkan. 

 

Profil Anggota 
Profil anggota untuk kebun dan kelompok adalah inovasi lain yang akan digunakan untuk 

mengkomunikasikan kinerja dan peningkatan keberlanjutan. Profil anggota akan dihasilkan 

dari data dan indikator standar, sehingga para produsen bisa menunjukkan hasil, 

tantangan, dan peningkatan mereka. Profil ini dapat menjadi alat yang sangat penting 

untuk mendorong peningkatan berkelanjutan, memberdayakan produsen, membangun 

permintaan untuk produk bersertifikat, dan menyalurkan investasi rantai pasokan. 

 

INOVASI TEMATIK 
Banyak topik Inti yang sudah ada dalam standar Rainforest Alliance dan  UTZ yang ada 

tetap dipertahankan. Manajemen kebun dan kelompok, praktik-praktik agronomi yang baik 

dan konservasi sumber daya alam, penggunaan agrokimia yang aman, konservasi 

keanekaragaman hayati dan perlindungan alam, dan pendekatan terpadu pada 

pertanian cerdas iklim. 

 

 

Pertanian Cerdas Iklim 
Kami menyadari tantangan yang telah ditimbulkan oleh perubahan iklim dan kami sedang 

berupaya mengatasi tantangan ini dengan secara aktif mempromosikan Pertanian Cerdas 

Iklim2  untuk meningkatkan ketahanan kebun dan komunitas pertanian. Hal Ini dilakukan 

dengan melindungi ekosistem asli dan keanekaragaman hayati pada lahan pertanian, 

menghindari deforestasi, menjaga kesehatan tanah, mempertahankan sumber daya air, 

dan membimbing petani untuk memilih dan mengadopsi praktik-praktik pertanian dan 

bahan tanam yang cerdas iklim. 

Selain itu, Standar ini berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca kebun yang terkait 

dengan penggunaan energi, pupuk, pestisida, dan emisi-emisi metana - sambil 

mempertahankan atau meningkatkan cadangan karbon di tanah, hutan, dan vegetasi 

lainnya di lahan pertanian. Dengan demikian, Standar ini mendorong ketiga pilar Pertanian 

Cerdas Iklim: 

1) Meningkatkan produktivitas dan pendapatan kebun secara berkelanjutan; 

2) Beradaptasi dan membangun ketahanan terhadap perubahan iklim; 

3) Mengurangi emisi gas rumah kaca, jika memungkinkan: 

Praktik-praktik Pertanian Berkelanjutan Dan Pendekatan Agrokimia 
Rainforest Alliance juga sedang merevisi pendekatan agrokimia  yang lebih jauh dalam 

penerapkan praktik pertanian yang lebih berkelanjutan yang memungkinkan petani untuk 

mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya agar memiliki dampak yang lebih baik 

terhadap lingkungan, ketahanan iklim, dan keselamatan pekerja. 

 

                                                      
2Suatu pendekatan untuk mengembangkan kondisi teknis, kebijakan dan investasi untuk mencapai pembangunan 

pertanian berkelanjutan untuk ketahanan pangan akibat perubahan iklim. Pendekatan Ini terdiri dari tiga pilar Inti: 1) 
meningkatkan produktivitas dan pendapatan kebun secara berkelanjutan; 2) mengadaptasi dan membangun ketahanan 
terhadap perubahan iklim; 3) mengurangi dan / atau menghilangkan emisi gas rumah kaca, jika memungkinkan (Sumber: 
Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa). 
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Pendekatan uji Kelayakan untuk masalah sosial 
Satu inovasi Inti dalam pendekatan yang kami usulkan untuk pekerja anak, kerja paksa dan 

pelecehan (seksual). Berbagai pengalaman dan penelitian menunjukkan bahwa 

pendekatan uji kelayakan dan remediasi adalah praktik terbaik yang berdampak pada 

masalah ini. Pendekatan ini sekarang diusulkan untuk topik yang relevan di Bab 3 (Sosial) 

dalam standar baru. 

Standar baru ini juga lebih menekankan kesetaraan gender, mengakui posisi dan hak 

perempuan dan anak perempuan dan peranan penting mereka dalam pembangunan 

yang berkelanjutan. 

 

Mata Pencaharian 
Rainforest Alliance bermaksud untuk fokus secara lebih luas untuk meningkatkan ekonomi 

petani dan pekerja, membantu menciptakan mata pencaharian yang lebih berkelanjutan. 

Dalam standar ini, sebuah permulaan dibuat dengan memperkenalkan kriteria yang 

berkaitan dengan upah layak dan praktik-praktik yang memicu peningkatan profitabilitas 

kebun dan pendapatan petani. Standar baru ini memperkenalkan sebuah alat upah layak 

untuk kebun menengah / besar untuk membantu menilai upah dan kesenjangan upah. 

Sehubungan dengan pendapatan petani, kriteria kami tentang manajemen dan layanan 

kebun bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas dan pendapatan. Selanjutnya, Rainforest 

Alliance akan mulai memantau kemajuan menuju pendapatan hidup. Alat Pendapatan 

Hidup sedang dikembangkan yang akan memperkirakan pendapatan bersih dari produk 

bersertifikat dan kesenjangan terhadap tolok ukur pendapatan hidup. Pilot pertama 

menggunakan alat ini sedang direncanakan di Ghana dan Pantai Gading. Alat ini akan 

sangat membantu mitra dalam memahami realitas kesenjangan pendapatan hidup dalam 

rantai pasokan mereka dan dengan demikian memfasilitasi pengembangan strategi untuk 

membantu mengatasinya. 

Rainforest Alliance sedang mendalami cara terbaik untuk berbagi tanggung jawab investasi 

yang dibutuhkan untuk membangun sistem produksi pertanian berkelanjutan antara 

produsen dan pembeli. Hal tersebut di dalam standar pertanian  didukung dengan 

pengembangan lebih lanjut standar rantai pengawasan sebagai persyaratan bagi pembeli. 

Rainforest Alliance sangat percaya bahwa produsen harus diberi insentif dan penghargaan 

untuk mengembangkan dan mempertahankan investasi mereka dalam praktik-praktik 

produksi berkelanjutan. Sistem standar baru kami berupaya untuk terus meningkatkan 

keberlanjutan – hal ini tidak mungkin tanpa insentif yang memadai kepada produsen. 

Harga di tingkat petani, harga premi,  akses ke pasar global, harga relatif terhadap biaya 

produksi, dan konteks pertanian yang lebih luas semuanya memiliki dampak yang jelas 

terhadap pendapatan petani. Rainforest Alliance akan menggunakan standar pertanian 

dan standar rantai penelusuran untuk mendorong transparansi sertifikasi dan nilai ekonomi 

bagi petani. Dalam standar ini, pembayaran premi akan diwajibkan bagi pembeli teh, kopi, 

kakao, dan pisang bersertifikat Rainforest Alliance. Persyaratan sektor-khusus atas premi 

akan dikembangkan dalam beberapa bulan kedepan. Intervensi tambahan untuk 

mendorong insentif ekonomi lebih lanjut akan dikembangkan melalui rantai penelusuran 

dan di luar standar pertanian. 

 

PROSES IMPLEMENTASI STANDAR RAINFOREST ALLIANCE 
Setelah produsen mendaftar ke Rainforest Alliance, kami mengirim kembali daftar kriteria 

peningkatan wajib yang berlaku untuk kelompok petani atau kebun. Rainforest Alliance 

menyediakan paket khusus dengan panduan pelatihan, pedoman pengkajian risiko dan 

alat pengkajian kapasitas manajemen (untuk kelompok) untuk mengimplementasikan 

kriteria inti, dan untuk mempersiapkan audit sertifikasi. Periode persiapan ini disebut sebagai 

Tahun 0. 

Periode persiapan dimulai dengan produsen melakukan pengkajian persiapan, yang 

meliputi pengkajian awal risiko, kesenjangan, dan baseline, lihat diagram “Proses 

implementasi” di bawah ini. Pengkajian risiko memberikan gambaran tentang risiko yang 

mengancam pencapaian hasil keberlanjutan, dan kesenjangan yang perlu dijembatani 

untuk memenuhi kepatuhan terhadap standar. Alat pengkajian kapasitas manajemen akan 
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digunakan oleh kelompok untuk mengidentifikasi area di mana kapasitas manajemen harus 

diperkuat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan untuk merealisasikan 

peningkatan kinerja keberlanjutan mereka. 

Pengkajian persiapan ini dan sumber informasi lain, seperti peta unit kebun, digunakan 

sebagai masukan untuk menyusun rencana manajemen awal, menggambarkan tindakan 

yang harus diambil untuk mencapai kepatuhan terhadap kriteria inti standar. Selanjutnya, 

produsen akan melakukan audit internal untuk menilai kepatuhan anggota kelompok 

terhadap standar (dalam kasus kelompok), dan untuk melakukan baseline indikator 

peningkatan yang berlaku. Kebun perseorangan akan melakukan pengkajian untuk 

memeriksa kepatuhan terhadap standar. Hasil inspeksi internal, dan umpan balik pertama 

yang diterima dari lembaga sertifikasi, akan digunakan sebagai masukan untuk lebih lanjut 

merinci dan mengadaptasi rencana manajemen. 

Setelah tahap persiapan ini, produsen akan melewati audit sertifikasi pertama yang 

dilakukan oleh organisasi audit independen. Jika hasil audit lulus maka tahun pertama 

sertifikasi akan dimulai. Pengkajian risiko yang lebih mendalam akan menjadi tindakan 

pertama, yang difokuskan pada topik-topik peningkatan wajib. Misalnya, dalam kasus 

pekerja anak yang beresiko tinggi, pengkajian risiko mendalam ini harus memberikan 

gambaran yang jelas tentang anak-anak yang paling rentan dan penyebab mendasar dari 

pekerja anak, yang akan menjadi panduan dalam mengambil tindakan yang akan 

dimasukkan dalam rencana manajemen. Inspeksi internal akan dilakukan setiap tahun, 

dengan fokus pada topik yang diidentifikasi dari hasil pengkajian risiko dan hasil inspeksi 

sebelumnya. Informasi yang dikumpulkan melalui inspeksi internal akan digunakan baik 

untuk memeriksa kepatuhan maupun untuk memandu tindakan peningkatan lebih lanjut. 

Rencana manajemen akan secara teratur diadaptasi berdasarkan informasi yang 

dikumpulkan melalui inspeksi internal, audit, pengkajian risiko dan pengukuran indikator. 
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JAMINAN 
Standar baru ini adalah bagian dari strategi Rainforest Alliance yang lebih luas untuk 

menata kembali sertifikasi. Elemen pentingnya adalah pengumpulan dan verifikasi data 

yang kredibel dan berguna dan bukti kepatuhan. Untuk menjaga agar biaya sertifikasi tetap 

masuk akal bagi pemegang sertifikat, jaminan diarahkan pada risiko serta topik yang paling 

penting. 

Tujuannya bukan untuk menurunkan keterlibatan lembaga sertifikasi, tetapi untuk 

menargetkan upaya mereka secara lebih efektif.  Sebagai contoh bahwa auditor dapat 

menghabiskan lebih banyak waktu di kebun untuk memverifikasi kepatuhan terhadap 

kriteria sosial, sedangkan untuk beberapa kriteria lingkungan, teknologi dan citra satelit akan 

mengambil peranan yang lebih penting. 

Selain itu, Rainforest Alliance sedang menjajaki metode jaminan yang memverifikasi tingkat 

kesiapan petani untuk menerapkan standar selama periode persiapan. Hal ini dimaksudkan 

untuk memastikan bahwa petani berhasil mencapai sertifikasi pada tahun pertama dan siap 

untuk perjalanan peningkatan tahun-tahun berikutnya; sehingga didapatkan jaminan 

intervensi yang lebih bertarget dan lebih lancar. Rainforest Alliance juga akan mendalami 

metode yang secara obyektif menurunkan atau meningkatkan intensitas dan frekuensi audit 

berdasarkan risiko, kesiapan petani untuk mengimplementasi, jenis tanaman dan konteks 

negara, dan level pencapaian dalam kriteria peningkatan. 

Rainforest Alliance mulai mengeksplorasi beberapa ide-ide inovatif sebagai model jaminan 

baru selama tahun 2019. Dalam beberapa bulan mendatang, ide-ide tersebut akan 

dikembangkan dan diuji lebih lanjut. 

