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Sangkalan Penerjemahan   

Jika ada pertanyaan terkait keakuratan informasi dalam naskah terjemahan ini harap 

mengklarif ikasinya di versi resmi berbahasa Inggris. Perbedaan dalam makna karena 

penerjemahan ini t idak mengikat dan tidak berdampak pada tujuan pengauditan atau 

sert if ikasi.  

Informasi selengkapnya?   

Untuk informasi the Rainforest All iance selengkapnya, buka  www.rainforest-

all iance.org  atau hubungi   info@ra.org   

 

Nama Dokumen: Kode Dokumen Versi 

Peraturan Transisi Rainforest Alliance 2020  SA-R-GA-2-V1.1  

 

1.1 

Tanggal publikasi 

pertama 

Tanggal revisi Berlaku sejak: Berakhir pada: 

30 Juni 2020 15 Februari 2021 01 Juli 2020 01 Juli 2023 

Disusun oleh: Disetujui oleh: 

Departemen Standar & Penjaminan Rainforest 
Alliance 

Direktur, Standar dan Penjaminan 

Ditautkan ke: 

 

Menggantikan: 

Dokumen ini tidak menggantikan, melainkan menyediakan peraturan transisi dari: 

• Program Sertifikasi UTZ 2015 dengan semua amandemennya,  

• Program Sertifikasi Rainforest Alliance 2017 dengan semua amandemennya,  

ke 

• Program Sertifikasi 2020 the Rainforest Alliance 

Berlaku untuk: 

1. Pemegang sertifikat yang bertransisi, termasuk:  
a.  Organisasi dan operator peserta Program Sertifikasi Rainforest Alliance saat ini 

b.  Anggota program UTZ saat ini 
2. Lembaga Sertifikasi yang berwenang atas Program Sertifikasi UTZ dan Rainforest Alliance saat ini, 

dan personel mereka 

Negara/Kawasan: 

Semua 

Tanaman: Tipe Sertifikasi: 

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

(seperti pisang, kelapa, dan nanas), kacang-kacangan 
(misalnya kacang hazel), tanaman obat dan rempah1, bunga 
potong, sayuran dan kelapa sawit (akan dikonfirmasi). 

Pemegang sertifikat yang 

bertransisi 

Dilarang menggunakan konten ini, termasuk reproduksi, modifikasi, distribusi, atau penerbitan ulang, 

tanpa persetujuan tertulis dari Rainforest Alliance. 

 

 

 
1 Peraturan tersebut mencakup semua tanaman obat dan rempah bagi pemegang sertifikat yang 

tidak memiliki ruang lingkup perkebunan. Jika ruang lingkupnya perkebunan, peraturan tersebut 
mencakup cabai dan lada, serta semua tanaman obat dan rempah yang ditanam di kebun yang 

disertifikasi Rainforest Alliance yang di situ juga ditanam tanaman besertifikasi lainnya. Untuk semua 
kasus lainnya, hubungi certification@uebt.org 

http://www.rainforest-alliance.org/
http://www.rainforest-alliance.org/
mailto:info@ra.org
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MISI RAINFOREST ALLIANCE 

The Rainforest Alliance menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan, memanfaatkan 
kekuatan sosial dan kekuatan pasar untuk melindungi alam dan meningkatkan kehidupan 

petani dan masyarakat sekitar hutan. 

PENGANTAR 

Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance dikembangkan dari Program Sertifikasi UTZ dan 
Rainforest Alliance sebelumnya, namun bukan sekadar pembaruan salah satu program itu. 
Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance ini merupakan program baru dengan persyaratan 
baru bagi pemegang sertifikat (CH) tipe kebun dan rantai pasokan dan peraturan 

Penjaminan dan Sertifikasi. 
 
Peraturan Transisi bertujuan mendukung CH melewati proses transisi dengan lancar dan 

tertib ke Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance dengan memberikan kejelasan terkait: 
- Program dan standar sertifikasi mana yang berlaku untuk CH di tiap-tiap tahap masa 

transisi 
- Peraturan yang mengatur proses sertifikasi selama periode transisi, termasuk 

o Pendaftaran 
o Audit Masa Transisi 
o Endorsemen Masa Transisi 
o Sertifikat Masa Transisi 

- Masa berlaku volume dan sertifikat dari program UTZ dan Rainforest Alliance saat ini 
yang dihapus bertahap 

- Aturan berlaku untuk CH yang tidak bisa bertransisi selama Masa Transisi 

- Aturan berlaku khusus untuk Lembaga Sertifikasi selama masa transisi 
 
Dokumen ini mengubah, namun tidak mengganti, Peraturan Sertifikasi dari ketiga Program 
Sertifikasi2 selama masa transisi antara program UTZ dan Rainforest Alliance saat ini dengan 

Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance. Karena itu, sangatlah penting mengacu pada 
Peraturan Sertifikasi setiap program ini. 
 

Peraturan yang dipaparkan dalam dokumen ini berlaku untuk: 

• Semua CH yang telah disertifikasi dalam program sertifikasi Rainforest Alliance 
dan/atau UTZ dan ingin tetap disertifikasi dalam Program Sertifikasi 2020 Rainforest 
Alliance. Ini pun termasuk CH tipe kebun dan CH chain of custody/rantai pasokan. 

• Lembaga Sertifikasi di program UTZ maupun Rainforest Alliance saat ini dan di 
Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance 

• The Rainforest Alliance  
 
The Rainforest Alliance berhak mengubah peraturan tersebut untuk konteks spesifik. 

Pengubahan tersebut akan dipaparkan dalam kebijakan berlaku yang diterbitkan oleh 
Rainforest Alliance dan disampaikan kepada semua pemangku kepentingan, termasuk 
dimuat di situs web Rainforest Alliance. 

 

  

 
2 Program Sertifikasi UTZ 2015 dengan semua amandemennya, Program Sertifikasi Rainforest Alliance 

2017 dengan semua amandemennya, dan Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance. 
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PENGGUNAAN DOKUMEN INI 

SINGKATAN 

Singkatan yang sering digunakan dalam dokumen ini: 

• CB – Lembaga Sertifikasi 

• CH – Pemegang Sertifikat (tunggal) 

• CH – Pemegang Sertifikat (jamak) 

• CH tipe kebun – Pemegang Sertifikat yang ruang lingkupnya kebun. Harap 

diperhatikan bahwa banyak CH perkebunan juga memiliki peran rantai pasokan 

lainnya. Ini tidak membuat mereka menjadi CH tipe SC, dan peraturan untuk CH tipe 

SC tidak berlaku untuk mereka, kecuali disebutkan dalam dokumen ini. 

• CH tipe SC – Pemegang Sertifikat tanpa ruang lingkup kebun, atau CH tipe rantai 

pasokan.  

• RA – The Rainforest Alliance 

• RACP – Platform Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance 

• Standar 2020 – Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 Rainforest Alliance 

BAGAIMANA CARA MENGGUNAKAN DOKUMEN INI 

1. Untuk CH yang Bertransisi:  
a. Bacalah bagian Ringkasan Eksekutif terkait, tergantung apakah ruang lingkup 

Anda perkebunan atau bukan. 

b. Gunakan Panduan Transisi untuk panduan tahap-demi-tahap tentang cara 
bertransisi, yang tergantung pada sertifikasi dan peran terkini Anda dalam 
rantai pasokan 

c. Baca dokumen Peraturan Transisi untuk peraturan spesifik yang Anda minati 

d. Periksa contoh spesifik penerapan Peraturan Transisi di Annex TR 2 
e. Pastikan memeriksa kebijakan spesifik yang berlaku untuk sektor/kawasan 

Anda di situs web the Rainforest Alliance. 

2. Untuk CB:  
a. Bacalah bagian Ringkasan Eksekutif terkait untuk tipe CH yang Anda tangani. 
b. Baca Peraturan Transisi untuk Lembaga Sertifikasi di Annex TR 3 
c. Periksa Panduan Transisi untuk rencana khusus kasus CH tertentu yang 

terdapat dalam portofolio Anda (mis., kelompok tani kakao di Afrika Barat 
kebanyakan memiliki sertifikasi kelompok UTZ yang berakhir pada September 
2021, atau pedagang kacang hazel di Turki memiliki sertifikasi UTZ chain of 

custody tanpa pengakuan bersama) 
d. Baca Peraturan Transisi dan jadikan ini sebagai dokumen referensi selama 

penerapannya 
e. Periksa contoh spesifik penerapan Peraturan Transisi di Annex TR 2 

f. Pastikan memeriksa kebijakan spesifik di sektor/kawasan yang sesuai 
portofolio Anda. 

 

  

https://www.rainforest-alliance.org/business/reimagining-certification/how-to-transition-to-the-2020-certification-program/
https://preview-dev.rainforest-alliance.org/business/tag/2020-certification-program/
https://www.rainforest-alliance.org/business/reimagining-certification/how-to-transition-to-the-2020-certification-program/
https://preview-dev.rainforest-alliance.org/business/tag/2020-certification-program/
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DEFINISI TRANSISI 

Masa Transisi dimulai 1 Juli 2020 dan berakhir 31 Desember 2022. 
 

Dokumen ini berlaku untuk Pemegang sertifikat yang bertransisi, yaitu CH yang sekarang 
telah disertifikasi dalam standar UTZ atau Rainforest Alliance saat ini dan ingin bertransisi ke 
Standar 2020 Rainforest Alliance. Beberapa Peraturan Transisi juga berlaku untuk pemegang 

sertifikat yang telah disertifikasi di program sertifikasi UTZ atau Rainforest Alliance saat ini 
namun tidak memiliki sertifikat yang masih berlaku (yaitu memiliki jeda waktu di sertifikasi 
mereka). Tabel di bawah ini menjelaskan lebih spesifik dua tipe CH.  
 

Tabel 1: Definisi Pelacakan Pemegang Sertifikat 

Tipe 

Pemegang 

Sertifikat 

Definisi 

Peraturan yang 

berlaku selama Masa 

Transisi 

Pemegang 

sertifikat 

yang 

bertransisi 

CH yang:  

- memiliki sertifikat, lisensi, atau persetujuan yang 
masih berlaku dalam Standar Rainforest Alliance 
atau UTZ saat ini, termasuk perpanjangannya, pada 

tanggal dimulainya proses pendaftaran atau 
- yang sertifikat/lisensi/endosemennya berakhir setelah 

30 Juni 20203 

Peraturan Transisi 

Pemegang 

sertifikat 

dengan jeda 

waktu dalam 

sertifikasi 

CH:  
- yang sertifikat, lisensi, atau persetujuan terbarunya 

dalam Standar UTZ atau Rainforest Alliance saat ini 
berakhir sebelum 30 Juni 2020 dan tidak diperbarui, 
atau 

- yang tidak menyelesaikan proses transisi sesuai 
jadwal yang diatur dalam Peraturan Transisi 

Peraturan Transisi dan 
peraturan Sertifikasi4 

 

Peraturan Transisi tidak berlaku untuk pemegang sertifikat baru yang belum pernah memiliki 
sertifikat, lisensi, atau persetujuan dalam UTZ atau Rainforest Alliance saat ini dan yang ingin 
bergabung dalam Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance. Panduan lebih lanjut akan 

diterbitkan untuk CH yang Baru Mendaftar yang bergabung dengan Rainforest Alliance 
selama Masa Transisi. 
 
