
Hampir setengah dari naungan hutan asli Bumi telah hilang. Setiap 
tahunnya, 12 juta hektar (29,5 juta ekar) lahan tambahan musnah 
menurut laporan dari Global Forest Watch. Ini bukan hanya peristi-
wa tragis bagi masyarakat setempat dan ekosistem yang terdam-
pak oleh deforestasi, tetapi juga untuk dampak lebih besar yang 
terjadi akibat salah satu masalah yang paling mendesak di dunia: 
perubahan iklim.

Pepohonan merupakan solusi iklim alami yang menangkap karbon 
dioksida (CO2) sehingga mencegah akumulasi karbon dioksida di 
atmosfer yang dapat menghangatkan bumi. Hasil analisis terba-
ru memperkirakan pengelolaan hutan yang lebih baik saja dapat 
 melenyapkan 7 miliar metrik ton karbon dioksida atau 7 triliun kilo, 
 setiap tahunnya (setara dengan menghilangkan 1,5 miliar mobil— 
lebih dari jumlah mobil di seluruh dunia saat ini).

Selama 30 tahun terakhir, Rainforest Alliance telah mengembangkan 
pendekatan 360 derajat yang komprehensif  untuk melindungi hutan 
dunia. Dalam Program Sertifikasi 2020  terbaru, kami bertindak lebih 
lanjut untuk melindungi hutan yang  tersisa dan ekosistem alami lain-
nya serta meningkatkan  keanekaragaman hayati dan vegetasi alami 
di lahan pertanian— seluruhnya dilakukan sekaligus dengan tetap 
mendukung mata pencaharian petani dan masyarakat di sekitar 
hutan yang menggantungkan hidup pada ekosistem ini.

SEPERTI APA PENDEKATAN TERBARU  
KAMI TERHADAP DEFORESTASI?

Sejalan dengan pendekatan yang didukung oleh Accountability 
 Framework Initiative—dan LSM lingkungan lainnya yang terke-
muka— program baru kami tidak hanya melarang deforestasi 
( penggundulan hutan), tetap juga melarang pemusnahan seluruh 
ekosistem alami, termasuk lahan basah dan lahan gambut yang 
berarti semakin banyak lahan akan terlindungi.

Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance terbaru melarang 
pemusnahan atau alih fungsi ekosistem alami terhitung tanggal 
1  Januari 2014. Sebagai persiapan dalam menjalani audit, lokasi GPS 
di kebun yang bersertifikat akan diperiksa terhadap setiap bukti alih 
fungsi hutan berdasarkan pada peta data dasar hutan yang dise-
suaikan.  Penilaian risiko otomatis ini akan membantu auditor untuk 
lebih efektif dalam mendeteksi deforestasi dan petani untuk lebih 
baik dalam mengatasi risiko deforestasi. Jika kasus alih fungsi hutan 
ditemukan setelah tanggal batas waktu yang ditetapkan, kebun, 
secara umum, tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi, 
kecuali dalam kasus konversi minor ringan, yang dapat diperbaiki. 

Standar baru juga mengharuskan petani untuk meningkatkan 
naungan pohon asli di lahan pertanian yang ada dan dalam sistem 
agroforestri atau lahan konservasi untuk memastikan bahwa perta-
nian tidak hanya memiliki dampak negatif yang minimal, tetapi juga 
memberikan dampak positif pada keanekaragaman hayati, iklim, 
serta keberlanjutan jangka panjang dari lanskap. 

Bertindak lebih jauh untuk melindungi hutan 
dunia dan masyarakat sekitar hutan

DEFORESTASI

Lahan perkebunan kopi pertama yang menghadap Finca El Platanillo 
di bagian barat Guatemala bersertifikat ‘ramah iklim’ dari Rainforest 
Alliance.  Kopi ditanam di sepanjang lereng gunung dengan tanaman 
dan pohon asli yang memberikan naungan dan mengurangi efek erosi 
tanah,  Perencanaan dan pengelolaan lahan yang efektif ini terkait 
lanskap yang lebih luas merupakan standar penting untuk sertifikasi 
Rainforest Alliance.
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ADA APA DI PROGRAM SERTIFIKASI 2020 KAMI?
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APA BEDANYA INI DENGAN STANDAR SEBELUMNYA?  

Pedoman Perilaku UTZ telah melarang deforestasi atau degradasi 
 hutan primer sejak tahun 2008 serta deforestasi atau degradasi 
 hutan sekunder kecuali dalam kondisi tertentu. Standar Pertanian 
Berkelanjutan 2017 Rainforest Alliance telah melarang pemusnah-
an area Nilai Konservasi Tinggi sejak tahun 2005 dan  pemusnahan 
seluruh ekosistem alami sejak tahun 2014. Standar Pertanian 
 Berkelanjutan Rainforest Alliance yang baru mengikuti pendekatan 
yang lebih luas ini dengan tujuan untuk melestarikan baik hutan 
 maupun seluruh ekosistem alami.