 

PERSYARATAN SERTIFIKASI 

Siklus Sertifikasi Kriteria  

Siklus Tahun  Inti L1 

 

 

L2 L3    

Periode 

persiapan 

Tahun 0 Implementasi Pengkajian 

baseline 

  Pengkajian 

baseline 

Pilihan Pilihan 

Siklus ke-1 Tahun 1 Patuh 100% Pengkajian 

baseline 

  Pengkajian 

baseline 

Pilihan Pilihan 

Tahun 2 Patuh 100% Implementasi   Implementasi + 

pengumpulan 

data 

Pilihan Pilihan 

Tahun 3 Patuh 100% Implementasi   Implementasi + 

pengumpulan 

data 

Pilihan  Pilihan 

Siklus ke-2 Tahun 4 Patuh 100% Patuh 100% Pengkajian 

baseline 

 Implementasi + 

pengumpulan 

data 

Pilihan Pilihan 

Tahun 5 Patuh 100% Patuh100% Implementas

i 

 Implementasi + 

pengumpulan 

data 

Pilihan Pilihan 

Tahun 6 Patuh 100% Patuh 100% Implementas

i 

 Implementasi + 

pengumpulan 

data 

Pilihan Pilihan 

Siklus ke-3 Tahun 7 Patuh 100% Patuh 100% Patuh 100% Pengkajian 

dasar dan 

risiko secara 

mendalam 

Implementasi + 

pengumpulan 

data 

Pilihan Pilihan 

Tahun 8 Patuh 100% Patuh 100% Patuh 100% Rencana 

peningkatan 

Implementasi + 

pengumpulan 

data 

Pilihan Pilihan 

Tahun 9 Patuh 100% Patuh 100% Patuh 100% Mulai 

menerapkan 

Implementasi + 

pengumpulan 

data 

Pilihan Pilihan 

Siklus ke- 4 Tahun 

10 

Patuh 100% Patuh 100% Patuh 100% Patuh 100% Implementasi + 

pengumpulan 

data 

Pilihan Pilihan 

Tahun 

11 

Patuh 100% Patuh 100% Patuh 100% Patuh 100% Implementasi + 

pengumpulan 

data 

Pilihan Pilihan 

Tahun 

12 

Patuh 100% Patuh 100% Patuh 100% Patuh 100% Implementasi + 

pengumpulan 

data 

Pilihan Pilihan 
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Aturan-aturan Kepatuhan 
Audit sertifikasi dilakukan setiap tiga tahun sekali, dan memeriksa kepatuhan terhadap  

kriteria inti serta tingkat peningkatan wajib yang relevan. Audit pengawasan tahunan akan 

diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar secara berkesinambungan serta 

memeriksa kemajuan peningkatan. 

Untuk audit sertifikasi pertama, semua pemegang sertifikat harus mematuhi semua kriteria inti 

yang berlaku untuk kategorinya (petani kecil atau menengah / besar, perorangan atau 

kelompok), belum masuk ke persyaratan lainnya. Audit pertama ini  mencakup pengkajian 

tingkat peningkatan wajib yang berlaku, dan pemeriksaan pada pengukuran dasar 

peningkatan Smart meter wajib. 

Peningkatan wajib dengan pendekatan Smart Meter hanya memeriksa kualitas data selama 

audit bukan untuk lulus / gagal. Jika indikator tidak menunjukkan kemajuan, atau bahkan 

menurun, pemegang sertifikat dapat menjelaskan penyebab situasi ini dan bukti kegiatan 

yang dilakukan untuk memperbaikinya. Jika bukti tidak mencukupi, ini akan menyebabkan 

ketidaksesuaian atau desertifikasi. Peningkatan yang dipilih sendiri hanya akan dimasukkan 

ke dalam proses audit, jika pemegang sertifikat ingin mempublikasikan data tersebut. 

Informasi 
Konten berikut diambil dalam pendaftaran anggota. 

 

Perilaku yang bertanggung jawab 

Anggota berkomitmen untuk menjadi mitra yang baik dan dapat dipercaya oleh Anggota 

lain dalam rantai pasokan, dan untuk mematuhi perjanjian yang dibuat dengan Anggota 

lainnya. 

Anggota berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip perilaku bisnis yang bertanggung 

jawab yang diterima secara internasional, seperti Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis 

dan Hak Asasi Manusia dan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional. Skala dan 

kerumitan sarana yang digunakan Anggota untuk memenuhi komitmen ini dapat bervariasi 

sesuai dengan ukuran, sektor, konteks operasional, kepemilikan dan struktur, dan tingkat 

keparahan dampak yang merugikan HAM oleh perusahaan. 
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STANDAR PERTANIAN BERKELANJUTAN RAINFOREST ALLIANCE 
DAFTAR IKON 

IKON ARTI 

Core (No icon) Kriteria inti, wajib untuk sertifikasi 

Medium/Large indiv. Kriteria yang berlaku untuk kebun individu menengah/besar 

GM Med/Large Kriteria dalam kolom GM  Med / Large berlaku untuk manajemen 

kelompok kebun menengah / besar yang disertifikasi bersama. 

CROP Kriteria dalam kolom Crop adalah spesifik tanaman. Pada saat ini 

hanya beberapa kriteria yang bersifat spesifik tanaman, 

diharapkan akan lebih banyak lagi kriteria yang bersifat spesifik 

tanaman dalam standar final. 

L1, L2, L3 Level: topik yang harus dipatuhi setelah beberapa tahun. Level 1 

harus dipenuhi 3 tahun setelah sertifikasi pertama, level 2 setelah 6 

tahun, level 3 setelah 9 tahun 

 

Ikon M menunjukkan bahwa peningkatan bersifat Wajib. 

 

Ikon S menunjukkan bahwa pemegang sertifikat dapat memilih 

peningkatan ini (pilihan Sendiri). 

 

 

Smart meter: Peningkatan yang mengukur kinerja tanpa target 

wajib. Smart meter dapat digunakan untuk meningkatkan 

keputusan manajemen yang akan diaudit dengan verifikasi data. 

M berarti ini adalah peningkatan wajib. 

 

Smart meter: Peningkatan yang mengukur kinerja tanpa target 

wajib. Smart meter dapat digunakan untuk meningkatkan 

keputusan manajemen yang akan diaudit dengan verifikasi data. 

S berarti ini adalah peningkatan pilihan sendiri, menunjukkan 

bahwa pemegang sertifikat bisa memilih peningkatan ini. 

 

Kedua standar baik untuk kebun petani kecil dan kebun menengah / besar menggunakan 

nomor yang sama. Oleh karena itu, penomoran di masing-masing standar terdapat 

beberapa perbedaaan. 
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BAB 1: MANAJEMEN 
Tujuan dan Outcome: 
Bertani bukan hanya sebuah cara hidup tetapi juga sebuah bisnis, dan bisnis yang sukses 

membutuhkan manajemen yang baik. Rainforest Alliance ingin melihat kebun bersertifikasi 

dikelola secara efisien, transparan, inklusif, dan layak secara ekonomi. Adalah penting 

bahwa kebun dan kelompok menerapkan sistem perencanaan dan pengelolaan terpadu, 

dengan proses dan sistem yang mengarah kepada peningkatan yang berkelanjutan.  

 

Perencanaan dan manajemen mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi kebun, 

mengurangi dampak lingkungan, dan peningkatan kapasitas untuk beradaptasi dengan 

perubahan iklim. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan tanah, air, pupuk, dan pestisida 

akan mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (Climate Smart Agriculture). 

 

Untuk membantu mencapai hasil ini, bab ini dimulai dengan topik yang berkaitan dengan 

kapasitas manajemen, administrasi kebun dan kelompok dan manajemen data, serta 

pengkajian keberlanjutan dan perencanaan manajemen. Kriteria pada topik ini mengikuti 

proses perencanaan pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi dan 

penyesuaian. Berdasarkan pengkajian risiko, praktik mitigasi dan adaptasi tertentu 

diputuskan. Administrator kebun dan kelompok memainkan peran penting dalam 

memfasilitasi proses perencanaan ini. Rekam jejak dan transparansi premi juga merupakan 

topik-topik yang menghasilkan pengelolaan kebun yang transparan dan integritas secara 

keseluruhan dari sistem sertifikasi Rainforest Alliance. 

 

Akhirnya, bab ini mencakup tema-tema yang saling berkaitan dengan gender, partisipasi 

pemuda, dan profitabilitas kebun. Pemilihan topik-topik  ini dalam bab manajemen 

menunjukkan sifat universal dari tema-tema tersebut, dan bahwa tema-tema tersebut 

berlaku untuk berbagai dimensi kegiatan kebun dan kelompok. Kriteria dan tingkat 

peningkatan dalam topik ini berfokus pada peningkatan kontekstual. Artinya, selain 

membutuhkan tingkat partisipasi gender atau pemuda tertentu, atau tingkat pendapatan 

kebun tertentu, standar ini mendorong target dan kegiatan spesifik kebun dan konteks 

khusus untuk mencapai tujuan anggota yang tepat. 
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1.1 KAPASITAS MANAJEMEN KELOMPOK 

 

 Med./ 

Large 

indiv. 

farm 

GM 

Med- 

Large 

Crop 

Persyaratan Inti 

(1.1.1) Manajemen kelompok menunjukkan komitmen terhadap pertanian 

berkelanjutan dengan mendedikasikan sumber daya dan staf yang memadai 

untuk penerapan standar Rainforest Alliance. 

 

Manajemen kelompok menilai kapasitas manajemen secara tahunan untuk 

memastikan kepatuhan terhadap standar dan kemampuan untuk melakukan 

perubahan kinerja berkelanjutan, dengan menggunakan Alat Pengkajian 

Kapasitas Rainforest Alliance yang mencakup topik-topik berikut: 

- Manajemen Sumber Daya Manusia 

- Manajemen bisnis 

- Manajemen keuangan 

- Layanan anggota dan kegiatan bisnis 

- Praktik tata kelola 

- Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan 

 

 x  

Peningkatan 
 

 

(1.1.2) Manajemen kelompok meningkatkan kapasitas 

manajemennya. 

 

 x  

Indikator 
 

• Smart Meter (1.1.2):  skor pada alat pengkajian kapasitas Rainforest Alliance 

 

1.2 ADMINISTRASI ANGGOTA KELOMPOK 

 

 Med./ 

Large 

indiv. 

farm 

GM 

Med- 

Large 

Crop 

Persyaratan Inti 

 (1.2.1) Daftar anggota kelompok disimpan dan diperbarui,  berisi 

catatan tentang setiap anggota kelompok  

- Nama lengkap 

- Lokasi 

- Nomor telepon 

- Nomor identifikasi Perusahaan  

- Polygon untuk setiap unit kebun 

- Jumlah unit kebun 

- Total area kebun 

- Area tanaman bersertifikat 

- Total panen tahun sebelumnya 

- Panen tahun sebelumnya yang dikirim ke kelompok 

- Estimasi total panen tahun ini 

- Jumlah pekerja tetap  

- Perkiraan jumlah pekerja musiman  

- Partisipasi dalam program sertifikasi lainnya 

- Sertifikasi tahun pertama 

 x  
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(1.2.2)Daftar pekerja tetap dan musiman disimpan dan diperbarui, 

Untuk setiap pekerja berisi: 

- Nama lengkap 

- Jenis kelamin 

- Tahun lahir 

- Tanggal mulai dan akhir pekerjaan 

- Upah 

 

Untuk pekerja yang tinggal di lokasi, daftar tambahan berisi: 

- Alamat 

- Jumlah anggota keluarga 

- Tahun lahir anggota keluarga 

 

Untuk pekerja muda (15 – 17 tahun), daftar tambahan berisi: 

- Alamat 

- Nama dan alamat orang tua atau wali yang sah 

- Sekolah; 

- Jenis pekerjaan atau tugas 

- Jumlah jam kerja harian dan mingguan. 

x 

 

x 

 

 

(1.2.4) Peta terbaru dari area tersebut termasuk semua bagian 

kebun yang disertifikasi tersedia, termasuk zona produksi, fasilitas 

pemrosesan, pemukiman di dekat batas kebun, sekolah dan pusat 

medis / tempat pertolongan pertama, hutan, ekosistem alami dan 

tutupan vegetasi asli lainnya yang ada, tutupan penaung 

agroforestri, kawasan lindung, badan air dan zona penyangga. Peta 

ini juga mencakup area risiko yang diidentifikasi dalam pengkajian 

risiko (lihat 1.3.5). Peta menampilkan tanggal penerbitan. 

x x 

 

 

(1.2.5) Tersedia polygon semua unit kebun yang lebih luas dari 3 ha 

dari semua kebun bersertifikat. Format polygon ada pada dokumen 

panduan (akan dikonfirmasi kemudian) 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

Peningkatan 
 

N/A 

Indikator 
 

N/A 
 

1.3 INSPEKSI INTERNAL DAN PENGKAJIAN RISIKO 

 Med./ 

Large 

indiv. 

farm 

GM 

Med- 

Large 

Crop 

Persyaratan Inti 

(1.3.1) Terdapatsistem inspeksi internal untuk menilai kepatuhan anggota kelompok 

terhadap standar Rainforest Alliance. Sistem ini meliputi: 

- inspeksi tahunan semua kebun  untuk semua anggota kelompok 

- tahun pertama sertifikasi anggota kelompok: inspeksi semua unit kebun, tentang 

semua persyaratan standar Rainforest Alliance 

- tahun berturut-turut: 

- cakupan inspeksi didasarkan pada pengkajian risiko dan inspeksi sebelumnya 

- sistem rotasi untuk inspeksi unit kebun, sehingga setiap unit diperiksa setidaknya 

setiap 3 tahun 

 x  

(1.3.2) Rasio antara pengawas internal dan anggota kelompok setidaknya 1:250. 

Setiap pengawas internal tidak boleh menginspeksi lebih dari 6 kebun per hari. 
 x  
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Pengawas internal telah mengikuti pelatihan tentang praktik-praktik pengawasan 

internal yang baik yang diselenggarakan oleh manajemen kelompok. 