Peraturan Transisi dibagi menjadi 2 bab utama: Peraturan Transisi untuk CH yang ruang 

lingkupnya perkebunan (CH tipe kebun) dan Peraturan Transisi untuk CH tanpa ruang 

lingkup perkebunan (CH tipe SC). Istilah CH yang Bertransisi mengacu pada CH dengan 

ruang lingkup kebun (CH tipe Kebun) di Bab 1 dan CH tipe Rantai Pasokan tanpa ruang 

lingkup kebun (CH tipe SC) di Bab 2. 

 

GLOSARIUM 

Untuk istilah lain yang digunakan dalam dokumen ini, lihat glosarium online di situs web the 
Rainforest Alliance. 

 

  

 
3 Misalnya, jika sertifikat seorang CH berakhir pada April 2021 dan CH menjalani audit pada Mei 2021, 

dan masih menunggu sertifikasi dalam standar UTZ Saat ini, CH tersebut digolongkan sebagai CH yang 
bertransisi. 
4 Peraturan Platform Keterlacakan Saat ini berlaku untuk lisensi/sertifikat yang telah kedaluwarsa, mis., 
pada periode pelaporan/obralan retroaktif. 

https://preview-dev.rainforest-alliance.org/business/everyday-actions/rainforest-alliance-glossary/
https://preview-dev.rainforest-alliance.org/business/everyday-actions/rainforest-alliance-glossary/
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PENJELASAN SIMBOL 

Peraturan F (angka): sebuah persyaratan wajib dalam peraturan transisi, yang harus dipatuhi 

CH yang Bertransisi dengan ruang lingkup Perkebunan atau CB yang menyertifikasi CH itu. 

Peraturan SC_(angka): persyaratan wajib dalam peraturan transisi, harus dipatuhi oleh CH 

tipe Rantai Pasokan yang Bertransisi, atau CH lain yang melakukan aktivitas dengan volume 

lama atau CB yang menyertifikasi CH tersebut 

Peraturan CB_(angka): persyaratan wajib peraturan transisi, harus dipatuhi oleh CB. 

Pengecualian: pengecualian wajib dari suatu Peraturan atau Peraturan CB 

Panduan: bagian penjelasan yang bukan persyaratan namun menjelaskan tujuan sebuah 

persyaratan, memberikan contoh, atau menyediakan informasi dan referensi lebih lanjut. 

tautan – teks bergaris bawah warna biru menandakan tautan ke sumber informasi, 

dokumen, atau tempat di dokumen saat ini (mis., Lampiran atau Peraturan) atau ke 

dokumen atau sumber daya eksternal.  

Warna dalam grafik dan tabel 

Program sertifikasi UTZ/Rainforest Alliance Saat ini 

Fase transisi dari program sertifikasi 2020 the Rainforest Alliance 

Siklus 3 tahun pertama dari program sertifikasi 2020 Rainforest Alliance secara lengkap 

Siklus 3 tahun kedua dari program sertifikasi 2020 Rainforest Alliance secara lengkap 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Bagian ini menyajikan ringkasan Peraturan Transisi. Agar mudah dibaca, disajikan dalam 
format tanya-jawab singkat untuk hal-hal penting mengenai transisi dari Program Sertifikasi 
saat ini ke Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance dari sudut pandang pemegang 

sertifikat (PS). Istilah bergaris bawah di bagian ini dijelaskan di Glosarium Rainforest Alliance 
2020. 
 

Tanya (T) 1: Untuk siapa Peraturan Transisi ini berlaku? 

Jawab (J): Peraturan Transisi berlaku untuk Pemegang sertifikat yang bertransisi (CH) – CH 
yang telah disertifikasi dalam program sertifikasi UTZ atau Rainforest Alliance saat ini dan 
ingin tetap disertifikasi dalam Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance. Ini meliputi semua 
CH, yang memiliki ruang lingkup perkebunan (kebun, kelompok produsen, dsb.) atau 

berada di hilir dalam rantai pasokan (pedagang, penyangrai, pemanufaktur, dsb.). 
Peraturan tersebut juga berlaku untuk Lembaga Sertifikasi, apakah mereka terus bekerja 
dengan Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance atau tidak. 

Bagian yang Berlaku (S): Definisi transisi 
 

T2: Apa yang dimaksud dengan istilah ‘Program Sertifikasi’? 

A: Program Sertifikasi adalah kompilasi semua persyaratan standar, dokumen penjaminan, 
serta sertifikasi, keterlacakan, dan platform lainnya, dokumen panduan, kebijakan, materi 
pelatihan, dsb. Karena itu, dokumen ini mengacu, misalnya pada ‘sertifikasi dalam Program 
Sertifikasi UTZ saat ini’ atau ‘menurut Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance’, yang berarti 

menurut peraturan dan persyaratan relevan dari Program Sertifikasi itu.  
 

T3: Persyaratan Standar mana yang berlaku untuk saya sebagai Pemegang Sertifikat dan 

kapan berlakunya? 

A: Setiap Pemegang Sertifikat (CH) yang bertransisi harus terus mematuhi Persyaratan 
Standar UTZ/Rainforest Alliance saat ini hingga Persyaratan Standar 2020 the Rainforest 

Alliance berlaku. Untuk setiap CH, keadaan ini mungkin sedikit berbeda, hal itu tergantung 
pada tanggal CH menandatangani perjanjian sertifikasi dengan Lembaga Sertifikasi atau 
mendapatkan Endorsemen dari the Rainforest Alliance. Tanggal paling awal adalah 1 Juli 
2021. 

 
Untuk CH tipe Kebun, hanya persyaratan inti dalam Standar 2020 Rainforest Alliance yang 
akan berlaku selama masa transisi. Smart Meters akan menjadi wajib mulai 1 Juli 2022 dan 

seterusnya. Untuk pelaku rantai pasokan, semua Persyaratan Standar 2020 Rainforest 
Alliance menjadi wajib selama masa transisi, kecuali sejumlah tertentu persyaratan pilihan 
sendiri tentang kontribusi terhadap upah layak.  
 

Pada saat mendaftar di Platform Sertifikasi Rainforest Alliance, kebun/kelompok dan 
perusahaan memberikan informasi tentang ruang lingkup aktivitas mereka. Berdasarkan 
informasi ini, Platform Sertifikasi Rainforest Alliance menyajikan kepada setiap CH daftar 

persyaratan yang berlaku sesuai masing-masing pemohon. Ini berarti Anda tidak perlu 
menentukan sendiri persyaratan standar mana yang berlaku untuk Anda. 

S untuk CH tipe Kebun: Berlakunya Persyaratan Standar 2020 Rainforest Alliance 

S untuk CH tipe SC: Berlakunya Persyaratan Standar 2020 Rainforest Alliance 
 

T4: Saya memiliki sertifikat UTZ/Rainforest Alliance. Apa itu artinya saya telah disertifikasi 

menurut Standar 2020 Rainforest Alliance? 

A: Tidak, jika telah disertifikasi dalam program sertifikasi UTZ atau Rainforest Alliance saat ini 
bukan berarti Anda otomatis telah disertifikasi dalam Program Sertifikasi 2020 Rainforest 
Alliance.  
Sertifikat Anda saat ini akan tetap berlaku hingga Anda mendapatkan Sertifikat Transisi. Jika 
Anda tidak bertransisi, sertifikat Anda saat ini tidak akan berlaku lagi setelah 1 Januari 2023. 

S untuk CH tipe Kebun: Jeda waktu dalam sertifikasi 

S untuk CH tipe SC: Jeda waktu dalam sertifikasi 

 

https://rainforest-alliance.org/business/everyday-actions/rainforest-alliance-glossary/
https://rainforest-alliance.org/business/everyday-actions/rainforest-alliance-glossary/
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T5: Sertifikat UTZ/Rainforest Alliance saya saat ini berlaku hingga 2023. Apa saya tetap 

membutuhkan Sertifikat Transisi? 

A: Ya, semua CH yang ingin bertransisi ke Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance harus 
Mendaftar di platform sertifikasi Rainforest Alliance (RACP) untuk mendapatkan Sertifikat 

Transisi sebelum Desember 2022, meskipun dalam sertifikasi saat ini, audit tidak diperlukan 
dalam masa ini. Setelah Anda menerima Sertifikat Transisi, yang masa berlakunya satu tahun, 
sertifikat itu akan menggantikan sertifikat Anda saat ini. 

S untuk CH tipe Kebun: Peraturan Transisi Sertifikasi 

S untuk CH tipe SC: Peraturan Transisi Sertifikasi 
 

T6: Bagaimana cara mempertahankan sertifikasi Rainforest Alliance saya sepanjang Masa 

Transisi ini? 

A: Untuk mempertahankan sertifikasi Anda sepanjang Masa Transisi, Anda harus melakukan 4 
langkah berikut: 

1. Mempertahankan/memperbarui sertifikat UTZ dan/atau Rainforest Alliance Anda saat 

ini antara Juli 2020 hingga Juni 2021 seperti biasa. 
2. Mendaftar di Platform Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance dan menandai sertifikasi Anda 

saat ini 
3. Mendapatkan Sertifikat Transisi yang berlaku satu tahun antara Juli 2021 hingga 

Desember 2022 
4. Mendapatkan Sertifikat lengkap dalam Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance 

setelah Juli 2022. 

S untuk CH tipe Kebun: INTERVAL Transisi dan Peraturan Transisi Sertifikasi 

S untuk CH tipe SC: RENTANG WAKTU Transisi dan Peraturan Transisi Sertifikasi  

 

T7: Apa saya masih perlu diaudit terhadap standar saat ini? 

A: Sebagian besar CH yang Bertransisi masih harus diaudit terhadap standar saat ini antara 
Juli 2020 hingga Juni 2021.  
Untuk setiap CH yang Bertransisi, jadwal audit terakhir terhadap standar saat ini/ Program 
Sertifikasi saat ini tergantung pada Program Sertifikasi mana yang saat ini organisasi Anda 

disertifikasi, tipe sertifikasi apa yang Anda miliki, dan kapan masa berlaku sertifikasi itu 
berakhir. Jadwal yang akurat itu dijelaskan dalam dokumen ini untuk memastikan 
kemampuan the Rainforest Alliance dan Lembaga Sertifikasi dalam memenuhi ketiga 
program sertifikasi selama Masa Transisi. Setiap CH bisa mengetahui apakah di 2021 mereka 

harus menjalani audit terhadap standar saat ini ataukah standar 2020 yang berlaku untuk 
mereka, dengan  menggunakan Panduan Transisi.5 

S untuk CH tipe Kebun: Audit terakhir terhadap Standar UTZ dan Rainforest Alliance Saat ini  

S untuk CH tipe SC: Verifikasi Terakhir terhadap Standar UTZ dan Rainforest Alliance Saat ini.  
 

