
Di Rainforest Alliance, kami mengakui bahwa keberlanjutan ada-
lah perjalanan jangka panjang dan untuk menjadikan berbagai 
sektor benar-benar berkelanjutan, seluruh pelaku rantai paso-
kan punya peranan penting. Rantai pasokan yang inklusif adalah 
rantai  pasokan yang sama-sama memiliki nilai dan risiko. Ini 
membutuhkan peralihan ke sistem yang menanggung biaya dan 
investasi produsen serta penghargaan atas upaya mereka dalam 
 menjadikan kebun dan produksi lebih berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi ini, Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 kami 
menguraikan dua persyaratan untuk pembeli komoditas  Rainforest 
Alliance Certified™: Sustainability Differential dan Sustainability 
 Investments.

Mengapa kaMi MengaMbil pendekatan ini?

Sulit untuk mendapatkan mata pencaharian yang layak di  dalam 
produksi pertanian.  Terlepas apa jenis tanaman atau tempat pro-
duksinya, pertanian sangat bergantung pada sejumlah variabel, 
mulai  cuaca dan hama hingga akses ke input dan pasar. Hasilnya, 
di banyak negara, peralihan sekecil apa pun di lingkungan kerja dapat 
mendorong banyak petani, terutama petani kecil, hidup berada di 
 bawah garis kemiskinan. Kondisi ini diperburuk dengan banyaknya 
produsen Rainforest Alliance bergantung pada rantai pasokan global 
yang secara struktur tidak seimbang.  Produsen menanggung seba-
gian besar risiko, beban kepatuhan, serta dampak perubahan iklim. 
Padahal mereka sendiri, hampir sama sekali atau nyaris tidak berdaya 
dalam menegosiasikan harga, ketentuan perdagangan, serta sumber 
daya tambahan yang diperlukan untuk produksi berkelanjutan.

Menjadikan rantai pasokan lebih setara

berbagi  
tanggung Jawab
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ADA APA DI PROGRAM SERTIFIKASI 2020 KAMI?

Sustainability Differential

Sustainability Differential adalah pembayaran tunai tambahan 
bersifat wajib yang dilakukan kepada produsen bersertifikat di 
atas harga pasar komoditas. Jumlah Sustainability Differential 
tidak tetap. Jika mungkin, hal ini sebaiknya dinegosiasikan antara 
kelompok tani/petani serta pelaku pasar yang bertanggung 
jawab untuk melakukan pembayaran, yang dalam sebagian 
besar kasus, adalah pembeli pertama. Tujuan dari pembayaran 
ini adalah menghargai upaya dan aktivitas spesifik yang dilaku-
kan produsen untuk memenuhi Pedoman Kebun dalam Standar 
Pertanian Berkelanjutan. Pembayaran ini seharusnya mendorong 
penerapan terus-menerus pada praktik produksi berkelanjutan 
yang tertanam dalam standar kami. 

Sustainability Differential juga akan berperan penting dalam 
memudahkan petani yang merekrut pekerja untuk membayar 
upah lebih tinggi. Kebun besar akan diharuskan untuk mengelu-
arkan Sustainability Differential pada area yang secara lang-
sung menguntungkan pekerja. Mereka akan harus berkonsultasi 
dengan perwakilan sah dari pekerja pertanian guna menentukan 
seperti apa alokasi dananya.

Sustainability Investments

Sustainability Investments adalah investasi tunai atau dalam 
bentuk jasa dan barang yang bersifat wajib dari pembeli produk 
Rainforest Alliance Certified kepada produsen bersertifikat untuk 
tujuan spesifik seperti membantu mereka memenuhi Pedo-
man Kebun dalam Standar Pertanian Berkelanjutan. Investasi 
tipe  seperti ini mencakup investasi yang diperlukan produsen 
untuk memenuhi kepatuhan utama atau kriteria peningkatan 
wajib  dalam standar serta biaya untuk mencapai sertifikasi 
(yakni penerapan Sistem Pengelolaan Internal Digital dan biaya 
audit). Investasi ini harus mampu memenuhi kebutuhan yang 
teridentifikasi oleh produsen dalam rencana investasi mereka, 
 serta  pembeli harus melaporkan investasi yang mereka lakukan.

apa itu SuStainability differential dan SuStainability inveStMentS?
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reiMagining CertifiCatiOn dan prOgraM 
SertifikaSi 2020

Reimagining certification merupakan visi jangka panjang kami 
untuk masa depan sertifikasi. Ini merupakan bagian dari strate-
gi kami yang lebih luas di Rainforest Alliance untuk mendorong 
perubahan melalui empat area utama pekerjaan.

Pada bulan Juni 2020, Rainforest Alliance menempuh langkah 
pertama dalam perjalanannya menuju “reimagining certifi-
cation” dengan publikasi Program Sertifikasi 2020. 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 caranya untuk 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 kompre-
hensif.  Audit terhadap program baru akan dimulai pada 
 pertengahan tahun 2021.