(1.3.3) Sistem persetujuan dan sanksi diterapkan sehubungan dengan kepatuhan 

anggota kelompok terhadap standar Rainforest Alliance. Sistem ini meliputi: 

- prosedur persetujuan dan sanksi tertulis 

- manajer atau komite persetujuan dan sanksi, 

- sebuah mekanisme untuk menindaklanjuti peningkatan anggota kelompok dan 

langkah-langkah peningkatan, 

- keputusan tentang status sertifikasi setiap anggota kelompok yang 

didokumentasikan, ditandatangani, dan dimasukkan dalam laporan inspeksi 

internal akhir. 

 x  

(1.3.4) Penyimpanan catatan untuk keperluan sertifikasi harus disimpan setidaknya 

selama 4 tahun. 

 

x x  

(1.3.5)Manajemen melakukan pengkajian risiko sehubungan dengan kriteria dalam 

standar ini untuk kelompok / kebun mereka setidaknya setiap tiga tahun, 

setidaknya termasuk risiko yang terkait dengan: 

- Risiko sosial termasuk pekerja anak, pekerja paksa dan pelecehan dan kekerasan 

di tempat kerja 

- Manajemen agrokimia 

- Deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati 

- Fluktuasi atau guncangan ekonomi 

- Perubahan iklim, cuaca ekstrem, bahaya lingkungan 

x x  

Peningkatan 
 

L1 

 

(1.3.6) Data inspeksi internal dikumpulkan melalui sebuah perangkat (mis. 

Ponsel, tablet, dll.), menggunakan format digital untuk setidaknya 30% 

dari anggota kelompok. 

 x  

L2 

 

(1.3.7)Data inspeksi internal dikumpulkan melalui sebuah perangkat (mis. 

Ponsel, tablet, dll.), menggunakan format digital untuk setidaknya 50% 

dari anggota kelompok. 

 x  

L3 

 

(1.3.8) Data inspeksi internal dikumpulkan melalui sebuah perangkat (mis. 

Ponsel, tablet, dll.), menggunakan format digital untuk setidaknya 80% - 

100% dari anggota kelompok. 

 x  

Indikator 
 

• (1.3.6, 1.3.7, 1.3.8) % anggota kelompok yang data inspeksi internalnya dikumpulkan dan digunakan 

oleh manajemen kelompok dalam format digital. 

 

 

1.4 RENCANA MANAJEMEN DAN LAYANAN 

 

 Med./ 

Large 

indiv. 

farm 

GM 

Med- 

Large 

Crop 

Persyaratan Inti 

(1.4.1) Manajemen membuat rencana manajemen, menjelaskan area 

peningkatan dan tindakan yang akan diambil. Rencana manajemen didasarkan 

pada setidaknya, tetapi tidak terbatas pada, inspeksi internal (1.3.1) pengkajian 

risiko (1.3.5). dan kondisi agroekologi lokal (tanah, iklim, air).Tindakan 

diimplementasikan, dipantau, dan didokumentasikan. Rencana manajemen 

diperbarui setidaknya setiap tiga tahun. 

x x  

(1.4.2) Manajemen menyediakan layanan bagi anggota kelompok berdasarkan  x  
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kesenjangan yang diidentifikasi dalam pengkajian risiko untuk mencapai hasil 

keberlanjutan. Layanan mencakup pelatihan, akses ke input (mis. bibit, sistem 

irigasi). Manajemen kelompok mendokumentasikan pelatihan dan layanan yang 

diberikan. 

(1.4.2) Manajemen kelompok mengumpulkan informasi tentang volume hasil 

panen bersertifikat yang dijual ke kelompok, premi berbentuk uang tunai (1.9.1 / 2) 

dan harga di tingkat petani yang dibayarkan kepada produsen dan menghitung 

pendapatan kotor dari tanaman bersertifikat (yaitu volume penjualan x harga di 

tingkat petani + uang tunai Premi untuk produsen) sebagai sampel yang mewakili 

anggota kelompok. Manajemen kelompok membagikan analisis anonim dari data 

ini kepada anggota kelompok. 

   

(1.4.4) Penyedia layanan, termasuk penyedia tenaga kerja, mematuhi kriteria 

standar yang berlaku untuk pekerjaan yang dilakukan dalam ruang lingkup 

sertifikasi. 

 

x x  

Peningkatan 
 

 

 

(1.4.6) Manajemen kelompok mendukung anggota kelompok dengan 

- Pelatihan literasi keuangan dan manajemen bisnis 

- Memfasilitasi akses ke layanan keuangan (mis. Rekening bank, 

pembayaran bergerakl, pinjaman untuk investasi kebun). 

 x  

 

 

(1.4.7) Manajemen kelompokmendukung anggota kelompok: 

- Untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang strategi 

diversifikasi yang memadai 

- Memfasilitasi akses ke pengetahuan, input, layanan yang diperlukan 

untuk mengimplementasikan strategi diversifikasi 

- Memperluas dukungan untuk intervensi berbasis rumah tangga dan / 

atau masyarakat. 

 x  

 

 

(1.4.8) Manajemen kelompok mendukung anggota kelompok dengan 

Rencana Pengembangan Kebun (FDP) perseorangan yang 

memungkinkan petani merencanakan intervensi agronomi dan 

keuangan mereka. 

 x  

Indikator 
 

• (1.4.2) # pelatihan / kegiatan peningkatan kesadaran yang diberikan kepada anggota dan / atau 

pekerja;  

• (1.4.2) Topik pelatihan dan kegiatan peningkatan kesadaran 

• (1.4.2) # dan% dari anggota / pekerja yang menghadiri kegiatan pelatihan (L /P) 

• (1.4.2) # dan jenis layanan (selain pelatihan) yang diberikan kepada anggota / pekerja 

• Smart Meter (1.4.6): # anggota kelompok yang memiliki akses ke layanan keuangan (L/P) 

• Smart Meter (1.4.7): # petani  yang mendiversifikasi pendapatan mereka melalui:: 

- Pekerjaan lain 

- Menanam lebih dari satu tanaman penghasil tambahan 

- Menanam lebih dari satu tanaman tambahan untuk konsumsi sendiri 

- peningkatan nilai produk mereka (mis. pemrosesan basah) 

• Smart Meter (1.4.7) # dan% anggota kelompok(M/F) dengan Rencana Pengembangan Kebun (FDP) 

seperti yang dikembangkan oleh Rainforest Alliance atau yang setara dengan FDP yang disetujui 

oleh Rainforest Alliance 

 

 

 

 

1.5 MEKANISME PENGADUAN 
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 Med./ 

Large 

indiv. 

farm 

GM 

Med- 

Large 

Crop 

Persyaratan Inti 

 (1.5.1) Terdapat mekanisme formal yang digunakan untuk pengaduan dan 

mengatasi keluhan. Mekanisme ini dapat digunakan oleh semua pemangku 

kepentingan internal dan eksternal termasuk pekerja, anggota dan staf, pembeli, 

pemasok dan masyarakat, untuk semua subyek pengaduan termasuk inspeksi 

internal, pelecehan dan kekerasan di tempat kerja, diskriminasi, pekerja paksa dan 

pekerja anak. 

Mekanisme ini mencakup sarana untuk pengaduan rahasia dan memungkinkan 

untuk mengajukan pengaduan anonim. 

Manajemen menginformasikan kepada anggota kelompok / pekerja dan 

pemangku kepentingan terkait mekanisme ini. 

Pekerja dilindungi dari pemutusan hubungan kerja, retribusi atau ancaman 

sebagai konsekuensi dari pemanfaatan mekanisme pengaduan. Keluhan 

ditangani secara jelas dan tepat waktu. Keluhan dan tindakan korektif 

didokumentasikan secara memadai. 

X x  

Indikator 

N/A 
 

1.6 KESETARAAN GENDER 

 Med./ 

Large 

indiv. 

farm 

GM 

Med- 

Large 

Crop 

Persyaratan Inti 

(1.6.1) Manajemen berkomitmen untuk mempromosikan kesetaraan gender 

melalui pernyataan tertulis dan mengkomunikasikannya kepada anggota 

kelompok dan / atau pekerja. 

Manajemen menunjuk orang atau komite yang bertanggung jawab untuk 

implementasi, pemantauan dan evaluasi tindakan yang mempromosikan 

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. 

Orang / komite yang bertanggung jawab melakukan pengkajian gender dan 

membuat  sebuah rencana gender, yang berisi target dan jadwal, untuk 

menangani kendala gender yang teridentifikasi. 

x x  

Peningkatan 
 

(1.6.2) Kesetaraan gender  meningkat 
 

x  

Indikator  
 

• Smart Meter (1.6.2):  

o # dan % perempuan pada posisi manajemen atau terpilih untuk posisi pimpinan 

o Pelatihan yang dihadiri oleh perempuan (# dan%)) 

o # dan% perempuan dalam manajemen kelompok yang merupakan pelatih atau pengawas internal 

o # dan% anggota kelompok perempuan 

 

 

1.7 PETANI MUDA 

N/A 
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1.8 KETERLUSURAN 

 Med./ 

Large 

indiv. 

farm 

GM 

Med- 

Large 

Crop 

Persyaratan Inti  

(1.8.1) Total produksi bersertifikat (dalam kg) diperkirakan setiap tahun. 

Menggunakan metodologi yang kredibel untuk estimasi hasil (dalam kg / ha) 

yang mewakili sampel kebun atau unit kebun. Metodologi dan 

perhitungannya didokumentasikan. 

x x  

(1.8.2) Total panen bersertifikasi (dalam kg) dan hasil yang dipanen (dalam 

kg / ha) dicatat setiap tahun. 
x x  

(1.8.3) Produk yang disertifikasi secara visual dipisahkan dari produk yang 

tidak bersertifikat. 
x x  

(1.8.4) Ada bukti yang terdokumentasi bahwa produk yang dijual oleh 

kelompok sebagai bersertifikasi dapat ditelusuri kembali ke kebun  

bersertifikasi tempat produk tersebut diproduksi: 

- Manajemen kelompok telah mendokumentasikan aliran prroduk 

bersertifikasi dari anggota kelompok ke kelompok, termasuk semua 

perantara (titik pengumpulan, gudang, dll.) Dan kegiatan yang 

dilakukan pada produk. 

- Manajemen kelompok menyimpan dokumen pembelian dan penjualan 

yang terkait dengan pengiriman fisik dari produk bersertifikasi, multi-

sertifikasi, dan non-sertifikasi. Dokumen mencakup anggota kelompok, 

tanggal, jenis dan volume produk. 

- Anggota kelompok menyimpan kwitansi penjualan termasuk tanggal, 

jenis produk, dan volume. 

x x  

(1.8.5) Transaksi penjualan produk bersertifikat dicatat dalam sistem 

ketertelusuran Rainforest Alliance, termasuk premi yang diterima, paling 

lambat pada akhir kuartal di mana penjualan dilakukan. Total penjualan 

produk yang disertifikasi tidak melebihi total produksi bersertifikasi ditambah 

saldo stok yang tersisa dari tahun sebelumnya. 

x x  

(1.8.6) Peralatan yang digunakan untuk menentukan berat atau volume 

produk bersertifikat dikalibrasi setiap tahun. 

 

x x  

Peningkatan  
N/A 

Indikator  
 

• (1.8.1) perkiraan volume produksi bersertifikat (kg) 

• (1.8.2) Total produksi panen dari tanaman bersertifikat (Kg) 

• 1.8.2) Hasil panen dari tanaman bersertifikat (Kg / ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 PREMI 
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 Med./ 

Large 

indiv. 

farm 

GM Med- 

Large 

Crop 

Persyaratan Inti 

(1.9.1) Manajemen kelompok mencatat dan mengkomunikasikan 

kepada  anggota kelompok setidaknya setiap tahun tentang: 

1) Harga dan premi Rainforest Alliance diterima per kg (terpisah dari 

premi lainnya, seperti premi kualitas) 

2) Distribusi premi yang diterima, menjelaskan 

 - pengeluaran tambahan yang masuk akal 

 - Manfaat dalam bentuk barang kepada anggota kelompok 

(secara kolektif dan individual) 

- Pembayaran tunai kepada anggota kelompok 

 x  

(1.9.2) Anggota kelompok menerima setidaknya sebagian dari 

premi dalam bentuk tunai. Pembayaran tunai untuk anggota 

kelompok adalah: 

- Pro rata, berdasarkan volume yang dikirimkan 

- Dibayar tepat waktu dengan cara  yang nyaman, setidaknya 

sebelum musim panen baru 

 

 x  

(1.9.6) Pengeluaran premi manajemen Kebun juga bermanfaat bagi 

pekerja. 
x 

 
 

Peningkatan 
 

N/A 

Indikator 
 

• (1.9.1) Jumlah Premi yang diterima oleh kelompok dan distribusi Premi untuk pengeluaran 

tambahan, manfaat dalam bentuk baranng, pembayaran tunai 

• (1.9.5)% dari total Premi yang ditransfer secara tunai kepada anggota kelompok 
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BAB 2: PERTANIAN 

Tujuan dan Outcome 
 

Bab ini berfokus pada hasil pertanian berkelanjutan, produktivitas dan profitabilitas 

tanaman, serta sumber daya alam dan layanan ekosistem. Termasuk di antara hasil-hasil ini 

adalah tujuan pertanian cerdas iklim dan ketahanan pangan: kebun dan kelompok 

memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan 

mereka dengan menerapkan praktik-praktik berkelanjutan dan diversifikasi bila 

memungkinkan 

 

Topik-topik dalam bab praktik-praktik pertanian standar Rainforest Alliance saling 

bekerjasama untuk mencapai hasil ini. Kegiatan agronomis yang terkait dengan praktik-

praktik produksi berkelanjutan, kesuburan dan konservasi tanah, pengendalian hama 

terpadu, dan manajemen agrokimia yang aman mendukung hasil produktivitas dan 

profitabilitas yang berkelanjutan, serta konservasi sumber daya alam dan layanan ekosistem. 