T8: Bagaimana cara mendapatkan Sertifikat Transisi yang berlaku satu tahun? 

A: Sertifikat Transisi yang berlaku satu tahun bisa diperoleh dalam dua cara: 
- Untuk CH tipe Kebun, Anda harus mendaftar di Platform Sertifikasi Rainforest Alliance 

dan menjalani Audit Masa Transisi. Jika dinilai berhasil, Lembaga Sertifikasi yang 
Berwenang akan menerbitkan Sertifikat Transisi. 

- Untuk CH tipe Rantai Pasokan, Anda harus mendaftar di Platform Sertifikasi Rainforest 

Alliance dan menjalani Penilaian Risiko  Rantai Pasokan (SCRA). jika Anda memenuhi 
syarat untuk mendapatkan endorsemen untuk semua lokasi Anda (terutama berlaku 
untuk CH yang memiliki endorsemen dalam Program Sertifikasi Rainforest Alliance saat 

ini atau lisensi pengecualian audit dalam Program Sertifikasi UTZ saat ini), maka the 
Rainforest Alliance akan memberikan Endorsemen. Semua CH tipe Rantai Pasokan 
lainnya menjalani Audit Masa Transisi jarak jauh. Jika dinilai berhasil, Lembaga 
Sertifikasi yang Berwenang akan menerbitkan Sertifikat Transisi.  

S untuk CH tipe Kebun: Proses Sertifikasi Masa Transisi 

S untuk CH tipe SC: Proses Sertifikasi Masa Transisi 

 

 
5 Panduan ini berisi kuesioner selama 1 hingga 2 menit yang menghasilkan panduan langkah-demi-

langkah. Panduan ini dapat diperiksa oleh siapa saja – tidak perlu masuk. 

https://www.rainforest-alliance.org/business/reimagining-certification/how-to-transition-to-the-2020-certification-program/
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T9: Saya sudah memiliki akun di MultiTrace/Salesforce/GIP/Marketplace. Apa saya harus 

mendaftar lagi untuk Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance? 

A: Ya, semua CH harus melakukan pendaftaran baru untuk Program Sertifikasi 2020 
Rainforest Alliance di Platform Sertifikasi Rainforest Alliance. Dengan Platform Sertifikasi baru 

ini, Anda dapat lebih mudah mengelola akun6 dan sertifikat Anda dan mempertahankan 
keterlacakan yang lebih baik atas produk besertifikat di rantai pasokan. Sangat penting 
agar selama proses pendaftaran Anda menandai semua akun UTZ dan/atau Rainforest 
Alliance Anda saat ini agar tetap bisa mengakses volume terdaftar Anda. 

S untuk CH tipe Kebun: Pendaftaran untuk mengikuti Program Sertifikasi 2020 the Rainforest 
Alliance 

S untuk CH tipe SC: Pendaftaran untuk mengikuti Program Sertifikasi 2020 the Rainforest 
Alliance 

 

T10: Sampai kapan saya bisa menggunakan volume lama? 

A: Anda bisa menggunakan volume tersebut selama Anda mempertahankan Sertifikasi 

Rainforest Alliance. Perhatikan bahwa sesuai dengan Kebijakan Pelabelan dan Merek 
Dagang Rainforest Alliance Segel baru Rainforest Alliance bisa digunakan pada kemasan 
berisi produk yang disertifikasi terhadap satu dari tiga program sertifikasi itu. Ini berarti volume 
lama UTZ dan Rainforest Alliance serta volume baru Rainforest Alliance untuk komoditas 

yang sama bernilai sama. 

S untuk CH tipe SC: Masa berlaku volume LAMA 
 

T11: Kapan saya bisa mendapatkan volume baru Rainforest Alliance dalam Program 

Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance? 

A: Ini tergantung pada tipe CH: 
- Bagi CH tipe perkebunan, volume yang ditetapkan untuk Anda di Sertifikat Transisi 

akan menjadi volume baru Rainforest Alliance dalam Program Sertifikasi 2020 
Rainforest Alliance.  

- Untuk semua CH, selama Anda memiliki lisensi yang masih berlaku untuk program 
sertifikasi saat ini, Anda boleh memperdagangkan volume baru Rainforest Alliance, 

begitu volume tersebut tersedia di rantai pasokan (kemungkinan besar setelah 
September 2021). 

S untuk CH tipe Kebun: Sertifikat Transisi 

S untuk CH tipe SC: 2.5.1.2.Aktivitas dan transaksi dengan volume baru Rainforest Alliance 
 

T12: Bisakah saya menggunakan Lembaga Sertifikasi yang sama seperti untuk Audit Masa 

Transisi? 

A: Kemungkinan besar bisa. Namun, tidak semua Lembaga Sertifikasi (CB) berwenang untuk 
lingkup yang sama di Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance seperti di Program Sertifikasi 
saat ini. Anda dapat mengetahui CB Anda berwenang atau tidak untuk lingkup spesifik 
Anda setelah mendaftar di platform sertifikasi Rainforest Alliance dan mengonfirmasi lingkup 

Anda. Daftar tersebut juga akan diterbitkan oleh the Rainforest Alliance pada Mei 2021. 

S untuk CH tipe Kebun: Mengontrak Lembaga Sertifikasi untuk Audit Masa Transisi 

S untuk CH tipe SC: Mengontrak Lembaga Sertifikasi untuk Audit Masa Transisi 

 

T13: CB mana yang harus saya pakai selama Masa Transisi? 

A: Perpanjangan, perubahan, dsb. untuk sertifikat 2017 UTZ atau Rainforest Alliance Anda 
saat ini ditangani oleh CB yang menerbitkan sertifikat tersebut. Ini berarti Anda bisa saja 
memakai CB yang berbeda untuk sertifikat saat ini (cth. perpanjangan) dan Audit Masa 

Transisi.   

 
6 Dalam dokumen ini, istilah “akun” artinya adalah registrasi milik pemegang sertifikat di platform 

sertifikasi atau keterlacakan. Karena banyak platform terlibat dalam proses transisi ini, akun UTZ dan 

Rainforest Alliance saat ini disebut sebagai “akun saat ini” dan akun untuk Program Sertifikasi 2020 
Rainforest Alliance disebut sebagai ‘akun Rainforest Alliance 2020’.Kami tidak membedakan akun 

“sertifikasi” dari “keterlacakan”, mengingat untuk setiap komoditas di setiap program sertifikasi 
keduanya memang berbeda. Semuanya disebut “akun” 

https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/rainforest-alliance-2020-labeling-and-trademarks-policy/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/rainforest-alliance-2020-labeling-and-trademarks-policy/
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1. PERATURAN TRANSISI UNTUK PEMEGANG SERTIFIKAT TIPE 

KEBUN 

1.1. RANGKUMAN  

Bagian ini menyajikan ringkasan tentang alur proses sertifikasi, lini masa, dan persyaratan 
standar yang berlaku untuk Pemegang Sertifikat yang Bertransisi dengan ruang lingkup 
perkebunan. 

 

1.1.1.  ALUR PROSES SERTIFIKASI UNTUK CH TIPE KEBUN YANG BERTRANSISI 

Bagan alur berikut ini menjelaskan langkah-langkah proses sertifikasi dan tenggat waktu 
penting bagi CH tipe Kebun yang Bertransisi. Siklus setelah mendapatkan 

sertifikat/endorsemen dibahas dalam Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan 2020 Rainforest 
Alliance.  
 
Gambar 1: Bagan alur proses sertifikasi Masa Transisi bagi CH tipe Kebun yang Bertransisi 

https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/2020-certification-and-auditing-rules/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/2020-certification-and-auditing-rules/
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INTERVAL TRANSISI 

Semua CH tipe Kebun yang Bertransisi memulai dan menyelesaikan tahapan sertifikasi dalam jadwal masa transisi seperti di bawah ini. Mereka 

harus mematuhi jadwal/rencana yang ditetapkan untuk kondisi khusus mereka dalam dokumen Program Sertifikasi terkait. Ada rentang waktu 
khusus dalam Audit Masa Transisi yang tergantung pada tanggal mulai pemanenan tanaman utama milik CH. untuk rincian selengkapnya, lihat 
bagian Rentang waktu untuk Audit Masa Transisi 
 
Gambar 2: Rentang waktu transisi dari Standar UTZ/Rainforest Alliance saat ini ke Standar 2020 Rainforest Alliance.      
* Proses itu semua dijelaskan di Peraturan Sertifikasi dan pengauditan 2020 Rainforest Alliance 
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BERLAKUNYA PERSYARATAN STANDAR 2020 RAINFOREST ALLIANCE 

Selain jadwal di atas, tabel di bawah ini mencantumkan jadwal berlakunya berbagai tipe Persyaratan Standar, berikut tipe audit yang 

diperlukan. Tanggal sebenarnya berbeda-beda antar Pemegang Sertifikat, seperti penjelasan di Berlakunya Persyaratan Standar 2020 
Rainforest Alliance.  
 
Tabel 2: Berlakunya berbagai tipe persyaratan standar 2020 Rainforest Alliance.  

 

  

  Dimulai  

1 Juli 2021 

Dimulai  

1 Juli 2022 

Sesuai dengan Peraturan Sertifikasi 

 

Tipe 

persyaratan: 

Audit: Audit Masa 

Transisi 

Audit Sertifikasi Audit 

Pengawasan 

Audit 

Pengawasan 

Audit Sertifikasi 

ulang 

Pedoman 

kebun 

Persyaratan inti ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Smart meters wajib  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Peningkatan level 1 

wajib 
    ✓ 

Smart meters pilihan 

sendiri 
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

Peningkatan pilihan 

sendiri 
    ✓ 

Pedoman 
Rantai 

Pasokan 
Semua persyaratan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 



 

SA-R-GA-2-V1.0    

 
15 

1.2. BERLAKUNYA PERSYARATAN STANDAR 2020 RAINFOREST ALLIANCE 

Peraturan F1. Pada 1 Juli 2021, persyaratan inti perkebunan dan semua persyaratan rantai 
pasokan dan keterlacakan dari Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 the Rainforest Alliance 

akan berlaku.  

Peraturan F2. Pemegang Sertifikat yang Bertransisi harus terus mematuhi program sertifikasi 
saat ini dan persyaratan standar terkait hingga tanggal mereka harus mematuhi Standar 
Pertanian Berkelanjutan 2020 the Rainforest Alliance, kecuali disebutkan berbeda dalam 
Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 the Rainforest Alliance, Peraturan Transisi, atau 

dokumen mengikat lainnya untuk peraturan dan persyaratan khusus. 