Kami memilih 1 Januari 2014 sebagai tanggal batas waktu (akhir) 
untuk beberapa alasan:

 • Dalam reimagining certification, kami mendorong adanya 
 laporan yang lebih berbasis data. Dengan mengingat hal ini, 
pemeriksaan yang jauh lebih baik dapat dilakukan dengan 
 penginderaan jarak jauh (remote sensing) pada tahun 2014 
karena ketersediaan data satelit yang lebih banyak sejak tahun 
2014 dan seterusnya. Tindakan ini akan memberikan lebih  banyak 
data lengkap untuk jaminan lebih baik yang berbasis data. 

 • Sebelumnya, sistem Rainforest Alliance dan UTZ memiliki 
tanggal batas waktu lain untuk hutan yang berbeda. Dengan 
memilih satu peraturan untuk seluruhnya, persyaratan dan 
penerapannya pun menjadi lebih jelas.

 • Batas waktu (1 Januari) 2014 sesuai dengan komitmen 
 pasar dan sektor, seperti New York Declaration on Forests 
 serta  lainnya, serta pendekatan yang lebih ketat terhadap 
 deforestasi dengan standar serupa.

INTERVENSI LAIN APA DARI RAINFOREST ALLIANCE 
YANG MENDUKUNG PEKERJAAN INI?

Sertifikasi hanyalah salah satu dari alat yang dimasukkan dalam 
pendekatan menyeluruh untuk menciptakan rantai pasokan  bebas 
deforestasi. Selain sertifikasi, kami mendukung misi ini melalui 
 program yang disesuaikan berdasarkan konteks dan kebutuhan 
 spesifik melalui kerja sama dengan perusahaan untuk mene-
rapkan komitmen tanpa alih fungsi dalam rantai pasokan yang 
mana  sertifikasi bukanlah suatu opsi.

Kami juga mendorong pendekatan lanskap yang melibatkan seluruh 
produsen berbagai tanaman dan pemasok di satu wilayah geografis 
untuk memastikan rantai pasokan bersertifikat bebas  deforestasi 
tidak secara sengaja meningkatkan deforestasi pada tanaman 
atau rantai pasokan lainnya yang tidak bersertifikat.

Kebijakan publik dan advokasi bersifat penting serta untuk tujuan 
menyatukan seluruh pelaku agar menyepakati solusi untuk masalah 
ini. Di negara konsumen, Rainforest Alliance mendukung perpaduan 
peraturan, kemitraan, dan komitmen sukarela. Di negara produksi, 
kami berupaya untuk memastikan lembaga publik nasional  memiliki 

kapasitas untuk menegakkan kebijakan perlindungan hutan  serta 
kebijakan ini mendukung kelompok rentan karena pada  akhirnya, 
ini merupakan satu-satunya cara untuk memastikan  perlindungan 
hutan dapat berhasil dan sepenuhnya diterapkan.

APAKAH INI SECARA KHUSUS RELEVAN UNTUK 
 TANAMAN ATAU NEGARA TERTENTU?

Deforestasi lebih terkonsentrasi di dan paling banyak  melibatkan, 
sektor kakao. Dalam beberapa tahun mendatang, kami juga 
 mengharapkan lebih banyak perhatian tertuju pada topik di sek-
tor lain, yakni kopi, seperti perubahan iklim mendorong produksi 
kopi ke lereng atas ke kawasan hutan. Rainforest Alliance saat ini 
 mengembangkan pendekatan berbasis risiko untuk memantau 
dan  mencegah deforestasi. Di negara prioritas, pendekatan ini akan 
 berbasis peta hutan yang dikembangkan khusus sebagai upaya 
untuk memberikan data yang paling akurat tentang risiko defores-
tasi untuk memungkinkan auditor dan petani mengatasi masalah 
ini dengan lebih baik. Perhatian khusus akan diberikan kepada area 
tempat dengan kasus deforestasi terbanyak di Nikaragua, Honduras, 
Peru, Pantai Gading, Ghana, Nigeria, Kamerun, dan Indonesia.

INGIN TAHU SELENGKAPNYA?

Baca selengkapnya tentang deforestasi dan hal yang akan  tersedia 
dalam program sertifikasi baru kami. Untuk pertanyaan spesifik, 
 silakan kirim email ke kami di cs@ra.org.

JUNI 2020

REIMAGINING CERTIFICATION

Reimagining certification merupakan visi jangka panjang kami 
untuk masa depan sertifikasi. Ini merupakan bagian dari strategi 
lebih luas kami di Rainforest Alliance untuk mendorong perubah-
an melalui empat area utama pekerjaan.

Pada bulan Juni 2020, Rainforest Alliance menempuh langkah 
pertama dalam perjalanannya menuju “Reimagining certificati-
on” dengan publikasi Program Sertifikasi 2020-nya. Kami telah
mengerjakan program baru ini sejak tahun 2018, saat Rainforest 
Alliance dan UTZ bergabung.

Program Sertifikasi 2020—termasuk Standar Pertanian Berkelan-
jutan yang baru —merupakan peluang unik untuk benar-benar 
mengubah cara kerja sertifikasi serta bagaimana sertifikasi 
 dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan pelaku 
usaha di seluruh dunia yang menggunakannya.

Antara bulan Juni 2020 hingga pertengahan tahun 2021,  Rainforest 
Alliance akan meluncurkan program baru di seluruh dunia, 
termasuk rencana pelatihan yang komprehensif. Audit terhadap 
program baru akan dimulai pada pertengahan tahun 2021.
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