Di sini standar mendorong praktik-praktik yang relevan secara lokal dan praktik-praktik 

dalam konteks tertentu untuk memastikan bahwa input dan sumber daya alam digunakan 

secara efisien, siklus alami dioptimalkan untuk meningkatkan ketahanan terhadap 

perubahan iklim, kesuburan dan kesehatan tanah ditingkatkan, penyerbuk menjadi tertarik, 

retensi dan manajemen air ditingkatkan, agrokimia diminimalkan, dan efek negatif terhadap 

lingkungan diminimalkan. Akhirnya, profitabilitas tanaman didukung oleh praktik pasca 

panen, di mana petani dan kelompok menyadari peningkatan kualitas tanaman untuk 

memenuhi permintaan pasar. 

 

Penerapan kriteria-kriteria dalam bab ini membangun fondasi dari serangkaian kegiatan-

kegiatan pertanian berkelanjutan yang lebih luas, sehingga ketika dikombinasikan dengan 

intervensi lapangan, pasar, dan advokasi lainnya, dapat mendukung dampak di tingkat 

sektoral dan regional. 
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2.1 PENANAMAN DAN ROTASI     

 Med./ 

Large 

indiv. 

farm 

GM 

Med- 

Large 

Crop 

Persyaratan Inti 

(2.1.1) Bahan tanam bersertifikat digunakan untuk penanaman,peremajaan 

(termasuk penyambungan)dan renovasi jika memungkinkan. Varietas yang 

dipilih adalah varietas yang tahan terhadap hama dan penyakit dan cocok 

untuk iklim selama masa hidup tanaman. 

x x  

(2.1.2) Penanaman baru memastikan sistem tanam yang mapan yang 

memperhitungkan misalnya: 

- persyaratan varietas 

- kondisi geografis, ekologis dan agronomi 

- diversifikasi dan tumpangsari 

- kepadatan penanaman 

x   

(2.1.3) Tanaman non-perrenial (termasuk nanas) digunakan dalam siklus rotasi 

yang sesuai menggunakan beragam tanaman dengan kedalaman akar dan 

penggunaan tanah yang berbeda-beda, untuk memutus siklus hama dan 

penyakit, dan untuk meningkatkan tutupan dan kesehatan tanah. 

x   

 

     

2.2 PEMANGKASAN DAN RENOVASI TANAMAN 
 Med./ 

Large 

indiv. 

farm 

GM 

Med- 

Large 

Crop 

Persyaratan Inti 

(2.2.1) Pada tanaman perrennial , siklus pemangkasan tahunan atau multi-

tahun yang memadai dilakukan dimana semua pohon dipangkas sesuai 

dengan kebutuhan tanaman, kondisi agro-ekologi dan pedoman 

pemangkasan yang berlaku. 

x 
 

 

Peningkatan 
 
 

(2.2.2) Tanaman bersertifikat diremajakan atau direnovasi jika 

diperlukan sesuai usia, penyakit, atau penyebab lainnya, untuk 

mempertahankan produktivitas 

 

x 
 

 

Indikator 
 

• (2.2.1)% anggota kelompok memangkas sesuai dengan kebutuhan tanaman, kondisi agro-ekologis dan 

pedoman pemangkasan yang berlaku 

• Smart Meter (2.2.2):% anggota kelompok yang menerapkan praktik renovasi dan pemulihan untuk 

tanaman bersertifikat 

  

 

2.3 ORGANISME REKAYASA GENETIKA/ GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS (GMO) 

 

 Med./ 

Large 

indiv. 

farm 

GM 

Med- 

Large 

Crop 

Persyaratan Inti 

(2.3.1) Tanaman yang disertifikasi bukan tanaman rekayasa genetik (GMO). 

 

X X  



 

Version SmallholderFarms June 2019 
29 

Peningkatan 
 

 

(2.3.2) Tidak ada tanaman rekayasa genetika (GMO) yang ditanam 

di kebun. 

X X  

Indikator 
 

T/A 

 

 

2.4 KESUBURAN DAN KONSERVASI TANAH 
 Indiv. 

small-

holder 

GM 

S/Mix 

Crop 

Persyaratan Inti 

(2.4.1) Manajemen melakukan pengkajian tanah dengan sampel yang 

mewakili kebun dan memperbaruinya setidaknya setiap 3 tahun. Pengkajian 

tanah meliputi: 

- Daerah rawan erosi dan lereng 

- Identifikasi daerah dengan gejala visual kekurangan nutrisi 

- Kondisi banjir dan drainase 

 

x x  

(2.4.2) Berdasarkan pengkajian tanah, langkah-langkah pengelolaan tanah 

diidentifikasi dan dimasukkan dalam rencana pengelolaan kebun untuk 

menambah bahan organik tanah, mencegah erosi, meningkatkan daur ulang 

nutrisi dalam lahan kebun dan mengoptimalkan kelembaban tanah. Matriks 

tanah (n.b. akan disediakan oleh Rainforest Alliance ) digunakan sebagai 

pedoman untuk langkah-langkah ini. 

x x  

(2.4.3) Api tidak digunakan untuk membersihkan vegetasi saat menyiapkan 

lahan, kecuali jika diperlukan sebagai tindakan sanitasi yang merupakan 

bagian dari rencana pengendalian hama terpadu (lihat 2.5). 

x   

(2.4.4) Uji tanah dan uji daun (visual) secara rutin dilakukan, termasuk bahan-

bahan makronutrien dan organik, untuk tanaman perrennial setidaknya setiap 

3 tahun, dan untuk tanaman pangan setidaknya setiap tahun 

x x  

Peningkatan 
 

L1 (2.4.5) Tanah area produksi tidak dibiarkan terbuka tetapi 

dilindungi dengan tanaman penutup, sisa tanaman atau mulsa. 
x 

 

  

L1 (2.4.6) Pupuk digunakan sedemikian rupa sehingga nutrisi 

tersedia ketika dan di mana tanaman membutuhkannya, dan 

kontaminasi lingkungan diminimalkan. 

x 

 

 
 

 

 

(2.4.7) Produsen mengoptimalkan penggunaan pupuk sintetis. x 

 

  

Indikator 

 

• Smart meter (2.4.7):% anggota kelompok yang menerapkan jumlah pupuk optimal (harus 

ditetapkan per tanaman per konteks) 
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2.5 PENGENDALIAN HAMA TERPADU (IPM) 
 Med./ 

Large 

indiv. 

farm 

GM 

Med- 

Large 

Crop 

Persyaratan Inti 

(2.5.1) Strategi IPM dikembangkan dan diimplementasikan. Strategi ini 

mencakup seluruh kebun dan fasilitas pemrosesan (jika ada). Strategi ini 

diperbarui setiap tahun berdasarkan pemantauan hama, tindakan IPM yang 

diimplementasikan dan catatan aplikasi agrokimia (tanggal, lokasi, dan 

kejadian) dan memperhitungkan perubahan kondisi iklim. 

x 

 

x  

(2.5.2) Hama, penyakit, dan musuh alami dipantau dan dicatat. Hal ini 

termasuk: 

- Pemeriksaan rutin di lapangan untuk memverifikasi tingkat hama dan 

penyakit dan untuk mengidentifikasi hama dan penyakit sedini mungkin. 

- Dokumentasi hama dan penyakit yang terjadi dan musuh alami yang 

diketahui dan tingkatannya, berdasarkan pengamatan di lapangan serta 

informasi yang dikumpulkan dari sumber eksternal. 

- Dokumentasi tindakan pengendalian yang dipilih. 

x x  

(2.5.3) Bahan kimia pertanian hanya digunakan ketika metode biologis, fisik, 

dan non-sintetik lainnya terbukti tidak efektif. Apabila menggunakan 

agrokimia, disarankan menggunakan agrokimia dengan tingkat toksisitas 

yang rendah dan yang telah dipilih. 

- Pengendalian dengan bahan kimia hanya dilakukan setelah mencapai 

tingkat ambang seperti yang disarankan oleh lembaga penelitian nasional. 

- Pengaplikasian dilakukan hanya pada tanaman dan bagian tanaman yang  

terkena dampak (pengaplikasian titik). 

- Kegiatan penyemprotan hanya dilakukan berdasarkan penelitian atau 

rekomendasi teknis yang dibuktikan. 

 

x x  

Peningkatan 
 

L1 

 

(2.5.4) Pestisida dirotasi  untuk mengurangi resistensi. x 

 

x  

L2 

 

(2.5.5) Tanaman yang tidak terkait dan hewan / fauna bermanfaat 

ditanam /dijaga dalam jarak dekat sebagai penghambat hama 

dan penyakit, dan untuk menarik predator dan parasit bagi hama. 

x 

 

x  

 

(2.5.6) Produsen mengurangi penggunaan pestisida, dan 

meninggalkan penggunaan pestisida dari daftar mitigasi risiko. 
x x  

Indikator 
 

• Smart Meter (2.5.6)% anggota kelompok menggunakan jumlah pestisida optimal (harus 

ditetapkan per tanaman per konteks) 

• Bahan aktif agrokimia yang digunakan tercantum dalam daftar mitigasi Risiko 
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2.6 MANAJEMEN AGROKIMIA 
 Med./ 

Large 

indiv. 

farm 

GM 

Med- 

Large 

Crop 

Persyaratan Inti 

(2.6.1) Agrokimia  yang termasuk dalam Daftar Larangan Rainforest Alliance 

atau dilarang oleh hukum yang berlaku tidak digunakan. Produk yang 

digunakan hanya yang terdaftar secara legal di negara produksi. 

x x  

(2.6.2) Agrokimia yang termasuk dalam daftar mitigasi risiko hanya digunakan 

ketika semua praktik yang terkait dengan mitigasi risiko tertentu 

(sebagaimana diidentifikasi dalam daftar tindakan mitigasi) telah 

dilaksanakan. 

x x  

(2.6.3) Orang yang menangani Agrokimia  atau bahan berbahaya, terampil 

dan terlatih dalam persiapan dan penerapan bahan kimia pertanian dan 

bahan-bahan berbahaya. Pelatihan ini diberikan setiap tahun dan oleh 

seorang individu yang mampu menunjukkan dan dipercaya memiliki keahlian, 

keterampilan, dan pengalaman. 

Orang yang menangani agrokimia berusia 18 tahun atau lebih, dan tidak 

menyusui atau hamil. 

Informasi keselamatan termasuk lembaran MSDS tersedia dalam bahasa yang 

dimengerti oleh orang yang bekerja dengan bahan kimia. 

x x  

(2.6.4) Orang yang menangani Agrokimia atau bahan berbahaya 

menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai, sebagaimana 

ditentukan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS), label 

keselamatan, undang-undang yang berlaku atau APD dasar Rainforest 

Alliance, yang mana yang lebih ketat. 

APD dalam kondisi baik. Setelah digunakan, APD langsung dibersihkan, 

dikeringkan dan disimpan dengan cara yang aman. IMS atau manajemen 

kebun memberikan kepada orang yang menangani bahan kimia pertanian 

setidaknya beberapa hal berikut: sebuah tempat yang menyediakan privasi, 

air dan sabun; dan jika memungkinkan, fasilitas mandi. 

Orang yang menangani bahan kimia pertanian atau bahan berbahaya 

mandi dan berganti pakaian setelah pengaplikasian. 

x x  

(2.6.5) Agrokimia disiapkan dan diaplikasikan: 

-menurut dosis seperti yang ditunjukkan oleh lembaga penelitian di negara 

yang relevan. 

-sesuai dengan label, MSDS atau label keamanan 

-dalam kondisi cuaca yang tepat 

-dengan peralatan dan teknik yang sesuai. 

-mempertimbangkan dosis yang ditentukan dan area aplikasi 

-Mematuhi re-entry interval, termasuk tanda-tanda peringatan 

-memberitahukan orang atau komunitas yang berpotensi terkena dampak 

secara dini. 

Metode perhitungan volume dan dosis ditinjau dan disempurnakan untuk 

mengurangi kelebihan campuran dan penggunaan bahan kimia pertanian 

secara berlebihan. 

x x  

(2.6.6) Mekanisme pengurangan  spray drift antara zona penggunaan 

agrokimia  dengan zona yang tidak menggunakan (termasuk ekosistem dan 

infrastruktur) ditetapkan dan dijaga; mekanisme termasuk penghambat 

berbentuk tanaman non-pangan, zona non-aplikasi atau mekanisme efektif 

lainnya. 

x x   

(2.6.7) Pengaplikasian lewat udara hanya diperbolehkan dengan persyaratan  

yang ketat. (Panduan akan dikembangkan oleh Rainforest Alliance)  

x  x    

(2.6.8) Pembelian dan pengaplikasian Agrokimia dicatat. Catatan termasuk: 

Tanggal penyimpanan: 

- nama merek produk, 

- volume 

- harga 

- tanggal pembuatan / nomor lot pabrik 

- tanggal kadaluarsa 

x  x   
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tanggal aplikasi: 

nama merek -produk 

-bahan aktif 

-tanggal aplikasi 

-lokasi dan ukuran area aplikasi 

-jumlah (dosis dan volume) 

-tanaman 

-nama orang yang melakukan aplikasi 

-tujuan aplikasi 

Lembar MSDS disimpan di ruang penyimpanan. 