Dalam reimagining of certification, kami beralih dari suatu model 
yang menempatkan beban investasi pada produksi berkelanjutan 
secara eksklusif pada produsen menjadi sistem baru yang memba-
gikan tanggung jawab atas produksi berkelanjutan secara merata di 
seluruh rantai pasokan. Dengan Sustainability Differential dan Sustai-
nability Investments, kami mendorong perusahaan untuk mengakui 
nilai keberlanjutan dan berinvestasi di dalamnya dan menghargai 
produksi yang lebih berkelanjutan karena produk yang lebih berke-
lanjutan adalah produk yang lebih baik sehingga layak mendapat 
harga lebih baik. Sebagai ganti dari menetapkan harga tetap pada 
komoditas yang dapat membuat komoditas bersertifikat menjadi 
kurang kompetitif, pendekatan kami bersifat sistemik. Pendekatan ini 
bertujuan untuk mengatasi akar masalah dari ketidaksetaraan dan 
kemiskinan pada rantai pasokan dengan memberdayakan produ-
sen untuk menentukan dukungan investasi seperti apa yang mereka 
butuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan lebih baik.

apa bedanya ini dengan Standar SebeluMnya?

Standar UTZ mengharuskan premi tunai wajib yang harus digunakan 
kelompok tani untuk melakukan pembayaran secara langsung ke 
masing-masing petani serta melakukan Sustainability Investmen-
ts. Namun, tidak seperti Program Sertifikasi 2020 kami, Program UTZ 
 hanya mencatat pembayaran dari pembeli pertama kepada peme-
gang sertifikat (sering kali pengurus kelompok tani), bukan  melacak 
pembayaran lebih lanjut untuk memastikan dana tersebut menca-
pai masing-masing petani kecil. Kontribusi dalam bentuk jasa dan 
barang dari pembeli pertama juga tidak dicatat dalam program 
UTZ. Standar Pertanian Keberlanjutan 2017 Rainforest Alliance tidak 
 memiliki persyaratan apa pun untuk pembayaran wajib. 

Keharusan pembayaran Sustainability Differential dan Sustainability 
Investments menjadikan pendekatan pembagian tanggung jawab 
baru lebih luas dan eksplisit daripada kedua pendekatan dalam stan-
dar sebelumnya. Dengan melacak seluruh pembayaran ke depannya, 
kami akan mampu memastikan keterbukaan yang lebih besar serta 
akan memiliki data tentang Sustainability Differential dan Sustainability 
Investments yang akan diterima produsen untuk tanaman bersertifikat 
mereka. Ini akan memudahkan kami untuk mengadaptasi panduan 
dan informasi baik untuk produsen maupun pelaku rantai pasokan.

intervenSi lain apa dari rainfOreSt allianCe 
yang Mendukung upaya ini?

Profesionalisme dalam pengelolaan kebun, peningkatan produkti-
vitas, peningkatan ketahanan, serta diversifikasi pendapatan sama 
pentingnya dengan berbagi tanggung jawab di antara pelaku rantai 
pasokan terkait peningkatan pendapatan petani. Itu sebabnya, selain 
memajukan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan, program sertifikasi, 
serta program lanskap dan komunitas kami melatih petani dalam me-
tode pertanian yang lebih berkelanjutan yang memungkinkan mereka 
untuk memproduksi lebih banyak dengan lebih sedikit sumber daya 

serta beradaptasi dengan efek krisis iklim. Kami juga bekerja sama 
dengan produsen dan organisasi masyarakat madani lokal untuk 
mempengaruhi pemerintah dan perusahaan agar mengesahkan 
kebijakan nasional dan global yang menuntun pada rantai pasokan 
yang lebih setara.

apakah ini SeCara khuSuS relevan 
 untuk  tanaMan atau negara tertentu?

Ketidakadilan dalam rantai pasokan global terasa hingga tingkat 
satu atau tingkat lainnya di seluruh sektor tempat kita bekerja, mulai 
dari kopi dan teh hingga kakao dan pisang. Ini menjadikan langkah 
menuju pembagian tanggung jawab yang lebih besar mendesak di 
seluruh area pekerjaan kita. Akan tetapi, desakan kuat terjadi di sektor 
kakao di Afrika Barat, yang menjadi alasan mengapa persyaratan 
baru ini akan mulai diterapkan dan diberlakukan lebih cepat daripa-
da di sektor dan negara lain.

ingin tahu Selengkapnya?

Baca selengkapnya tentang hal yang akan tersedia dalam  program 
sertifikasi baru kami. 

Untuk pertanyaan spesifik, silakan kirim email ke kami di cs@ra.org.
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