Peraturan F3. Pemegang Sertifikat yang Bertransisi harus mulai mematuhi Program Sertifikasi 
2020 Rainforest Alliance yang berlaku pada tanggal berikut yang terjadi lebih belakangan 
(ditetapkan sebagai tanggal kepatuhan CH): 

- 1 Juli 2021, atau 

- Di hari penandatanganan perjanjian sertifikasi mereka dengan Lembaga Sertifikasi 
yang berwenang untuk Audit Masa Transisi 

Panduan: Jika seorang Pemegang Sertifikat menandatangani perjanjian sertifikasi pada 1 
Mei 2021, maka dia harus mematuhi Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 the Rainforest 
Alliance mulai 1 Juli 2021. Jika perjanjian itu ditandatangani pada 1 Februari 2022, maka 

tanggal kepatuhannya adalah 1 Februari 2022. 

Peraturan F4. Persyaratan perkebunan lainnya dalam Standar 2020 the Rainforest Alliance 
berlaku seperti berikut ini: 

- Persyaratan Smart Meter, yang wajib maupun pilihan sendiri, berlaku dan hanya 
diaudit pada 1 Juli 2022 atau tanggal penandatanganan perjanjian sertifikasi untuk 

siklus sertifikasi dengan ruang lingkup penuh, mana saja yang terjadi lebih 
belakangan. (Lihat Tabel 2 DI ATAS) 

- Persyaratan Peningkatan Tingkat 1, yang wajib maupun pilihan sendiri, berlaku dan 
hanya diaudit pada 1 Juli 2025 atau tanggal penandatanganan perjanjian 

sertifikasi untuk siklus sertifikasi dengan ruang lingkup penuh, mana saja yang terjadi 
lebih belakangan, kecuali CH minta diaudit tentang persyaratan itu lebih awal. 
(Lihat Tabel 2 DI ATAS)  

Peraturan F5. Kecuali ditetapkan berbeda dalam persyaratan atau kebijakan keterlacakan 
tertentu, persyaratan keterlacakan Standar 2020 the Rainforest Alliance berlaku untuk 

volume baru Rainforest Alliance pada tanggal kepatuhan yang ditetapkan sebagai tanggal 
mulai Sertifikat Transisi atau tanggal pembelian pertama volume baru Rainforest Alliance, 
mana saja yang terjadi lebih dulu. 

Panduan: volume baru Rainforest Alliance adalah volume yang berasal dari kebun yang 
disertifikasi terhadap Standar 2020 the Rainforest Alliance atau standar UEBT/RA pada saat 

pemanenan volume tersebut. Volume tersebut diberikan kepada CH tipe Kebun dalam 
Sertifikat Transisi atau sertifikat UEBT. 

Peraturan F6. Kecuali ditetapkan berbeda dalam persyaratan atau kebijakan keterlacakan 
tertentu, persyaratan keterlacakan Standar 2020 the Rainforest Alliance berlaku untuk 

volume lama pada tanggal mulai Sertifikat Transisi. 

Pengecualian: Berlaku pengecualian berikut: 

- Persyaratan tanggung jawab bersama (sustainability differential dan sustainability 
investment) tidak berlaku untuk volume lama. 

- Persyaratan premi berlaku untuk volume lama sesuai peraturan UTZ/Rainforest 

Alliance saat ini. 
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Panduan: volume lama adalah volume yang berasal dari kebun yang disertifikasi terhadap 
Standar UTZ atau Rainforest Alliance saat ini pada saat volume tersebut dipanen.  

  

Peraturan F7. Saat bersiap menghadapi Audit Masa Transisi, CH harus menilai sendiri 
kepatuhannya pada: 

- Persyaratan Standar 2020 Rainforest Alliance yang berlaku pada tanggal kepatuhan 

ditetapkan sesuai Peraturan F3. 
- Persyaratan program sertifikasi yang berlaku untuk transaksi dan aktivitas dengan 

volume lama yang dilakukan sejak audit standar saat ini yang terakhir.  
 

Panduan: Pelatihan dan inspeksi internal sebagai persiapan menuju sertifikasi dengan 
Program Sertifikasi 2020 the Rainforest Alliance memastikan kesiapan CH dan anggotanya 
mematuhi tenggat waktu dalam Peraturan 1, 2, 3, 5, dan 6 meskipun pelatihan dan inspeksi 
tersebut dilakukan sebelum 1 Juli 2021. Misalnya, untuk inspeksi internal sebagai persiapan 

untuk audit masa transisi, yang dilakukan pada Mei 2021, maka CH menggunakan daftar 
periksa dan persyaratan Standar 2020 the Rainforest Alliance. Inspeksi internal menilai 
apakah anggota kelompok/IMS memang mematuhi atau berpeluang besar mematuhi 

Standar 2020 Rainforest Alliance pada tanggal kepatuhan yang ditetapkan sesuai Peraturan 
F3. 

Peraturan F8.  Selama Audit Masa Transisi, CB memeriksa kepatuhan pada:  

- Persyaratan Standar 2020 Rainforest Alliance yang berlaku pada tanggal kepatuhan 

ditetapkan sesuai Peraturan F3. 
- Persyaratan program sertifikasi yang berlaku untuk transaksi dan aktivitas dengan 

volume lama yang dilakukan sejak audit standar/endorsemen saat ini yang terakhir.  

 

Panduan: CB menandai temuan ketidakpatuhan terhadap persyaratan UTZ/Rainforest 
Alliance saat ini yang paling mirip dengan item di dalam daftar periksa untuk Program 
Sertifikasi 2020 the Rainforest Alliance. Jika ada ketidakpatuhan yang tidak cocok dengan 

item dalam daftar periksa tersebut, maka ketidakpatuhan ini dapat dicantumkan terpisah, 
atau berkonsultasi dulu dengan tim Standar dan Penjaminan the Rainforest Alliance. 
 

Peraturan F9. Jika ada CH tidak mematuhi persyaratan yang berlaku selama Audit Masa 
Transisi, maka CH itu harus menyelesaikan ketidakpatuhannya secara memuaskan, pada 

semua tanggal sebelum tanggal kepatuhan yang ditetapkan sesuai Peraturan F3, dan 
sesuai Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan Rainforest Alliance 2020.  

Panduan: Untuk ketidakpatuhan yang bisa diperbaiki secara retroaktif, misalnya gaji atau 

pembayaran, contoh: contoh jika ada CH menandatangani perjanjian sertifikasi dengan CB 
pada 1 September 2021, dan diaudit pada April 2022 terhadap Standar 2020 Rainforest 
Alliance namun hanya mematuhi perihal pembayaran gaji pada 1 November 2021, maka 
CB akan menganggap hal ini sebagai ketidakpatuhan. Tunggakan dari masa antara 1 

September 2021 hingga 1 November 2021 tetap harus dibayarkan ke masing-masing pekerja 
untuk menuntaskan ketidakpatuhan itu. 

https://rainforest-alliance.org/business/tag/2020-certification-program/
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Gambar 3: Rentang waktu penerapan, inspeksi, kepatuhan, dan sertifikasi dengan program yang berbeda-beda selama masa transisi dan setelah itu. 

Panduan: 

Gambar ini menyajikan urutan persiapan (penerapan standar dan inspeksi internal), audit, dan sertifikat selama masa transisi dan setelahnya. 

Masa antara 2020 hingga waktu Audit Masa Transisi merupakan fase persiapan untuk Sertifikat Transisi, yang mencakup persyaratan inti dalam 
Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 the Rainforest Alliance.  
Begitu CH mendapatkan Sertifikat Transisi, maka persiapan untuk program sertifikasi 2020 the Rainforest Alliance secara lengkap pun dimulai. 



 

   

 

1.3. PERATURAN TRANSISI SERTIFIKASI 

 

1.3.1.  AUDIT TERAKHIR TERHADAP STANDAR UTZ DAN RAINFOREST ALLIANCE SAAT 

INI 

 

   
Gambar 4: Ini merupakan bagian Proses Sertifikasi (Gambar 1) yang berkaitan dengan bagian ini 

Pemegang sertifikat yang bertransisi adalah CH yang ingin mempertahankan sertifikasi 
mereka dengan beralih dari program sertifikasi saat ini ke Program Sertifikasi 2020 the 
Rainforest Alliance. Untuk memastikan sertifikasi tetap berlaku, (agar “tetap di Jalur 

Pemegang Sertifikat yang Bertransisi”), ada peraturan lain yang berlaku, yang tergantung 
pada tipe sertifikasi yang dimiliki CH dalam program saat ini. Bagian ini menyediakan 
peraturan dan panduan umum, sementara  Panduan Transisi memudahkan pemahaman 
atas peraturan tersebut menjadi panduan langkah-demi-langkah yang spesifik agar bisa 

diikuti CH. 
 
CH yang disertifikasi terhadap program sertifikasi UTZ maupun Rainforest Alliance saat ini 

namun untuk produk yang berbeda harus mengikuti panduan Rainforest Alliance saat ini 
dan panduan UTZ saat ini untuk masing-masing produk. Harap diperhatikan bahwa the 
Rainforest Alliance dapat menerbitkan kebijakan dan/atau panduan tambahan untuk 
tanaman/negara/kawasan spesifik, yang berlaku dan disampaikan melalui situs web the 

Rainforest Alliance. 
 

Peraturan F10. Audit berdasarkan versi terbaru program sertifikasi UTZ dan/atau Rainforest 
Alliance saat ini menghasilkan sertifikat saat ini masing-masing dan tidak 

menghasilkan Sertifikat Periode Transisi. 

Peraturan F11. Semua audit yang dimulai sebelum 1 Juli 2021 didasarkan pada versi7 terbaru 
program sertifikasi UTZ dan/atau Rainforest Alliance.  

Peraturan F12. Audit yang didasarkan pada versi8 terbaru Program Sertifikasi UTZ dan/atau 
Rainforest Alliance saat ini tidak boleh dilaksanakan setelah 30 Juni 2021. Keputusan sertifikasi 

yang didasarkan pada audit program saat ini yang dilaksanakan setelah tanggal ini 
dianggap tidak berlaku lagi dan tidak menghasilkan penerbitan atau perpanjangan 
sertifikat. 

Pengecualian: audit tak terduga (untuk UTZ), audit tindak lanjut, audit verifikasi, audit 
investigasi, audit perpanjangan/perluasan, jika sesuai, untuk sertifikat saat ini masih dilakukan 

 

 
8 Terbaru artinya berlaku untuk CH dan CB pada saat audit dilaksanakan sesuai Program Sertifikasi 

UTZ/Rainforest Alliance Saat ini. 

https://www.rainforest-alliance.org/business/reimagining-certification/how-to-transition-to-the-2020-certification-program/
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dalam peraturan standar dan penjaminan saat ini hingga berakhirnya masa berlaku 

sertifikat UTZ/Rainforest Alliance saat ini. 