Manajemen memfasilitasi penyimpanan catatan untuk anggota kelompok 

ketika dibutuhkan. 

(2.6.7) Agrokimia, wadah kosong, dan bahan berbahaya lainnya disimpan, 

ditangani, dan dibersihkan sedemikian rupa sehingga dampak negatif 

terhadap lingkungan dan kesehatan manusia dapat dihindari. 

Wadah kosong  Agrokimia dan peralatan aplikasi dicuci tiga kali, dan air 

bilasan digunakan dalam campuran terakhir yang diaplikasi pada tanaman. 

Jika tidak ada sistem penyimpanan, wadah dipotong atau di beri lubang 

untuk mencegah penggunaan lain. 

Agrokimia yang dilarang, usang, dan kedaluwarsa dikembalikan ke pemasok 

atau otoritas lokal. 

Sisa campuran dibuang dengan cara yang meminimalkan dampak negatif 

terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. 

x x  

(2.6.11) Fasilitas untuk menyimpan bahan kimia pertanian dan peralatan 

aplikasi harus: 

-kering, bersih, berventilasi baik dan dengan atap yang kuat dan lantai yang 

kedap air; 

- Terkunci dengan aman dan hanya dapat diakses oleh orang terlatih; 

-tidak disimpan dengan hasil panen, produk makanan atau bahan 

pengepakan; 

-terdapat peringatan keselamatan yang terlihat dan piktogram; 

- terdapat prosedur darurat yang terlihat, dan area pencucian mata 

x x  

(2.6.12) Wadah bahan kimia pertanian yang kosong dibuang melalui program 

pengumpulan dan daur ulang atau melalui cara aman lainnya. Jika tidak 

ada sistim pengumpulan maka wadah dipotong atau dilubangi untuk 

menghindari penggunaan lain. 

x 

 

x  

Peningkatan 
 

N/A 

Indikator 
 

N/A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 PRAKTIK-PRAKTIK PANEN DAN PASCA PANEN 
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 Med./ 

Large 

indiv. 

farm 

GM 

Med- 

Large 

Crop 

Persyaratan Inti 

2.7.1) Interval pra-panen setelah aplikasi bahan kimia dipatuhi x x  

(2.7.2) Kualitas dan kuantitas produk dijaga dan dioptimalkan selama panen, 

pasca panen, dan penyimpanan termasuk: 

- Pemanenan pada waktu dan interval yang tepat untuk mengoptimalkan 

kualitas 

- Pemanenan meminimalkan kerusakan pada tanaman untuk produksi di 

masa depan (N / A untuk pisang) 

- Mencegah kontaminasi dengan benda asing, mikroba dan hama dan 

kerusakan karena kelembaban 

- Menggunakan bahan kemasan yang sesuai dan disetujui untuk produk 

makanan. 

x x  

Peningkatan 
 

L1 

 

(2.7.3) Tindakan dilakukan untuk mematuhi tingkat residu 

maksimum/maximum residue levels (MRL) yang ditetapkan oleh 

negara tujuan produk yang diketahui. 

Langkah-langkah tersebut meliputi: 

- Mendapatkan informasi tentang MRL di dalam produk. 

- Tindakan jika MRL terlampaui. 

- Komunikasi kepada pembeli jika MRL terlampaui. 

x x  

Indikator 
 

T/A 
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BAB 3: SOSIAL 

Tujuan dan Outcome:  
 

Bab sosial standar berupaya memberdayakan petani dan pekerja untuk mewujudkan 

kondisi kerja dan kehidupan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka, 

untuk menjamin kesetaraan dan rasa hormat untuk semua dan khususnya bagi kelompok-

kelompok yang paling rentan seperti migran, anak-anak, pemuda dan wanita; dan secara 

umum memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam produksi pertanian. 

 

Pertanian berkelanjutan secara intrinsik terkait dengan mata pencaharian jutaan petani, 

keluarga, dan komunitas mereka. Untuk mendukung mata pencaharian yang berkelanjutan, 

standar Rainforest Alliance menetapkan persyaratan yang terkait dengan hak-hak pekerja, 

upah layak, kondisi hidup dan kerja yang layak, dan dukungan untuk masyarakat lokal. 

Persyaratan ini selaras dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi 

Manusia (UNGPs), konvensi ILO yang relevan, dan konsep beberapa pemangku 

kepentingan lainnya seperti upah layak, yang dikembangkan berkoordinasi dengan Koalisi 

Upah layak Global. Hal Ini ditujukan untuk secara khusus melindungi kelompok rentan seperti 

anak-anak, migran dan perempuan. 

 

Tidak ada tempat di kebun Bersertifikat Rainforest Alliance untuk pelanggaran hak asasi 

manusia seperti diskriminasi, kerja paksa, pekerja anak, atau semua bentuk pelecehan dan 

kekerasan di tempat kerja, termasuk pelecehan dan kekerasan seksual. Untuk keempat 

bidang ini sistem sertifikasi kami akan mengadopsi model “mengkaji dan menangani”, yang 

lebih jauh dari sekedar pendekatan larangan sederhana untuk mendorong perubahan. 

Kami akan meminta para Pemegang Sertifikat kami untuk berkomitmen untuk mematuhi 

semua hukum yang berlaku dan untuk menghormati standar hak asasi manusia yang diakui 

secara internasional. Namun, kami mengakui tingginya risiko pelanggaran ketenagakerjaan 

tertentu dalam rantai pasokan pertanian, dan oleh karena itu kami akan meminta produsen 

dan kelompok produsen untuk berkomitmen pada peningkatan berkelanjutan, menerapkan 

pengkajian risiko dan sistem mitigasi yang ketat, dan mengambil tindakan langsung pada 

kasus-kasus yang terindikasi terdapat diskriminasi, pekerja paksa, tenaga kerja anak, dan 

pelecehan dan kekerasan di tempat kerja. Pendekatan ini dirinci lebih lanjut dalam kriteria 

3.1 dan lampiran terkait. 

 

Selain itu, sistem sertifikasi bertujuan untuk memungkinkan produsen bersertifikasi petani kecil, 

pekerja kebun dan keluarga mereka memiliki standar hidup yang layak dan mendapatkan 

upah layak. Untuk tujuan ini, Standar menghormati hak-hak pekerja atas perundingan 

bersama dan kebebasan berserikat, kondisi hidup & kerja yang sehat dan aman serta akses 

ke perawatan kesehatan. Meskipun program berkontribusi pada upah yang lebih baik bagi 

pekerja dengan memastikan bahwa upah minimum dibayarkan dan bahwa ada kemajuan 

menuju upah layak, Rainforest Alliance mengakui keterbatasan produsen untuk secara 

sepihak memecahkan masalah upah rendah. Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB 

tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, pendekatan kami adalah dengan memberlakukan 

transparansi upah yang berlaku dalam produksi pertanian, komitmen pemegang sertifikat 

untuk peningkatan dan dialog berkelanjutan, dan memungkinkan perusahaan untuk 

bersama-sama bertanggung jawab terhadap rantai pasokan dengan menghindari menjadi 

penyebab  atau berkontribusi untuk tidak menghormati upah layak dalam operasi mereka 

sendiri serta mencari cara untuk mencegah atau mengurangi dampak buruk sehubungan 

dengan upah yang tidak mencukupi. 

 

Akhirnya, kebun dan kelompok akan mendukung masyarakat lokal dan menghindari 

dampak negatif. 
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3.1 MENGKAJI DAN MENANGANI DISKRIMINASI, KERJA PAKSA, PEKERJA 

ANAK, PELECEHAN, DAN KEKERASAN DI TEMPAT KERJA 
Persyaratan inti diterapkan untuk empat (4) topik: "diskriminasi", "kerja paksa", "tenaga kerja 

anak", "pelecehan dan kekerasan di tempat kerja". 

 Tingkat peningkatan diterapkan untuk topik yang oleh RA TIDAK terindikasi sebagai risiko 

rendah: “kerja paksa” dan / atau “pekerja anak” dan / atau “pelecehan  dan kekerasan di 

tempat kerja”. 

 Med./ 

Large 

indiv. 

farm 

GM 

Med- 

Large 

Crop 

Persyaratan Inti 

(3.1.1) Komunikasi: manajemen menunjuk seseorang / komite yang 

bertanggung jawab atas diskriminasi, pekerja anak, kerja paksa, dan 

pelecehan dan kekerasan di tempat kerja. Orang / komite ini memberikan 

peningkatan kesadaran kepada manajemen dan staf kelompok tentang 

konsep-konsep  dan hak-hak dan tanggung jawab di dalam standar. 

x x  

(3.1.2) Mitigasi risiko: untuk risiko yang diidentifikasi melalui pengkajian  risiko 

(persyaratan 1.3), langkah-langkah mitigasi dilaksanakan sesuai dengan Alat 

Mitigasi Rainforest Alliance dan dimasukkan dalam Rencana Manajemen. 

 

x x  

(3.1.3) Pemantauan: terdapat sistem pemantauan untuk memverifikasi apakah 

kegiatan mitigasi risiko efektif dalam mengurangi risiko yang diidentifikasi dalam 

persyaratan 1.3 dan untuk mengidentifikasi insiden diskriminasi, pekerja anak, 

pekerja paksa, dan pelecehan di tempat kerja dan kekerasan. Intensitas sistem 

pemantauan sebanding dengan tingkat risiko. 

 

x x  

(3.1.4) Remediasi: kasus-kasus diskriminasi, tenaga kerja anak, pekerja paksa, 

dan pelecehan dan kekerasan di tempat kerja yang diketahui, diremediasi dan 

didokumentasikan sesuai dengan Protokol Remediasi Rainforest Allience. 

Kegiatan remediasi termasuk dalam Rencana Manajemen. 

 

x x  

Peningkatan 
 

L1 

 

(3.1.6) Selain pengkajian risiko dalam persyaratan 1.3.  pengkajian 

risiko yang lebih mendalam dilakukan pada tahun pertama 

sertifikasi dan langkah-langkah mitigasi dilaksanakan dan 

dimasukkan dalam Rencana Manajemen sesuai dengan alat 

pengkajian dan mitigasi risiko mendalam Rainforest Alliance. 

Pengkajian risiko melibatkan organisasi atau serikat pekerja , 

perwakilan pekerja, Kelompok-kelompok rentan seperti 

perempuan dan migran. 

  

Managemen / komite bertanggung jawab memberikan pelatihan 

/ peningkatan kesadaran kepada semua pekerja tentang pekerja 

anak, pekerja paksa, dan konsep pelecehan dan kekerasan di 

tempat kerja dan tentang hak / tanggung pekerja di dalam 

standar. 

x x  

L2 

 

(3.1.7) Orang / komite yang bertanggung jawab mengusahakan 

kerjasama dengan lembaga-lembaga eksternal, seperti LSM dan 

pemerintah, untuk melaksanakan mitigasi risiko, pemantauan, dan 

/ atau remediasi. 

 

Efektivitas langkah-langkah mitigasi dievaluasi dengan melibatkan 

serikat pekerja, perwakilan pekerja dan kelompok rentan  

x x  

L3 

 

(3.1.8) Orang / komite yang bertanggung jawab menggunakan 

data yang dikumpulkan lewat mekanisme pemantauan untuk 

meningkatkan pengkajian mitigasi dan remediasi. 

 

x x  
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Indikator 
 

• (3.1.2) # dan jenis tindakan mitigasi yang diterapkan (sebagaimana ditentukan oleh alat pengkajian 

dan mitigasi risiko) 

• (3.1.4) # kasus ditemukan per topik 

• (3.1.4) Jenis kasus yang ditemukan per topik 

• (3.1.4) # dan kasus-kasus yang ditemukan yang telah diremediasi, berisi penjelasan tentang proses 

remediasi(per topik) 
 

 

 

3.2 KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERUNDINGAN BERSAMA 
 Med./ 

Large 

indiv. 

farm 

GM 

Med- 

Large 

Crop 

Persyaratan Inti 

(3.2.1) Manajemen menginformasikan kepada pekerja tentang tidak adanya 

pembatasan hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja 

atau organisasi pekerja sesuai pilihan mereka sendiri dan untuk mengambil 

bagian dalam perundingan bersama, tanpa izin dari pemberi kerja 

sebelumnya. Informasi tersebut dikomunikasikan kepada pekerja melalui 

kebijakan tertulis dalam bahasa yang dipahami oleh pekerja, sebelum mulai 

bekerja, dan ditampilkan secara jelas setiap saat di tempat kerja. 

x 

 

x  

(3.2.2) Pekerja tidak di diskriminasi atau dibalas karena alasan kegiatan dan 

keanggotaan organisasi pekerja atau serikat pekerja pada masa lalu atau saat 

ini. Manajemen tidak menghukum, menyuap, atau memengaruhi anggota 

serikat pekerja atau perwakilan pekerja. Catatan disimpan tentang pemutusan 

hubungan kerja, termasuk alasan pemutusan hubungan kerja dan afiliasi 

pekerja dengan serikat pekerja atau organisasi pekerja. 

Manajemen tidak ikut campur dalam urusan internal organisasi atau serikat 

pekerja atau dalam pemilihan atau tugas yang terkait dengan keanggotaan 

organisasi tersebut. 

x x  

(3.2.3) Manajemen memberikan waktu yang wajar kepada perwakilan pekerja 

untuk menghadiri kegiatan organisasi pekerja atau serikat pekerja dan 

menyediakan fasilitas yang disepakati seperti kantor dan telepon. Organisasi 

semacam itu diberikan papan pengumuman dan diberi akses ke fasilitas di 

lokasi kebun. Catatan rapat antara manajemen dan organisasi semacam itu 

disimpan. 

x x  

(3.2.4) Apabila hak atas kebebasan berserikat dan perundingan bersama 

dibatasi berdasarkan hukum, manajemen memfasilitasi, dan tidak menghalangi 

pengembangan sarana-sarana yang paralel untuk kebebasan dan 

kemandirian berserikat , berunding dan berdialog dengan manajemen. 

x x  

(3.2.5) Manajemen meningkatkan kesadaran pekerja tentang hak mereka 

untuk bergabung dan berserikat. Pekerja ditawarkan ruang untuk rapat tentang 

hak-hak pekerja. Keputusan yang dibuat pada pertemuan komite pekerja dan 

pertemuan antara pemberi kerja dan pekerja dikomunikasikan kepada tenaga 

kerja. 

x x  

Peningkatan 
 

L1 

 

(3.2.6) Manajemen memberikan pelatihan pengembangan kapasitas 

tentang dialog sosial dan hak-hak pekerja. 

x x  

Indikator 
 

N/A 
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3.3 UPAH DAN KONTRAK 
 Med./ 

Large 

indiv. 

farm 

GM 

Med- 

Large 

Crop 

Persyaratan Inti 

(3.3.1) Pekerja permanen dan pekerja yang dipekerjakan selama lebih dari 3 

bulan berturut-turut memiliki kontrak kerja yang ditandatangani oleh pemberi 

kerja dan pekerja tersebut. Perjanjian lisan dapat diterima tanpa kontrak tertulis, 

jika terdapat hubungan kerja legal yang mengikat sesuai dengan hukum yang 

berlaku. Pemberi kerja menyimpan catatan perjanjian lisan dengan syarat-

syarat utamanya. 

 

Kontrak kerja minimal berisi : deskripsi pekerjaan dan jabatan; jam kerja; upah; 

peraturan lembur; hak dan pemotongan tunjangan sosial; cuti tahunan yang 

dibayar; cuti sakit; perlindungan dalam kasus penyakit, cacat atau kecelakaan, 

dan masa pemberitahuan sebelum pemutusan kerja. 

x x  

(3.3.2) Pekerja memiliki akses ke informasi mengenai: 

- hak dan tugas mereka sebagaimana diatur dalam kontrak kerja atau 

perjanjian lisan 

- jenis pemotongan terhadap upah mereka 

- Jam kerja rutin 

- jam kerja lembur 

- upah, termasuk upah dalam bentuk barang. 

 

x x  

(3.3.3) Pekerja menerima setidaknya upah minimum yang berlaku atau upah 

yang dinegosiasikan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), mana yang lebih 

tinggi. Untuk produksi, kuota atau pekerjaan borongan, tingkat upah sama 

dengan setidaknya upah minimum berdasarkan pada 48 jam kerja seminggu. 

Informasi tentang upah ini transparan dan tersedia untuk semua pekerja. Di 

negara-negara di mana upah minimum tidak disesuaikan setiap tahun, maka 

disesuaikan setiap tahun berdasarkan inflasi menggunakan tingkat inflasi 

nasional. 

x x  

(3.3.4) Pengurangan upah diizinkan hanya jika sesuai dengan hukum nasional, 

ditetapkan oleh PKB atau dengan izin tertulis dari pekerja terkait. Tidak diizinkan 

untuk membuat pengurangan upah sebagai tindakan disipliner atau untuk 

menutupi biaya alat, peralatan, atau peralatan terkait pekerjaan. 

Imbalan berupa barang harus sesuai dengan hukum nasional, namun tidak 

melebihi 30% dari total remunerasi. 

x x  

(3.3.5) Pekerja dibayar secara teratur pada interval yang dijadwalkan yang 

ditentukan oleh pemberi kerja, tetapi setidaknya setiap bulan. Pembayaran 

didokumentasikan dengan slip pembayaran atau catatan upah lain yang 

sesuai untuk memungkinkan verifikasi. 

 

x x  

(3.3.6) Pekerjaan dengan nilai yang sama dibayar dengan upah yang sama 

tanpa diskriminasi, mis. Karena  jenis kelamin atau jenis pekerja. 
x x  

Indikator 
 

N/A 

 

3.4 UPAH LAYAK:  

 

 Med./ 

Large 

indiv.fa

rm 

GM 

Med- 

Large 

Crop 

Persyaratan Inti 

(3.4.1) Total remunerasi (upah ditambah uang tunai dan tunjangan lainnya) x   
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dinilai berdasarkan tolok ukur Upah layak, sebagaimana ditetapkan oleh 

Global Living Wage Coalition (GLWC). Penilaian dilakukan dengan 

menggunakan Alat Pengkajian Upah Rainforest Alliance. Jika patokan  GLWC 

tidak tersedia, total remunerasi dinilai berdasarkan estimasi upah layak nasional 

/ regional yang ditetapkan oleh otoritas resmi, atau garis kemiskinan Bank Dunia  

yang berlaku, yang mana yang lebihtinggi. 

 

 

(3.4.2) Jika total remunerasi di bawah patokan upah yang digunakan, 

manajemen meningkatkan total remunerasi menuju patokan upah. 

Peningkatan tahunan dan jadwal  untuk mencapai patokan didasarkan pada 

rencana peningkatan upah yang dirancang berkonsultasi dengan perwakilan 

pekerja atau komite pekerja tak resmi. Minimal, upah disesuaikan setiap tahun 

berdasarkan  inflasi  menggunakan tingkat inflasi nasional. 

 

x   

Peningkatan 
 

 

(3.4.3) Total remunerasi pekerja (uang tunai, upah, imbalan tunai, 

imbalan berbentuk barang) secara bertahap meningkat menuju 

patokan upah yang berlaku. 

x   

Indikator 
Smart Meter (3.4.3): 

• Upah terendah yang dibayarkan, termasuk dalam imbalan berbentuk bentuk barang, 

diindikasikan sebagai persentase dari Upah layak  atau Proxy. 

•% pekerja (per jenis kelamin dan jenis pekerja) yang upahnya ditambah imbalan dalam bentuk 

barang di bawah  upah layak atau proxy " 

 

 

 

3.5 KONDISI KERJA 
 Med./ 

Large 

indiv. 

farm 

GM 

Med- 

Large 

Crop 

Persyaratan Inti 

(3.5.1) Pekerja tidak bekerja lebih dari delapan jam per hari, dan empat puluh 

delapan jam per minggu. Pekerja memiliki waktu istirahat tiga puluh menit 

setelah enam jam kerja berturut-turut dan satu hari libur setelah enam hari 

kerja berturut-turut. 

 

Jam kerja rutin para penjaga seharusnya tidak melebihi rata-rata lima puluh 

enam jam per minggu per tahun. 

 

Jam Kerja (Industri) ILO - Konvensi, 1919 (No. 1) 

 

x x  

(3.5.2) Kerja lembur bersifat sukarela dan hanya diizinkan jika: 

- Diminta tepat waktu, setidaknya 24 jam sebelumnya 

- Tidak diminta secara rutin 

- Dibayar sesuai dengan hukum nasional atau PKB, mana yang lebih tinggi. 

Jika tidak ada undang-undang atau PKB, pembayarannya 1,5 kali lipat dari 

tingkat upah reguler. 

- Pekerjaan dapat dilakukan tanpa peningkatkan risiko terhadap keselamatan 

dan kesehatan 

- Pekerja memiliki transportasi yang aman ke rumah setelah bekerja 

- Lembur tidak melebihi 12 jam per minggu, atau 6 jam per hari 

- Dalam keadaan pengecualian, mis. periode produksi puncak atau 

perubahan kondisi cuaca, untuk periode maksimum 12 minggu per tahun, 

lembur bisa mencapai 24 jam per minggu, dan pekerja dapat memiliki 

maksimum 14 hari kerja berturut-turut. 

x x  
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- Catatan jumlah jam rutin dan jam lembur setiap pekerja disimpan 

 

Konvensi ILO Jam kerja 1919 No. 1 dan No. 30 

Kode praktik ILO tentang keselamatan dan kesehatan di bidang pertanian, 

2010, art. 19.2 

 

(3.5.3) Para pekerja hamil berhak atas cuti hamil berbayar minimal 14 minggu, 

dimana setidaknya 6 minggu setelah melahirkan. Mereka dapat kembali ke 

pekerjaan mereka setelah cuti hamil dengan syarat dan ketentuan yang 

sama dan tanpa diskriminasi, kehilangan pangkat atau pengurangan upah. 

Para pekerja yang sedang hamil, menyusui atau baru saja melahirkan 

ditawarkan jadwal kerja yang fleksibel dan penyesuaian lokasi kerja. Wanita 

menyusui memiliki dua istirahat tambahan 30 menit per hari dan ruang untuk 

menyusui untuk mengasuh anak. 

 

Konvensi ILO C183 - Konvensi Perlindungan Kehamilan 

 

x x  

Peningkatan 
 

Indikator 
 

T/A 

 

 

 

 

 

3.6 KESEHATAN & KESELAMATAN 
 Med./ 

Large 

indiv. 

farm 

GM 

Med- 

Large 

Crop 

Persyaratan Inti 

(3.6.1) Pekerja yang bekerja dalam situasi berbahaya (mis. Di medan yang sulit 

atau dengan mesin atau dengan bahan berbahaya) menggunakan Alat 

Pelindung Pribadi (APD) yang sesuai. Pekerja dilatih tentang penggunaan APD, 

dan memiliki akses ke APD secara cuma-cuma. 

 

Pekerja dapat meninggalkan lokasi jika dalam situasi bahaya tanpa meminta 

izin dari pemberi kerja dan tidak dikenakan hukuman. 

 

x x  

(3.6.2) Mesin memiliki instruksi yang jelas tentang penggunaan yang aman yang 

dapat dipahami oleh pekerja, dan bagian berbahaya dijaga atau ditutup. 

Pekerja yang menggunakan mesin dilatih dengan tepat. 

 

x x  

(3.6.3) Wanita yang sedang hamil, menyusui atau baru saja melahirkan tidak 

ditugaskan untuk kegiatan yang berisiko bagi kesehatan wanita, janin, atau 

bayi. Dalam kasus penugasan kembali, tidak ada pengurangan upah. 

Tes kehamilan wajib tidak diizinkan. 

x x  

(3.6.4) Tersedia prosedur kecelakaan dan darurat yang jelas dan tertulis. 

Termasuk pintu kebakaran bertanda dan peta evakuasi. Manajemen secara 

efektif menginformasikan kepada pekerja tentang prosedur ini. Tanda 

peringatan yang jelas dan permanen ditempatkan di lokasi utama untuk 

menunjukkan potensi bahaya. 

x x  

(3.6.5) Pekerja memiliki akses ke air minum yang cukup dan aman melalui salah 

satu cara berikut: 

- Sistem air minum umum, atau 

- Air minum disediakan oleh manajemen, sesuai dengan parameter air minum 

seperti yang ditetapkan oleh WHO, berdasarkan pengujian sebelum setiap 

audit sertifikasi Rainforest Alliance dan setiap saat risiko kontaminasi air telah 

x x  
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terjadi. 

 

Sumber air minum dilindungi dan, mekanisme distribusi air dijaga untuk 

menghindari kontaminasi. 

Penyimpanan air dilindungi dari kontaminasi menggunakan penutup dan 

dibersihkan setidaknya sekali sehari. 

 

(3.6.7) Toilet dan tempat cuci tangan yang memadai, bersih dan berfungsi 

disediakan di lokasi produksi, pemrosesan, pemeliharaan, dan kantor. Fasilitas 

ini dipisahkan berdasarkan gender. Keselamatan dan privasi kelompok rentan 

dijamin, setidaknya dengan fasilitas yang cukup terang dan dapat dikunci. 

Pekerja diizinkan untuk sering menggunakan fasilitas ini saat dibutuhkan. 

 

x x  

(3.6.8) Karyawan P3K terlatih dan kotak P3K yang tepat tersedia bagi pekerja 

untuk perawatan cedera terkait pekerjaan dan perawatan kesehatan darurat 

gratis. Hal ini termasuk transportasi ke dan perawatan di rumah sakit jika cedera 

yang terjadi mengharuskan ini. Kotak-kotak P3K ditempatkan di lokasi-lokasi 

utama produksi, pemrosesan, dan pemeliharaan. Untuk situasi darurat, 

langkah-langkah yang tepat termasuk mandi dan cuci mata tersedia. 

 

x x  

(3.6.9) Jumlah dan jenis insiden kesehatan dan keselamatan kerja dicatat (pria 

atau wanita), dan termasuk insiden yang terkait dengan pestisida dan 

penggunaan input. 