Panduan: Tanggal terakhir direncanakannya audit tersebut tidak boleh melampaui 30 Juni 
2021. Audit tidak boleh ditunda setelah tanggal itu. Jika ada CH tidak diaudit hingga saat 
itu, maka CH itu harus melanjutkan dengan sertifikasi dalam Standar 2020 Rainforest Alliance 

sesuai jadwal dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Sertifikasi dan 
Pengauditan 2020 Rainforest Alliance. Jika ada jeda waktu dalam sertifikasi, CH itu berisiko 
tidak bisa mengakses akun dan volumenya. 
Sertifikasi dan proses perlisensian untuk program sertifikasi Rainforest Alliance atau UTZ Saat ini 

dapat dilanjutkan setelah 1 Juli 2021 selama proses audit tersebut telah dilaksanakan 
sebelum tanggal ini. 
 

Peraturan F13. Perpanjangan waktu untuk sertifikat saat ini, jika diperlukan, diminta dan 
dikabulkan melalui Lembaga Sertifikasi yang menerbitkan sertifikat tersebut. 

Peraturan F14. CH yang sama pun harus menjalani dua audit – audit standar saat ini dan 
Audit Masa Transisi - di tahun yang sama, cth., karena tertundanya audit 2020 karena 
pandemi COVID 19. Dalam kasus tersebut, volume besertifikasi yang diberikan oleh dua 
audit itu untuk pemanenan/bulan yang berbeda dalam tahun itu, dan tidak boleh ada 

tumpang tindih. 

Peraturan F15. Peraturan yang berlaku untuk perpanjangan sertifikat adalah sebagai berikut: 

- Untuk CH UTZ saat ini: berlaku versi terbaru Protokol UTZ (perpanjangan waktu 
hingga 4 bulan diberikan kepada CH yang telah menjadwalkan Audit Masa Transisi 
yang mendekati atau melebihi tanggal kedaluwarsa sertifikat mereka). 

Untuk CH Rainforest Alliance saat ini: sekiranya CH harus menjadwalkan Audit Masa Transisi 
mereka mendekati atau melampaui tanggal kedaluwarsa sertifikat mereka, atau 
melampaui rentang waktu audit pengawasan mereka, maka CH dapat meminta 

perpanjangan waktu sertifikatnya atau waktu pelaksanaan audit pengawasan. 
Perpanjangan diminta oleh CB melalui platform sertifikasi Salesforce. perpanjangan tersebut 
tidak memberikan volume tambahan, hanya memperpanjang waktu pelaksanaan audit 
atau masa berlaku sertifikat.  

 

1.3.1.1. UNTUK CH YANG DIAUDIT DALAM PROGRAM SERTIFIKASI RAINFOREST 

ALLIANCE SAAT INI 

Bagian ini berlaku untuk CH yang telah disertifikasi dan membutuhkan audit dalam Program 
Sertifikasi Rainforest Alliance saat ini namun belum disertifikasi dalam program UTZ saat ini 
untuk produk yang sama.  

 

Peraturan F16. Jika sertifikat CH tersebut berakhir pada 2020, maka CH itu mengikuti proses 
sertifikasi Rainforest Alliance saat ini yang berlaku dan menjalani audit sertifikasi ulang, audit 
tahunan, dsb., seperti biasanya untuk mempertahankan statusnya yang telah disertifikasi/di-
endorsemen. 

Panduan: Harap perhatikan juga versi terbaru kebijakan COVID-19 Rainforest Alliancey 
tentang jadwal dan pengecualian audit. 

Peraturan F17. Jika CH ingin menyertifikasi panenan 2020 pada 2021, mereka harus 
menjalani sertifikasi atau audit pengawasan Rainforest Alliance saat ini sesuai program 

sertifikasi Rainforest Alliance saat ini tapi dengan tenggat waktu untuk audit yang akan 
dilaksanakan hingga 30 Juni 2021. 

Panduan: Jika panen seorang CH dimulai pada Oktober 2020, tapi CH itu belum bisa 
mengikuti audit untuk panen itu, misalnya, karena pembatasan COVID-19, maka CH itu 

harus menjalani audit pengawasan atau sertifikasi Rainforest Alliance saat ini sesuai 
peraturan saat ini dan selambat-lambatnya 30 Juni 2021. Audit ini akan mencakup panen 

https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/audit-exception-policy-for-covid-19/
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2020 ditambah panen sela 9yang dilakukan selama tahun disertifikasi itu. Panen Oktober 

2021 tercakupi dalam Audit Masa Transisi, diadakan 3 bulan sebelum hingga 3 bulan setelah 
dimulainya panen tersebut, yaitu antara 1 Juli dan 31 Desember 2021. Meskipun CH akan 
melaksanakan 2 audit sekaligus dalam satu tahun, dua audit tersebut sebenarnya untuk 
periode pemanenan dua tahun berturut-turut, dan ini terjadi karena adanya penundaan 

audit untuk panen 2020 itu. 

Harap perhatikan juga versi terbaru kebijakan COVID-19 Rainforest Alliancey tentang jadwal 
dan pengecualian audit. 

Peraturan F18. Jika CH ingin menyertifikasi panenan yang dimulai di semester pertama 2021 
namun belum disertifikasi, maka mereka harus menjalani sertifikasi atau audit pengawasan 
Rainforest Alliance saat ini sesuai program sertifikasi Rainforest Alliance saat ini tapi dengan 
tenggat waktu untuk audit yang akan dilaksanakan hingga 30 Juni 2021. 

Panduan: Jika panen seorang CH dimulai pada April 2021, maka CH tersebut menjalani 

audit Rainforest Alliance saat ini paling lambat hingga 30 Juni 2021. Audit ini akan mencakup 
volume 1 tahun, termasuk panen sela yang belakangan di tahun itu. CH tersebut dapat 
melakukan audit masa transisi 3 bulan sebelum hingga 3 bulan setelah dimulainya panen 
April 2022. 

Harap perhatikan juga versi terbaru kebijakan COVID-19 Rainforest Alliance jika audit harus 
mencakup panen 2020 maupun 2021. 

Peraturan F19. Jika yang berikut ini benar: 

- CH sudah menjalani audit untuk menyertifikasi panen 2020 mereka, dan  
- tanggal mulai panen tanaman utama berada di semester kedua tahun itu, dan  

- Sertifikatnya berakhir di semester kedua tahun itu (2021, 2022, atau 2023)  

Maka CH itu tidak perlu menjalani audit lebih lanjut dalam program sertifikasi Rainforest 

Alliance saat ini dan dapat langsung berlanjut dengan Audit Masa Transisi.  

Peraturan F20. Jika CH tersebut sudah menyertifikasi panen 2020 mereka dan panen utama 
mereka berada di semester kedua tahun itu, tapi: 

- Sertifikat mereka berakhir di semester pertama 2021, atau 

- Mereka harus melakukan audit pengawasan untuk panen 2021 dan biasanya 
melakukan audit di semester pertama tahun itu  

Mereka tidak perlu menjalani audit Rainforest Alliance saat ini untuk menyertifikasi panen 

2021. Tetapi, mereka dapat meminta perpanjangan untuk sertifikat mereka atau rentang 
waktu untuk audit pengawasan mereka melalui CB yang menerbitkan sertifikat Rainforest 
Alliance saat ini mereka. Perpanjangan diberikan hingga 3 bulan setelah tanggal mulai 

panen. Ini akan memberi mereka (CH) waktu untuk melakukan Audit Masa Transisi sesuai 
Bagian Audit Masa Transisi, tapi tidak memberi volume besertifikasi apa pun. 

Panduan: Jika ada CH biasanya menjalani audit pada April untuk menyertifikasi panenan 
Oktober mereka, dan mereka sudah menjalani audit pada 2020 untuk panen Oktober 2020, 

maka mereka tidak perlu menjalani audit pengawasan atau sertifikasi pada April 2021 untuk 
panen Oktober 2021. Tapi, mereka diberi perpanjangan untuk sertifikat/rentang waktu audit 
pengawasan Rainforest Alliance mereka dan menjalani Audit Masa Transisi antara 1 Juli dan 
31 Desember 2021. Dengan cara ini, mereka tidak harus menjalani dua audit untuk panen 

yang sama namun satus mereka tetap besertifikasi hingga mereka bertransisi. 
 

 
9 Panen sela adalah panen sekunder, misalnya panen kakao bulan April di Afrika Barat atau 

panen kopi “mitaca” atau “traviesa” di beberapa negara di Amerika Latin. Ini tidak berlaku 
untuk tanaman dengan panen berkelanjutan. 

https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/audit-exception-policy-for-covid-19/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/audit-exception-policy-for-covid-19/
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Peraturan F21. Jika ada CH memiliki tanaman utama yang dipanen terus-menerus (seperti 
teh, bunga, sayuran, dsb.) maka berlaku peraturan berikut, juga terlihat di Gambar 18: 

Audit/verifikasi Rainforest Alliance Saat ini terakhir:  

- Jika sertifikat CH tersebut berakhir antara 1 Januari hingga 30 Juni 2021, 2022, atau 
2023, maka CH itu harus mengikuti proses sertifikasi Rainforest Alliance saat ini yang 
berlaku dan menjalani audit pengawasan/ audit sertifikasi ulang, audit tahunan, 
seperti biasa hingga 30 Juni 2021.  

- Jika sertifikat CH itu berakhir antara 1 Juli hingga 31 Desember 2021, 2022, atau 
2023, maka mereka dapat langsung bertransisi ke Program Sertifikasi 2020 Rainforest 
Alliance tanpa harus disertifikasi ulang terhadap Standar Rainforest Alliance saat ini 
pada 2021 (setelah selesainya audit 2020 mereka).  

Pengecualian: CH yang menyertifikasi pisang boleh, jika mereka mau, terus mengikuti proses 
sertifikasi Rainforest Alliance saat ini dan menjalani audit pengawasan/audit sertifikasi ulang, 
seperti biasa hingga 31 Desember 2021. Lihat Kebijakan untuk tanaman Pisang. 

Jika sertifikat Rainforest Alliance saat 
ini berakhir pada: 
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Menjalani: 

- audit Rainforest Alliance saat ini 

terakhir pada 2020* DAN 

- audit masa transisi antara Juli 

hingga Desember 2021  

 ✓  ✓  ✓  ✓ 

Menjalani: 

- audit standar saat ini terakhir 

antara Januari hingga Juni 2021 

DAN 

- audit masa transisi antara Januari 

hingga Juni 2022 

✓  ✓  ✓  ✓  

Gambar 5: Audit/verifikasi 
Rainforest Alliance Saat ini terakhir 

Panduan: Ini tidak berlaku untuk kakao, kopi, atau kacang hazel. Untuk definisi panen terus-
menerus, lihat Peraturan Sertifikasi 2020 the Rainforest Alliance.  
Tabel di atas meringkas CH mana yang menjalani audit Rainforest Alliance terakhirnya 

terhadap program sertifikasi Rainforest Alliance saat ini pada 2020 dan mana yang 
menjalani di 2021.  