 

x 

 

x  

(3.6.10) Pekerja yang secara teratur menangani pestisida berbahaya menerima 

pemeriksaan medis setidaknya setahun sekali. Jika terpapar organofosfat atau 

pestisida karbamat secara teratur, pemeriksaan ini mencakup pengujian 

cholinesterase. Pekerja memiliki akses ke hasil pemeriksaan medis mereka. 

x x  

Peningkatan 
 

L1 

 

(3.6.12) Ruang kerja, area penyimpanan, dan fasilitas pemrosesan 

adalah lingkungan kerja yang aman, bersih dan teratur, memiliki 

cukup cahaya dan ventilasi. Ada alarm kebakaran, pintu keluar 

darurat bertanda, peralatan pemadam kebakaran, dan peralatan 

untuk membersihkan tumpahan material. Pekerja dapat 

meninggalkan fasilitas jika terjadi bahaya. Hanya personel yang 

berwenang yang memiliki akses ke area kerja, penyimpanan, atau 

fasilitas pemrosesan. 

x 

 

x  

L1 

 

(3.6.13) Pekerja yang tidak dapat melaksanakan pekerjaannya 

karena kondisi kesehatan sementara, termasuk kehamilan dan 

menyusui, untuk sementara dipindahkan ke tugas lain tanpa penalti 

atau pengurangan kompensasi. 

x 

 

x  

L2 

 

(3.6.14) Pelatihan dasar tentang kesehatan dan keselamatan dan 

kebersihan kerja disediakan untuk semua orang yang bekerja di 

ruang kerja, area penyimpanan, dan fasilitas produksi dan 

pemrosesan. Instruksi kebersihan terlihat jelas di lokasi-lokasi utama. 

 

x 

 

x  

L3 

 

(3.6.15) Pekerja memiliki area makan yang bersih dan aman yang 

terletak di luar kamar tidur dan jauh dari kamar mandi, saluran 

limpasan air limbah, dan area penyimpanan limbah. Area tempat 

makan terlindungi dari matahari dan hujan. 

 

x 

 

x  

Indikator 
 

N/A 

 

 

 

3.7 KONDISI KEHIDUPAN DAN PERUMAHAN 
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 Med./ 

Large 

indiv. 

farm 

GM 

Med- 

Large 

Crop 

Persyaratan Inti 

(3.7.1) Pekerja dan keluarga mereka diberikan tempat tinggal yang aman, 

bersih dan layak dengan mempertimbangkan kondisi setempat.  Tempat 

tinggal yang diberikan termasuk setidaknya: 

 

Lokasi dan konstruksi: 

-Konstruksi yang aman. 

-Perlindungan terhadap kondisi cuaca termasuk kondisi iklim ekstrem seperti 

banjir. Pekerja / keluarga diberitahu tentang rencana evakuasi darurat dan 

langkah-langkah diambil untuk mengurangi efek dari kondisi ekstrem tersebut. 

-Keamanan kebakaran: pintu keluar kebakaran yang ditandai, peralatan dan 

instruksi pemadam kebakaran, latihan kebakaran dasar. 

-Perlindungan terhadap polusi udara, limpasan permukaan, air kotoran atau 

limbah lainnya. 

Tempat tinggal dipisahkan dari tempat binatang. 

 

Kesehatan dan kebersihan: 

-Akses ke air minum yang cukup dan aman melalui salah satu cara berikut: 

    -sistem air minum umum, atau 

    - air minum yang disediakan oleh manajemen, sesuai dengan parameter air 

minum sebagaimana ditetapkan oleh WHO, berdasarkan pengujian sebelum 

audit sertifikasi Rainforest Alliance dan setiap saat risiko kontaminasi air telah 

terjadi. 

-sumber air minum terlindungi dan, mekanisme distribusi air dirawat untuk 

menghindari kontaminasi. 

-Penyimpanan air dilindungi terhadap kontaminasi diberi penutup dan diganti 

setidaknya sekali sehari. 

-Fasilitas sanitasi dan cuci yang memadai. Keselamatan dan privasi kelompok 

rentan dijamin, setidaknya dengan fasilitas yang cukup terang dan dapat 

dikunci 

-Akses ke perawatan kesehatan primer, termasuk perawatan kesehatan 

reproduksi dan ibu. 

-Kesehatan informasi tentang penyakit menular, kesehatan reproduksi dan 

masalah kesehatan primer lainnya. 

-Sistem pembuangan limbah dan sampah yang memadai. 

Area memasak. 

- Ventilasi asap yang cocok. 

- Sinar Cukup (sinar matahari dan buatan). 

Lantai Kering. 

-Pengendalian hama. 

 

Kenyamanan dan kesopanan: 

-Para Keluarga memiliki kamar terpisah. 

-Akses ke layanan penitipan anak  yang nyaman dan terjangkau untuk anak-

anak pekerja. 

Tempat tinggal bisa dikunci. 

- Akomodasi kelompok untuk pekerja perorangan memiliki kamar dan fasilitas 

terpisah untuk pria dan wanita. Ada ruang yang cukup antara tempat tidur 

asrama. 

-Loker. 

-Aliran listrik (di rumah atau di dekatnya). 

 

ILO_ R115 - Rekomendasi Perumahan Pekerja, 1961 (No. 115) 

x 

 

 
 

(3.7.2) Anak-anak yang tinggal di lokasi  dan dari usia sekolah, bersekolah. 

Anak-anak juga: 

- Pergi ke sekolah dengan jarak yang bisa ditempuh berjalan kaki dengan 

aman, 

- Pergi ke sekolah dengan jarak yang wajar, di mana transportasi yang aman 

x 
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disediakan jika orang tua tidak dapat membawa anak-anak dan tidak ada 

transportasi umum yang aman tersedia, atau 

- Pergi ke sekolah di tempat yang diakui dan tingkat yang setara. 

 

Peningkatan  
L1 

 

(3.7.3) Kondisi kehidupan telah ditingkatkan dengan: 

- Bahan bangunan tahan lama 

- Toilet dalam ruangan; koneksi ke saluran air limbah jika ada 

- Peningkatan ukuran ruangan 

- Fasilitas memasak 

- Tempat tidur tidak lebih dari dua tingkat 

- Ventilasi alami yang memastikan pergerakan udara di semua kondisi 

cuaca dan iklim. 

x 

 

 
 

L2 

 

(3.7.4) Kondisi kehidupan telah ditingkatkan dengan: 

- Lantai tertutup 

- Jumlah penghuni perkamar sesuai dengan jumlah maksimum yang 

berlaku 

- Pemeriksaan rutin dilakukan untuk memastikan bahwa akomodasi 

tersebut aman dan bersih. Laporan inspeksi didokumentasikan.  

x 

 

 
 

L3 

 

(3.7.5) Kondisi kehidupan telah ditingkatkan dengan: 

- Area untuk mengeringkan pakaian. 

- Setidaknya satu toilet, satu pancuran, dan satu wastafel untuk setiap 

keluarga. 

- Akomodasi kelompok memiliki setidaknya satu toilet per enam 

orang. 

- Akses ke tempat istirahat dan rekreasi.  

x 

 

 
 

Indikator 
 

T/A 

 

3.8 MASYARAKAT 
 

 Med./ 

Large 

indiv. 

farm 

GM 

Med- 

Large 

Crop 

Persyaratan Inti 

(3.8.1) Petani menghormati hak-hak hukum dan adat masyarakat, dan 

menghormati situs dan sumber daya budaya dan agama. Kegiatan yang 

mengurangi hak penggunaan lahan atau sumber daya atau kepentingan 

kolektif masyarakat dilakukan hanya setelah menerima persetujuan atas dasar 

informasi awal tanpa paksaan(FPIC).. Proses persetujuan  meliputi: 

- Kompensasi dinegosiasikan saat terjadi kehilangan hak penggunaan 

- Dokumentasi proses termasuk, peta yang menunjukkan lokasi, batas, dan 

rencana penggunaan lahan dan sumber daya lainnya di mana masyarakat 

memiliki hak hukum, adat, atau penggunaan. 

 

x x  

(3.8.2) Hak yang sah untuk penggunaan tanah ditunjukkan dengan adanya 

surat kepemilikan, penyewaan, atau dokumen hukum lainnya atau dengan 

dokumentasi hak penggunaan tradisional atau masyarakat. Tanaman 

ditanam di tanah yang diklasifikasikan sebagai kebun dan / atau disetujui 

untuk penggunaan pertanian. 

Hak untuk menggunakan tanah tidak disengketakan secara sah oleh 

kelompok-kelompok penduduk atau komunitas setempat saat ini atau 

sebelumnya, termasuk dalam kaitannya dengan perampasan masa lalu atau 

pengabaian paksa. Dalam hal terjadi konflik tanah seperti itu, hak yang sah 

dapat ditunjukkan jika proses penyelesaian konflik telah dilaksanakan, 

didokumentasikan, dan diterima oleh pihak-pihak yang terkena dampak. 

 

x x  
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Peningkatan 
 

L1 

 

(3.8.3) Pihak manajemen bersama masyarakat lokal untuk 

mengidentifikasi masalah dan minat masyarakat terkait dengan 

operasi kebun. Manajemen memberi tahu masyarakat tentang 

kemungkinan untuk mengajukan pengaduan melalui mekanisme 

pengaduan. 

 

x 

 

x  

L2 

 

(3.8.4) Pihak manajemen mendukung masyarakat berdasarkan 

kebutuhan dan prioritas yang diidentifikasi, mis. dukungan untuk 

sekolah setempat, perawatan medis atau masalah lingkungan. 

 

x 

 

x  

Indikator 
 

T/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 4: LINGKUNGAN 
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Tujuan dan Outcome:  
 

Pertanian dapat memiliki efek positif atau negatif terhadap alam, tergantung pada cara 

pengelolaannya. Dalam standar Rainforest Alliance, bab ini menguraikan cara kebun 

bersertifikat untuk memberikan dampak positif pada bumi, hutan, keanekaragaman hayati, 

air dan iklim. Dengan mematuhi kriteria Inti dari standar ini, berarti kebun juga mematuhi 

pendekatan Nilai Konservasi Tinggi yang ditetapkan oleh Jaringan HCV. 

 

Topik pertama dalam bab ini mendukung outcome pertanian dan kelompok yang 

melestarikan, memelihara, dan memulihkan ekosistem alami dan layanannya, dan tidak 

berkontribusi terhadap deforestasi, degradasi hutan, dan perusakan ekosistem alam lainnya. 

Tema keanekaragaman hayati dan vegetasi asli mendukung outcome bahwa kebun dan 

kelompok menghindari degradasi habitat alami, berkontribusi untuk meningkatkan 

keanekaragaman hayati, dan membantu mencegah kepunahan spesies yang terancam. 

Terakhir, dalam topik air, limbah, dan energi, kebun dan kelompok mengurangi polusi, 

mengolah air limbah, dan meminimalkan pelepasan polutan berbahaya, dan mengurangi 

limbah dan energi melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan 

kembali. 

 

Akhirnya, sepanjang bab ini dan pada bab praktik-praktik pertanian, standar RA 

mengusahakan outcome kebun dan kelompok yang mengadopsi teknik adaptasi dan 

ketahanan iklim serta mendukung mitigasi perubahan iklim. 

 

Sekali lagi, Rainforest Alliance mengakui bahwa sertifikasi kebun sesuai dengan konservasi 

bentang alam secara luas, di mana diperlukan beberapa strategi untuk menciptakan 

dampak yang berkelanjutan bagi keanekaragaman hayati dan bumi. Isi bab ini menandai 

titik awal di mana kebun dan kelompok tersertifikasi dapat mendukung tujuan tersebut. 
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4.1 HUTAN, EKOSISTEM ALAM LAINNYA DAN KAWASAN  LINDUNG 
 Med./ 

Large 

indiv. 

farm 

GM 

Med- 

Large 

Crop 

Persyaratan Inti 

(4.1.1) Sejak 1 Januari 2014 dan seterusnya, hutan atau ekosistem alami 

lainnya belum dikonversi  untuk produksi pertanian atau penggunaan lahan 

lainnya. 

x 

 

x  

(4.1.2) Produksi atau pemrosesan tidak terjadi di kawasan lindung atau zona 

penyangga, kecuali jika sesuai dengan hukum yang berlaku dan rencana 

manajemen untuk kawasan-kawasan tersebut, sebagaimana ditentukan oleh 

otoritas terkait. 

 

x 

 

x  

Peningkatan 
 

N/A 

Indikator 
 

N/A 

 

4.2 KONSERVASI DAN PENINGKATAN EKOSISTEM ALAMI DAN VEGETASI 

ASLI 
 

 Med./ 

Large 

indiv. 

farm 

GM 

Med- 

Large 

Crop 

Persyaratan Inti 

(4.2.1) Hutan di lahan pertanian dan ekosistem alami dilestarikan. Selain itu, 

bentuk-bentuk vegetasi asli berikut dipertahankan: 

a) Pohon-pohon asli berukuran besar, kecuali bila ini membahayakan orang 

atau infrastruktur, 

b) Pelindung naungan wanatani yang ada, kecuali jika melebihi parameter 

Rainforest Alliance tentang cakupan naungan optimal. 

x x  

(4.2.2) Pihak manajemen telah menginventaris dan menilai Nilai Konservasi 

Tinggi (lihat definisi) di kebun atau kelompok kebun dan mendokumentasikan 

dan menerapkan rencana untuk melindungi nilai-nilai ini melalui tindakan 

manajemen yang tepat. 

Kebun yang sangat besar (> 10.000 ha) harus menentukan apakah mereka 

telah meningkatkan risiko dengan menggunakan panduan Rainforest Alliance 

(akan segera disediakan). Jika mereka memiliki risiko tinggi, penilaian HCV 

harus dilakukan oleh penilai berlisensi HCVRN. 