- Contoh 1: jika sertifikat Rainforest Alliance saat ini berakhir pada April 2022, maka 
CH yang bertransisi itu menjalani audit pengawasan sebelum 30 Juni 2021 dan 
sesuai dengan peraturan sertifikasi 2017 the Rainforest Alliance. Audit masa transisi 

idealnya dilakukan di semester pertama 2022. Tanggal pastinya tergantung pada 
tanggal mulai panen. 

- Contoh 2: jika sertifikat Rainforest Alliance saat ini berakhir pada Agustus 2023, dan 
audit 2020 telah dilakukan sesuai peraturan sertifikasi 2017 the Rainforest Alliance, 

maka CH itu tidak perlu menjalani audit Rainforest Alliance saat ini lebih lanjut dan 
langsung melanjutkan dengan Audit Masa Transisi setelah 1 Juli 2021. 

* Jika CH yang Bertransisi tidak dapat menjalani audit pada 2020 karena pandemi COVID 

19, maka audit saat ini yang terakhir harus ditunda hingga 2021, sesuai dengan Kebijakan 
COVID-19 Rainforest Alliance. Dalam kasus ini, CH tersebut harus menjalani dua audit dalam 
satu tahun. Tidak diperbolehkan mendapatkan volume besertifikasi untuk bulan yang sama 
dalam dua audit. 

 
Sebagai tambahan:  

https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/policy-on-the-transition-period-to-the-2020-certification-system-for-banana-certificate-holders/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/audit-exception-policy-for-covid-19/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/audit-exception-policy-for-covid-19/
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Panduan: Kami menyarankan agar semua CH yang telah disertifikasi terhadap Standar 
Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance 2017 memastikan data geolokasi mereka telah 

mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 
Rainforest Alliance sesegera mungkin agar bisa bersiap menghadapi pelaksanaan Audit 
Masa Transisi. Untuk panduan selengkapnya, lihat Pedoman Kebun Standar 2020 Rainforest 

Alliance, serta lampiran dan panduan terkait. 

 

1.3.1.2. UNTUK CH YANG DIAUDIT TERHADAP STANDAR UTZ SAAT INI 

Bagian ini berlaku untuk CH tipe Kebun yang Bertransisi yang telah disertifikasi dan 
membutuhkan audit dalam Program Sertifikasi UTZ saat ini namun belum disertifikasi dalam 
program Rainforest Alliance saat ini untuk produk yang sama. Sertifikat Pedoman Perilaku 
dalam program UTZ saat ini umumnya dimulai dan berakhir pada tanggal dimulainya 

panen. Jika ini bukan kasus untuk suatu CH tertentu. perpanjangan dapat mengubah pola 
ini. Karena itu, penting agar bagian ini memperhatikan tanggal berakhir asli/tanggal mulai 
panen, tanpa memperhitungkan perpanjangan apa pun. 

Gambar 6: Audit UTZ Saat ini yang Terakhir merangkum peraturan dalam bagian ini. 

 

Peraturan F22. Jika CH itu memiliki sertifikat UTZ saat ini yang berakhir pada 2020 atau di 

semester pertama 2021 (antara 1 Januari 2021 hingga 30 Juni 2021), maka CH tersebut harus 
disertifikasi ulang sesuai dengan peraturan sertifikasi UTZ yang berlaku sebelum bertransisi ke 
Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance, sambil diingat bahwa tanggal terakhir audit UTZ 
saat ini adalah 30 Juni 2021. 

Panduan: Tanggal yang relevan merupakan tanggal berakhirnya sertifikat/lisensi, tanpa 
perpanjangan. 
 

Peraturan F23. Jika sertifikat CH itu berakhir setelah 1 Juli 2021, CH tersebut dapat langsung 

bertransisi ke Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance tanpa harus disertifikasi ulang dalam 
Program Sertifikasi UTZ saat ini pada 2021. 

Peraturan F24. Jika CH tersebut memanen terus-menerus, audit program saat ini yang 
terakhir dilakukan di semester saat sertifikatnya berakhir – di semester kedua 2020 atau 
semester pertama 2021, selambat-lambatnya 30 Juni 2021. 

Peraturan F25. Sekiranya CH yang Bertransisi memiliki lebih dari satu sertifikat UTZ saat ini, CH 
tersebut harus mengikuti aturan di atas untuk setiap sertifikatnya untuk memastikan 
sertifikasinya tetap berlaku. 

Panduan: Boleh menggabungkan beberapa tanaman dalam Sertifikat Transisi yang sama, 
yang berarti CH tersebut hanya perlu menjalani satu Audit Masa Transisi. Boleh juga 

memisahkan ruang lingkup sertifikasi, sehingga menjalani Audit Masa Transisi untuk masing-
masing ruang lingkup sertifikasi. Ruang lingkupnya mencakup kebun, lokasi, perantara, dan 
tanaman besertifikasi. Untuk rincian selengkapnya, lihat Peraturan Sertifikasi 2020 the 

Rainforest Alliance. 

Jika sertifikat UTZ saat ini berakhir pada: 
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Menjalani:  

- Audit standar saat ini yang terakhir 3 bulan 

sebelum/setelah panen 2020 Anda* 

- Audit masa transisi 3 bulan sebelum/setelah 

awal panen 2021 Anda 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Menjalani: 

- Audit standar saat ini terakhir sebelum 30 Juni 

2021 (Jan hingga Juni) 
✓ ✓ ✓           
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- Audit masa transisi 3 bulan sebelum/setelah 

awal panen 2022 Anda 

Gambar 6: Audit UTZ Saat ini yang Terakhir 

Panduan: 

* Jika CH yang Bertransisi tidak dapat menjalani audit pada 2020 karena pandemi COVID 
19, maka audit saat ini yang terakhir harus ditunda hingga 2021, sesuai dengan Kebijakan 
COVID-19 Rainforest Alliance. Dalam kasus ini, CH tersebut harus menjalani dua audit dalam 
satu tahun. Tidak diperbolehkan mendapatkan volume besertifikasi untuk bulan yang sama 

dalam dua audit. 

Tabel di atas meringkas CH mana yang menjalani audit/verifikasi terakhirnya terhadap 
program sertifikasi UTZ saat ini pada 2020 dan mana yang di 2021.  

- Contoh 1: jika sertifikat UTZ saat ini berakhir pada April 2021, maka CH yang 
bertransisi itu menjalani audit sertifikasi ulang mereka sebelum 30 Juni 2021, dan 
sesuai dengan Protokol Sertifikasi UTZ. Audit masa transisi idealnya dilakukan di 
semester pertama 2022, tapi tanggal pastinya tergantung pada tanggal awal 

panen. tidak boleh dijadwalkan lewat dari 30 Juni 2022. 

- Contoh 2: Jika sertifikat UTZ saat ini berakhir pada Agustus 2021, dan audit 2020 
telah dilakukan sesuai protokol sertifikasi UTZ, maka CH itu tidak perlu menjalani 
audit UTZ saat ini lebih lanjut dan langsung melanjutkan dengan Audit Masa Transisi. 
Audit Masa Transisi tidak boleh dimulai sebelum 1 Juli 2021. 

 
 
Sebagai tambahan:  

Panduan: Kami menyarankan semua CH yang telah disertifikasi terhadap Pedoman Perilaku 
UTZ saat ini agar mulai mengumpulkan data geolokasi yang berlaku sesegera mungkin 
sehingga bisa bersiap menghadapi Audit Masa Transisi. Untuk panduan selengkapnya, lihat 
Pedoman Kebun Standar 2020 the Rainforest Alliance, serta lampiran dan dokumen 

panduan yang berlaku. 

 

1.3.1.3. UNTUK CH YANG TELAH DISERTIFIKASI TERHADAP STANDAR UTZ MAUPUN 

RAINFOREST ALLIANCE SAAT INI 

Bagian ini berlaku untuk CH yang telah disertifikasi dalam Program Sertifikasi Rainforest 
Alliance maupun UTZ saat ini untuk produk yang sama. 

 

Peraturan F26. Sekiranya ada kebun atau kelompok kebun disertifikasi dalam UTZ maupun 
Rainforest Alliance saat ini untuk produk yang sama, mereka harus menjalani audit terakhir 
untuk setiap sertifikat sesuai dengan peraturan di bagian 2.3.2 dan 2.3.3. 

Panduan:  

Contoh 1: Jika musim panen dimulai pada Februari, sertifikat UTZ saat ini berakhir pada 
Januari 2021, dan sertifikat the Rainforest Alliance berakhir pada Agustus 2021, maka CH 
akan  

- Memperpanjang sertifikat UTZ saat ini-nya dengan menjalani audit UTZ terakhir.  

- Mengganti kedua sertifikat dengan Sertifikat Transisi begitu CH tersebut bertransisi. 
Untuk itu, CH itu harus memasukkan ID anggota UTZ saat ini dan Kode Sertifikat the 
Rainforest Alliance selama proses pendaftaran untuk Platform Sertifikasi 2020 the 

Rainforest Alliance. 
 

Contoh 2: Jika musim panen dimulai pada Oktober, sertifikat UTZ berakhir pada September, 
dan sertifikat the Rainforest Alliance berakhir pada April, dan panen Oktober 2020-nya sudah 

disertifikasi, maka CH tersebut akan: 
- Meminta perpanjangan sertifikat Rainforest Alliance saat ini dari CB yang 

menerbitkannya. 

https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/audit-exception-policy-for-covid-19/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/audit-exception-policy-for-covid-19/
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- Mengganti kedua sertifikat dengan Sertifikat Transisi begitu CH tersebut bertransisi. 

Untuk itu, CH itu harus memasukkan ID anggota UTZ saat ini dan Kode Sertifikat the 
Rainforest Alliance selama proses pendaftaran untuk Platform Sertifikasi 2020 the 
Rainforest Alliance. 

 

 

 

 

1.4. PROSES SERTIFIKASI MASA TRANSISI  

 

Peraturan F27. Di dalam Masa Transisi, semua CH tipe Kebun yang Bertransisi akan: 

- Didaftar,  

- Mengontrak Lembaga Sertifikasi yang berwenang,  

- Menjalani Audit Masa Transisi,  

- Mendapatkan Sertifikat Transisi, dan  

- Mendapatkan Lisensi Transisi  

Panduan: Tidak mendapatkan Sertifikat Transisi dalam masa transisi akan merugikan masa 

berlaku akun, sertifikat, lisensi, hak, dan volume UTZ/Rainforest Alliance saat ini, seperti 
dijelaskan lebih lanjut di Jeda waktu dalam sertifikasi. 
 

1.4.1.  PENDAFTARAN UNTUK MENGIKUTI PROGRAM SERTIFIKASI 2020 THE 

RAINFOREST ALLIANCE 

 

    
Gambar 7: Ini merupakan bagian Proses Sertifikasi (Gambar 1) yang berkaitan dengan bagian ini 

Peraturan F28. Semua CH tipe Kebun yang Bertransisi harus menyelesaikan proses 
pendaftaran mereka di Platform Sertifikasi 2020 the Rainforest Alliance (hingga dan termasuk 

Konfirmasi Ruang Lingkup) pada 31 Desember 2021.  

Panduan: Proses pendaftaran dijelaskan lebih rinci di Peraturan Sertifikasi dan pengauditan 
2020 Rainforest Alliance. Proses pendaftaran mencantumkan daftar persyaratan yang 
berlaku untuk setiap CH, tergantung lingkup CH bersangkutan (tanaman, aktivitas, struktur 

organisasi, dsb.).  
 
CH harus menyelesaikan proses pendaftaran sebelum mengontrak Lembaga Sertifikasi atau 
melanjutkan dengan Audit Masa Transisi dan tahapan Proses Sertifikasi Masa Transisi yang 

belum diselesaikan. Karena itu, sangatlah penting bagi setiap CH Perkebunan 
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menemukenali di Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan 2020 the Rainforest Alliance tentang 

kapan pastinya mereka menjalani audit (untuk sebagian besar tanaman ini terkait dengan 
musim panen utama) dan berencana memulai pendaftaran mereka untuk Standar 2020 the 
Rainforest Alliance, jika memungkinkan, dalam rentang waktu berikut ini: 
 

 

 

Gambar 8: Rentang waktu sertifikasi untuk Pemegang Sertifikasi Perkebunan yang bertransisi 

 

CH memulai pendaftaran sejak Maret 2021. Jika Anda tidak dapat memulai proses 
pendaftaran dan belum mendapat sosialisasi dari Rainforest Alliance pada April 2021, 
hubungi cs@ra.org.  
 

Peraturan F29. Selama proses Pendaftaran, CH harus memasukkan semua ID anggota UTZ 
saat ini dan kode sertifikat Rainforest Alliance saat ini dan/atau ID Marketplace Rainforest 
Alliance yang berada di bawah manajemen kelompok/CH.  

Panduan:  

- Contoh ID anggota UTZ saat ini: UTZ_CO1000012345, ME01_123456 

- Contoh kode sertifikat Rainforest Alliance saat ini: CB-C-123456, END-123456 

- Contoh ID Marketplace Rainforest Alliance saat ini: RA12345 

Contoh, jika CH memiliki dua sertifikat UTZ saat ini (satu untuk Pedoman Perilaku dan satu lagi 
untuk Chain of Custody) dan satu sertifikat Rainforest Alliance saat ini, maka CH tersebut 
harus memberikan rincian ketiga sertifikat itu.  
Rainforest Alliance harus mengaitkan akun baru CH dengan akun lamanya untuk 

memastikan setiap CH dapat terus mengakses volume dan akun lamanya itu. Ketika CH 
menyebutkan mereka memiliki  akun saat ini maka CH tersebut otomatis memulai di jalur CH 
yang Bertransisi. Karena itu, sangat penting agar semua CH bekerja sama dan memberikan 

semua ID Anggota UTZ dan/atau Kode Sertifikat Rainforest Alliance saat ini. Sekiranya Anda 
ragu atau ada pertanyaan tentang ID Anggota UTZ dan/atau Kode Sertifikat Rainforest 
Alliance saat ini Anda, periksa sertifikat Anda atau hubungi Lembaga Sertifikasi Anda. 
ID akun saat ini yang diberikan akan diperiksa kebenarannya selama Audit Masa Transisi.  

Peraturan F30. Semua akun saat ini yang tidak ditandai di akun Program Sertifikasi 2020 
Rainforest Alliance pada 31 Desember 2021 akan dihapus dan sertifikasi UTZ atau Rainforest 
Alliance saat ini akan dibatalkan oleh CB dan/atau oleh Rainforest Alliance, pada 1 Juli 
2022.  

Panduan: Ini sangat penting bagi CH tipe Kebun yang juga membeli produk besertifikasi dari 
CH tipe Kebun lainnya (di UTZ CH tersebut memiliki sertifikat Pedoman Perilaku maupun 
Chain of Custody). 

6-4 bulan 
sebelum 
audit

•Mendaftar di 
RACP dan 
mengonfirma
si ruang 
lingkup

2 bulan 
sebelum 
audit

•Menyewa CB 
yang 
berwenang 
dan 
mngonfirmasi 
tanggal di 
RACP. 

•Pada 
tanggal ini 
harus 
mematuhi 
semua 
persyaratan

Audit

•Menjalani 
Audit Masa 
Transisi

3 bulan 
setelah 
audit

•Menuntaska
n semua 
ketidakpatuh
an

•CB membuat 
keputusan 
sertifikasi

•The 
Rainforest 
Alliance 
memeriksa 
permohonan 
lisensi.

4 bulan 
setelah 
audit
•Mendapatkan 

endorsemen 
dan/atau 
sertifikat 
transisi.

•Mendapatkan 
lisensi untuk 
menggunakan 
Platform 
Keterlacakan 
the Rainforest 
Alliance

mailto:cs@ra.org
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Peraturan F31. Sekiranya CH memiliki lebih dari satu ID anggota komoditas di program 
sertifikasi UTZ saat ini, mereka boleh memutuskan hanya mendaftarkan satu akun 2020 

Rainforest Alliance untuk (serangkaian) kebun yang sama atau lokasi atau perusahaan. 

Panduan: Ini berarti bahwa jika ada CH memiliki satu akun kacang hazel dan satu akun teh 
untuk UTZ saat ini, CH itu boleh menggabungkan keduanya ke dalam satu ruang lingkup 
sertifikasi dalam program sertifikasi yang baru. Periksa Peraturan Sertifikasi 2020 the Rainforest 

Alliance untuk informasi ruang lingkup sertifikasi selengkapnya. 

Peraturan F32. Sekiranya ada CH memiliki sertifikasi UTZ maupun Rainforest Alliance saat ini 
dan lingkupnya adalah kebun, dia hanya perlu mendaftar satu akun 2020 Rainforest Alliance 
untuk (serangkaian) kebun yang sama. 

Panduan: Ini berarti CH tersebut tidak akan memiliki dua akun seperti saat ini, melainkan 

hanya satu akun 2020 Rainforest Alliance, yang mencakup semua kebun yang disertifikasi. 
Kebun yang sama itu tidak boleh dicakupi oleh lebih dari satu akun/sertifikat 2020 Rainforest 
Alliance, yang ditetapkan di Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan 2020 Rainforest Alliance. 

Namun, satu akun 2020 Rainforest Alliance dapat ditautkan ke dua (atau lebih) akun saat ini, 
misalnya, saat satu koperasi memiliki akun UTZ maupun Rainforest Alliance saat ini. 

Peraturan F33. Juga boleh membagi kebun milik satu kelompok saat ini atau lokasi milik satu 
perusahaan multi-lokasi menjadi dua atau lebih sertifikat/akun 2020 Rainforest Alliance. 
Dalam kasus ini untuk setiap akun tersebut, CH harus menandai ID Anggota UTZ maupun 

Kode Sertifikat Rainforest Alliance saat ini.  

Peraturan F34. CH tidak boleh memberikan ID anggota atau kode sertifikat yang akan 
dihubungkan ke akun Standar 2020 Rainforest Alliance, namun ID atau kode tersebut tidak 
langsung dikelola oleh CH tersebut (yaitu yang sertifikatnya tidak diterbitkan atas namanya 

dan dia tidak bertanggung jawab secara hukum terhadap ID atau kode tersebut). 

Panduan: Contoh, CH tidak boleh menandai ID anggota atau kode sertifikat dari akun yang 
didaftar untuk mitra dagang atau sub-kontraktor yang disertifikasi secara independen.  

MENGONTRAK LEMBAGA SERTIFIKASI UNTUK AUDIT MASA TRANSISI 

    
Gambar 9: Ini merupakan bagian Proses Sertifikasi (Gambar 1) yang berkaitan dengan bagian ini 

Peraturan F35. CH yang Bertransisi harus menyelesaikan proses pendaftaran hingga dan 
termasuk Konfirmasi Lingkup sebelum menyewa Lembaga Sertifikasi untuk Audit Masa 
Transisi. 

Peraturan F36. Audit Masa Transisi diakui oleh the Rainforest Alliance hanya jika dilaksanakan 
oleh Lembaga Sertifikasi yang berwenang untuk Program Sertifikasi 2020 dan khusus untuk 
negara, lingkup, produk, dan kriteria lain yang berlaku untuk CH dimaksud.  
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Panduan: Ruang lingkup kewenangan Lembaga Sertifikasi untuk Program Sertifikasi 2020 the 
Rainforest Alliance sangat berbeda dari ruang lingkup untuk Program Sertifikasi UTZ dan 

Rainforest Alliance saat ini. CH harus mengonfirmasi ruang lingkup sertifikasi mereka sebelum 
memeriksa CB mana yang berwenang melaksanakan Audit Masa Transisi mereka. 

Peraturan F37. CH yang bertransisi hanya boleh mengontrak Lembaga Sertifikasi (CB) yang 
berwenang untuk Program Sertifikasi 2020 the Rainforest Alliance mulai 1 Mei 2021. 

Panduan: Proses pengesahan CB dimulai pada Juli 2020 dan hasilnya baru tersedia setelah 1 
Mei 2021. Teknisnya, tak ada batasan tanggal untuk mengontrak CB yang berwenang. 
Namun, karena semua CH yang Bertransisi harus menyelesaikan Audit Masa Transisi mereka 
dalam Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance pada 30 Juni 2022, kami menyarankan 

semua CH mengontrak CB yang berwenang pada 31 Maret 2022 untuk memastikan cukup 
waktu dalam merencanakan dan mengadakan Audit Masa Transisi agar tepat waktu. 
 

Peraturan F38. Jika CH tidak dapat atau tidak ingin mengontrak Lembaga Sertifikasi sama 

yang juga menerbitkan sertifikat UTZ atau Rainforest Alliance-nya saat ini untuk melakukan 
Audit Masa Transisi, maka yang berikut ini berlaku:  

- CB saat inilah yang bertanggung jawab atas semua aktivitas terkait dengan 
sertifikasi saat ini, termasuk permintaan perpanjangan waktu.  

- CB untuk Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance yang bertanggung 
jawab atas semua aktivitas terkait dengan Audit Masa Transisi dan Sertifikat 
Transisi.  

Peraturan F39. CH yang Bertransisi harus menandatangani perjanjian dengan CB yang 

berwenang dari Rainforest Alliance dan mengonfirmasi perjanjian itu di platform sertifikasi 
Rainforest Alliance sebelum Audit Masa Transisi bisa direncanakan. 

Panduan: Tanggal perjanjian ini menjadi tanggal yang sejak saat itu CH tersebut harus 
mematuhi Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 the the Rainforest Alliance sesuai 

Berlakunya Persyaratan Standar 2020 Rainforest Alliance.  

AUDIT MASA TRANSISI 

 

     
Gambar 10: Ini merupakan bagian Proses Sertifikasi (Gambar 1) yang berkaitan dengan bagian ini 

 

Peraturan F40.  Semua CH tipe Kebun yang Bertransisi harus menjalani Audit Masa Transisi 
untuk bisa mendapatkan Sertifikat Transisi. 