 

x x  

Peningkatan 
 

L2 

 

 

(4.2.3) Berdasarkan peta yang disediakan pada 1.2.4 kebun 

menetapkan setidaknya 10% total pelindung vegetasi asli, atau 

15% total pelindung vegetasi asli untuk kebun yang menanam 

tanaman tahan naungan, melalui satu atau lebih hal berikut ini: 

• Pembentukan, pemulihan, atau pelebaran penyangga riparian; 

• Pemulihan ekosistem alami; 

• Menanam  atau meningkatkan pohon pelindung asli dalam 

sistem wanatani; 

. Memasukkan vegetasi asli sebagai tanaman pembatas, pagar 

hidup, dan penghalang di sekitar perumahan dan infrastruktur, 

atau dengan cara lain. 

x x  
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(4.2.4) Kebun dengan tanaman tahan naungan mengusahakan  

sistem wanatani dengan tutupan naungan optimal menggunakan 

pohon asli di seluruh kebun atau kelompok kebun sesuai dengan 

parameter Rainforest Alliance. 

  tutupan naungan diperhitungkan dalam persyaratan kriteria 4.2.3. 

x x  

Indikator 
 

• • (4.2.3): Total area  vegetasi asli (dan vegetasi asli sebagai% dari total area kebun), 

• • Smart meter (4.2.4): Rata-rata% tutupan naungan di seluruh petak lahan kebun dimana 

tanaman yang tahan naungan ditanam 

• • Smart meter (4.2.4): Jumlah rata-rata spesies pohon penaung asli per hektar di seluruh petak 

lahan kebun dimana tanaman yang tahan naungan ditanam  
 

 

4.3. PENYANGGA RIPARIAN DAN ZONA NON-APLIKASI PESTISIDA 

 
 Med./ 

Large 

indiv. 

farm 

GM 

Med- 

Large 

Crop 

Persyaratan Inti 

(4.3.1) Kebun mempertahankan zona penyangga riparian yang ada di 

sekitar ekosistem perairan 

X x  

(4.3.2) Kebun mempertahankan zona non-aplikasi pestisida atau penyangga 

vegetatif (lihat definisi) sesuai dengan parameter Rainforest Alliance yang 

berhubungan dengan semua bidang aktivitas manusia, atau ekosistem alami 

perairan dan darat. 

X x  

Peningkatan 
 
 

(4.3.3) Kebun membangun dan meningkatkan zona penyangga 

riparian yang ada sesuai dengan parameter luas yang diperlukan 

(lihat definisi) 

 

X x  

Indikator 
 

• Smart Meter (4.3.2):% area perairan dengan zona penyangga riparian yang memenuhi parameter 

Rainforest Alliance sesuai dengan luas untuk zona tersebut 

 

 

4.4 PERLINDUNGAN SATWA LIAR DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI 

 
 Med./ 

Large 

indiv. 

farm 

GM 

Med- 

Large 

Crop 

Persyaratan Inti 

(4.4.1) Hewan tidak diburu di kebun, kecuali satwa liar berupa hama 

vertebrata dapat diburu sesuai dengan Rencana Pengendalian Hama 

Terpadu . Anggota kelompok dan pekerja diberi informasi tentang peraturan 

ini dan dilatih untuk mengidentifikasi dan melindungi spesies yang terancam 

dan satwa liar lainnya. 

 

Tidak ada perburuan, pembunuhan, pengumpulan atau perdagangan  

tumbuhan atau hewan yang terancam punah. 

 

x x  

(4.4.2) Satwa liar tidak ditahan di penangkaran. Hewan liar yang ditangkap di x x  
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kebun sebelum tanggal sertifikasi paling awal harus dikirim ke tempat 

penampungan profesional atau hanya boleh digunakan untuk tujuan 

nonkomersial selama sisa hidup mereka jika diperlakukan sesuai dengan lima 

kebebasan kesejahteraan hewan. 

(4.4.3) Spesies invasif  tidak secara sengaja dimasukkan atau dilepaskan. 

Spesies invasif yang ada atau bagiannya tidak dibuang di ekosistem perairan. 

 

x x  

(4.4.4) Tidak ada hewan yang digunakan untuk mengolah kopi, yang ditahan 

di kebun. Tidak ada hewan seperti itu yang ditahan untuk tujuan pariwisata. 

x x Kopi 

Peningkatan 
 

L1 

 

 
 

(4.4.5) Produsen meminimalkan konflik manusia-satwa liar yang 

memengaruhi pekerja, satwa liar, tanaman, atau aset-aset kebun. 

langkah-langkah tindakan yang diambil harus sesuai dengan 

konteks lokal. Langkah-langkah tindakan ini dapat mencakup 

penempatan lokasi infrastruktur, pagar dan koridor tetapi tanpa 

pembatasan yang tidak perlu terhadap mobilitas satwa liar atau 

akses ke sumber daya seperti air. Pekerja dilatih tentang prosedur 

dan tindakan darurat untuk menangani kerusakan tanaman atau 

serangan satwa liar. 

x x  

L2 

 

(4.4.6) Tindakan diambil untuk menahan dan mengurangi spesies 

invasif yang ada. 

 

x x  

Indikator 
 

T/A 

 

 

4.5 KONSERVASI AIR 

 
 Med./ 

Large 

indiv. 

farm 

GM 

Med- 

Large 

Crop 

Persyaratan Inti 

(4.5.1) Manajemen kebun dan kelompok  dan anggota mematuhi hukum 

yang berlaku tentang pengambilan air permukaan atau air tanah untuk 

keperluan pertanian, domestik atau pemrosesan. Jika izin diperlukan, maka 

volume yang diambil tidak boleh melebihi apa yang dinyatakan di dalam 

surat  izin tersebut. Praktik-praktik  irigasi tidak mengancam keamanan air 

setempat. 

 

x x  

(4.5.2) Ketika membangun sistem irigasi atau pemrosesan yang baru, 

dirancang untuk mengoptimalkan produksi tanaman sambil meminimalkan 

penggunaan air dan produksi air limbah, erosi dan salinisasi. 

x x  

(4.5.3) Sistem irigasi dan distribusi air yang ada dikelola dan dipelihara untuk 

mengoptimalkan produktivitas tanaman dan meminimalkan limbah air, erosi 

dan salinisasi. 

x 

 

x  

Peningkatan 

 

 

 

(4.5.4) Untuk operasi pengairan atau penggunaan air untuk 

pemrosesan, Manajemen mengusahakan untuk mengurangi 

penggunaan air per unit produk yang diproduksi atau diproses. 

Penggunaan dan pengurangan dicatat. Kebutuhan air di masa 

depan dan ketersediaan air dievaluasi dan target ditetapkan untuk 

meningkatkan efisiensi penggunaan air. 

x x  
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(4.5.5) Kebun memanfaatkan pemanenan air. x x  

Indikator 
 

• Smart Meter (4.5.3): 

• Penggunaan air per unit produk (L / Kg) 

• % pengurangan penggunaan air dibandingkan dengan tahun sebelumnya (per kg produk) 

 

 

 

4.6 AIR LIMBAH DAN KUALITAS AIR 

 
 Med./ 

Large 

indiv. 

farm 

GM 

Med- 

Larg

e 

Crop 

Persyaratan Inti 

(4.6.1) Air limbah dari operasi pemrosesan tidak dibuang ke ekosistem perairan 

kecuali jika memenuhi parameter air limbah industri Rainforest Alliance. Tes air 

limbah dilakukan di semua titik keluar dan dicatat selama operasi. Pabrik utama  

dan pabrik-pabrik yang ada di lokasi menghitung kuantitas jumlah air yang 

digunakan untuk operasi pemrosesan. 

 

x x 
 

(4.6.2) Air limbah dari operasi pemrosesan yang baru didirikan tidak dialirkan  ke 

tanah yang sangat berpasir atau sangat berpori, di mana kemiringan melebihi 

8%, atau di mana permukaan air tinggi secara musiman atau permanen. Air 

limbah dari operasi pemrosesan tidak boleh dialirkan ke tanah kecuali telah 

melewati proses untuk menghilangkan partikel dan racun dan untuk 

mengurangi keasaman dan sesuai dengan parameter air limbah industri 

Rainforest Alliance untuk irigasi. Air limbah dari operasi pemrosesan tidak boleh 

dicampur dengan air bersih untuk memenuhi parameter air limbah industri 

Rainforest Alliance. 

 

Operasi pemrosesan yang ada mengambil langkah-langkah untuk mengurangi 

risiko erosi tanah atau kontaminasi. 

x x  

(4.6.3) Air kotoran yang tidak diolah tidak dibuang ke ekosistem perairan. 

Limbah manusia tidak digunakan dalam kegiatan produksi atau pemrosesan. 

 

x x  

Peningkatan 
 

 

(4.6.4) Manajemen kebun (manajemen pabrik pusat) 

meningkatkan penggunaan kembali air limbah dari operasi 

pemrosesan dan mengurangi penggunaan air. 

 

x 

 

x  

 

(4.6.5) Teknologi pengolahan air limbah canggih untuk produksi 

energi dan/atau penggunaan kembali nutrisi diimplementasikan. 

x 

 

X  

Indikator 

 

• Smart Meter (4.6.4): % dari jumlah total air yang digunakan untuk pemrosesan, yang digunakan 

kembali 

 

 

 

 

4.7 PENANGANAN LIMBAH 
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 Med./ 

Large 

indiv. 

farm 

GM 

Med- 

Large 

Crop 

Persyaratan Inti 

(4.7.1) Limbah (termasuk limbah berbahaya seperti limbah kimia dan limbah 

biomedis) disimpan dan dibuang hanya pada kawasan khusus yang telah 

ditentukan. Praktik-praktik penyimpanan, pengolahan dan pembuangan 

limbah tidak menimbulkan risiko kesehatan atau keselamatan bagi produsen, 

pekerja, orang lain, atau ekosistem alami. Sampah plastik tidak tertinggal di 

tanah. Limbah tidak pernah dibuang ke ekosistem alami atau ekosistem 

perairan. 

 

x x  

(4.7.2) Limbah tidak dibakar kecuali di tempat pembakaran yang secara 

teknis dirancang untuk jenis limbah tersebut. 

 

x x  

Peningkatan 
 

 

 

(4.7.3) Manajemen kebun memisahkan aliran limbah (mis. Daur 

ulang, organik) berdasarkan pilihan penanganan limbah yang ada 

untuk  penggunaan kembali dan pembuangan serta menetapkan 

target untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur 

ulang limbah. 

x 

 

x  

 

 

(4.7.4) Terdapat sebuah fasilitas pemrosesan untuk mengolah limbah 

organik dari operasi pemrosesan (mis. Sekam kopi di penggilingan 

basah dan sisa-sisa pisang di pusat pengumpulan, kulit kelapa, kulit 

buah kakao) menjadi energi dan/atau pupuk organik (misal di 

penggilingan kopi, pusat pengumpulan pisang). 

 

x 

x  

Indikator 
 

• Smart Meter (4.7.3): 

•  # kategori limbah yang digunakan kembali / didaur ulang 

• o% limbah organik dari pemrosesan dibuat menjadi kompos dan dikembalikan ke lahan 

• o% limbah pertanian (berdasarkan volume) yang didaur ulang 

 

4.8 EFISIENSI ENERGI 
 Med./ 

Large 

indiv. 

farm 

GM 

Med- 

Larg

e 

Crop 

Persyaratan Inti 
N/A 

Peningkatan 
 

(4.8.1) Manajemen kebun (atau Manajemen Kelompok) 

mengkuantifikasi dan mendokumentasikan jenis sumber energi dan 

mesin-mesin terkait yang digunakan untuk produksi, pemrosesan, dan 

penggunaan domestik. Kebun menetapkan target untuk 

meningkatkan efisiensi energi dan untuk mengurangi ketergantungan 

pada sumber energi yang tidak terbarukan. 

 
x  

Indikator 
o smart meter (4.8.1) Jumlah energi yang digunakan per kg produk akhir (Volume bahan bakar, 

listrik KWh)  

 

4.9 PENGURANGAN GAS RUMAH KACA 
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 Med./ 

Large 

indiv. 

farm 

GM 

Med- 

Larg

e 

Crop 

Persyaratan Inti 

N/A 

Peningkatan 
 

 
 

(4.9.1) Manajemen kelompok menentukan dampak GRK mereka 

dengan menghitung jejak karbon (CO2e) dari produksi dan/atau 

operasi pemrosesan mereka berdasarkan pada perubahan 

parameter-parameter energi, pupuk, hasil panen, air limbah, dan 

penggunaan lahan sebagaimana dijelaskan dalam bab dengan 

kriteria terkait dalam standar ini. 

x x  

 
 

(4.9.2) Manajemen kelompok menetapkan strategi pengurangan 

GRK dan menunjukkan bahwa keseluruhan jejak karbon dikurangi 

sesuai dengan target ambang yang ditentukan. 

x x  

 
 

(4.9.3) Manajemen kebun mengkompensasi emisi GRKnya. x x  

Indikator 
• Smart Meter (4.9.2): 

• Jejak karbon per kg produk akhir 

• % pengurangan jejak karbon per tahun 

• Smart Meter (4.9.3):  Jumlah emisi CO2e dikompensasi per tahun (total dan sebagai % dari emisi 

CO2e) 

 

 

 
 

 