1.4.1.1. RENTANG WAKTU UNTUK AUDIT MASA TRANSISI 

Rentang waktu mengadakan audit masa transisi untuk CH tipe Kebun disajikan dalam grafik 
berikut ini, dan dalam peraturan di bagian ini.  
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 2020 2021 2022 

 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Audit standar saat ini           

Sertifikat saat ini           

Pengecualian audit saat 
ini 

          

Audit Masa Transisi           

Sertifikat Masa Transisi           

Pengecualian Transisi           

Audit lengkap           

Tabel 3: Rentang waktu Audit Masa Transisi dan Audit lainnya untuk CH tipe Kebun 

 

Peraturan F41. Semua CH tipe Kebun yang Bertransisi menjalani Audit Masa Transisi antara 1 
Juli 2021 hingga 30 Juni 2022.  

Panduan: CH didorong menyelesaikan Audit Masa Transisi mereka sebelum tanggal berakhir 
(termasuk perpanjangan) masa berlaku sertifikat saat ini mereka atau tenggat waktu audit 
pengawasan untuk menghindari perbedaan dalam sertifikasi mereka. 
 

Peraturan F42. Antara 1 Juli 2021 hingga 30 Juni 2022 semua audit adalah audit Masa Transisi, 
berdasarkan Standar 2020 Rainforest Alliance dan dokumen yang berlaku. Pengecualian: 
sesuai dengan Peraturan F12. 

Panduan: Semua tanggal rencana dan aktual untuk Audit Masa Transisi harus berada dalam 
periode ini. 

Peraturan F43. Audit Masa Transisi tidak diadakan sebelum 1 Juli 2021 atau setelah 30 Juni 
2022.  

Pengecualian:  

- Audit tindak lanjut, audit perpanjangan, dan audit investigasi yang terkait dengan 
Sertifikat Transisi dilaksanakan setelah 30 Juni 2022 

- Pemegang Sertifikat di sektor Pisang mengadakan audit masa transisi hingga 31 
Desember 2022, Lihat Kebijakan untuk tanaman Pisang 

 

Peraturan F44. Audit Masa Transisi hanya diakui oleh the Rainforest Alliance jika dilaporkan 
dengan benar dalam Platform Sertifikasi the Rainforest Alliance.  

Panduan: CH maupun CB wajib menyediakan semua informasi sesuai Peraturan Sertifikasi 
dan Pengauditan dan/atau ditandai wajib dalam Platform Sertifikasi the Rainforest Alliance. 

Ini termasuk dokumen persiapan audit, seperti Daftar Anggota Kelompok dan data 
geolokasi (jika sesuai), laporan audit, permintaan lisensi, dsb. 

Panduan penentuan waktu Audit Masa Transisi:  

CH dengan ruang lingkup perkebunan harus memperhatikan faktor berikut saat 

merencanakan audit masa transisi: 

- Rentang Audit Masa Transisi antara 1 Juli 2021 hingga 30 Juni 2022: 

- Musim panen: 

(1) Untuk tanaman dengan panen puncak, seperti kakao, kopi, atau kacang 
hazel, audit dilakukan antara 3 bulan sebelum dan 3 bulan setelah tanggal 
mulai musim panen yang akan disertifikasi. Misalnya, jika musim panen dimulai 

https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/policy-on-the-transition-period-to-the-2020-certification-system-for-banana-certificate-holders/
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pada 1 Agustus 2021, maka Audit Masa Transisi dilaksanakan dari 1 Juli 2021 

(dengan memperhatikan rentang waktu audit di atas) hingga 1 November 
2021.  

Harap diperhatikan bahwa musim panen yang dipertimbangkan bisa 
merupakan panen utama atau panen kecil/sela, tapi selalu dari tanaman 

utama, sesuai ketetapan dalam Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan 2020 
the Rainforest Alliance. 

(2)  Untuk tanaman dengan panen terus-menerus, seperti teh atau bunga, audit 
dapat dilakukan kapan pun selama rentang 1 tahun.  

(3) Ini sejalan dengan protokol sertifikasi UTZ saat ini namun berbeda dari 
peraturan sertifikasi Rainforest Alliance saat ini. Karena itu, selama Masa 
Transisi, CH yang ruang lingkupnya perkebunan harus menyesuaikan siklus 

pengauditan mereka dengan masa panen. Lihat juga bagian tentang 
Verifikasi Terakhir terhadap Standar UTZ dan Rainforest Alliance Saat ini dan 
Panduan Transisi. 

- Tanggal berakhir sertifikat: 

Idealnya, Sertifikat Transisi diperoleh sebelum sertifikat program saat ini 
berakhir atau sebelum berakhirnya rentang waktu audit pengawasan (untuk 

Rainforest Alliance saat ini). Dibutuhkan sekitar 2 hingga 4 bulan antara 
tanggal audit dan mendapatkan sertifikat tersebut. Tanggal mulai Sertifikat 

Transisi akan menjadi tanggal mulai panen, atau tanggal audit untuk panen 
tanaman utama yang terus-menerus.  

Karena itu, CH didorong meminta perpanjangan untuk sertifikat mereka jika 
diperlukan dan merencanakan audit mereka, jika memungkinkan, sebelum 

berakhirnya sertifikat saat ini mereka dan perpanjangannya. Sekiranya CH 
membutuhkan perpanjangan waktu untuk sertifikat UTZ atau Rainforest 
Alliance saat ini mereka atau rentang waktu audit pengawasan mereka, 

maka mereka harus memintanya dari CB yang menerbitkan sertifikat saat ini 
mereka. 

1.4.1.2. PERATURAN MELAKUKAN AUDIT MASA TRANSISI 

Peraturan F45. Audit Masa Transisi dapat dilakukan sebagai audit kombinasi, tapi bukan 
audit terintegrasi. 

Panduan: Audit kombinasi adalah audit yang mencakup dua (atau lebih) program sertifikasi 
(cth., Rainforest Alliance dan Organic), dan menggunakan dua daftar periksa terpisah dan 
mengadakan proses audit secara paralel atau berurutan. Audit terintegrasi menggunakan 

satu daftar periksa terintegrasi untuk dua (atau lebih) program sertifikasi.  

Peraturan F46. Audit Masa Transisi dilakukan sebagai Audit Sertifikasi sesuai dengan 
Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan 2020 Rainforest Alliance, dengan 
pengecualian/klarifikasi sesuai peraturan di bagian ini .  

Peraturan F47. Audit masa transisi untuk yang lingkupnya perkebunan dilakukan di 

tempat/lokasi. 

Peraturan F48. Audit masa transisi hanya mencakup pedoman inti perkebunan yang berlaku 
termasuk semua persyaratan keterlacakan yang berlaku. 

Panduan: Smart-meter dan persyaratan peningkatan tidak berlaku selama Masa Transisi, 
lihat bagian Berlakunya Persyaratan Standar 2020 Rainforest Alliance. 

Peraturan F49. Jika terjadi ketidakpatuhan pada persyaratan 5.4.1 tentang Upah Layak, 
maka rentang waktu menyelesaikan seluruh Matriks Gaji diperpanjang hingga audit lengkap 
pertama.  

https://www.rainforest-alliance.org/business/reimagining-certification/how-to-transition-to-the-2020-certification-program/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/2020-certification-and-auditing-rules/
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Panduan: Keputusan sertifikasi yang positif boleh diambil untuk Sertifikat Transisi tanpa Matriks 
Gaji yang diisi lengkap. Rencana melengkapi Matriks Gaji tersebut harus ada di dalam 

tenggat waktu untuk menuntaskan ketidakpatuhan sesuai Peraturan Sertifikasi dan 
Pengauditan 2020 the Rainforest Alliance. Keputusan sertifikasi yang positif tidak boleh 
diambil untuk sertifikat 3 tahun penuh jika persyaratan Matriks Gaji tidak dipatuhi 

sepenuhnya sebelum audit lengkap. 

Peraturan F50. Selama Masa Transisi, peraturan Konsultasi Pemangku Kepentingan hanya 
berlaku untuk skenario risiko tinggi seperti pekerja anak atau kerja paksa, berdasarkan peta 
risiko Rainforest Alliance. 

Panduan: Konsultasi Pemangku Kepentingan dijelaskan di Peraturan Pengauditan 2020 

Rainforest Alliance dan hanya berlaku untuk CH yang persyaratannya terdapat di Bab Sosial 
di Standar 2020 Rainforest Alliance sebagai lingkup mereka, sesuai penetapan saat proses 
pendaftaran. 

Peraturan F51. Sebagai persiapan menuju Audit Masa Transisi, dan selain dokumen yang 

tercantum dalam Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan 2020 dan Standar Pertanian 
Berkelanjutan the Rainforest Alliance, maka Pemegang Sertifikat harus mengunggah ke 
RACP atau menyerahkan kepada CB, dokumen berikut untuk audit saat ini terakhir milik 
akun saat ini yang ditautkan, yang disebutkan di proses pendaftaran, termasuk:  

- Untuk setiap sertifikat UTZ yang terbaru (jika sesuai):  

o Ringkasan laporan audit 
o Daftar periksa audit 
o Sertifikat atau karakteristik lisensi pengecualian audit (level sertifikasi, 

masa berlaku, perpanjangan, dsb.) 
o Daftar Anggota Kelompok final yang menjadi dasar sertifikat itu 

- Untuk setiap sertifikat Rainforest Alliance terbaru:  

o Laporan audit lengkap  
o Sertifikat dengan lampiran berikut, jika sesuai:  

▪ Volume besertifikasi  
▪ Daftar Anggota Kelompok 

Peraturan F52. Selama Audit Masa Transisi, dan berdasarkan dokumen yang diserahkan CH 
sesuai Peraturan F51, CB memverifikasi semua sertifikasi dan akun Rainforest Alliance dan UTZ 

saat ini yang telah ada, terkait dengan CH itu. Jika CH tidak menandai atau salah 
menandai akun saat ini saat proses pendaftaran:   

a. Jika tak ada indikasi kecurangan, maka CB/CH: 

- Menyebutkan semua semua akun Rainforest Alliance dan UTZ saat ini yang ada di 
akun platform sertifikasi Rainforest Alliance sebelum CH tersebut mendapatkan 
Sertifikat Transisi dan/atau 

- menghapus tautan akun yang tidak dikelola oleh CH sebelum bisa mendapatkan 
Sertifikat Transisi 

b. Jika ada indikasi kecurangan, CB akan  

- Mengambil keputusan sertifikasi yang negatif dan 

- Menangguhkan semua sertifikat saat ini yang masih berlaku, selama 2 hari keputusan 
sertifikasi atau 

- Jika sertifikat tersebut diterbitkan oleh CB berbeda, beri tahu Tim Sertifikasi Rainforest 
Alliance. Rainforest Alliance akan menangguhkan sementara waktu sertifikat saat ini 
yang masih berlaku itu, selama 2 hari sejak pemberitahuan.  

Panduan: Jika CH tipe Kebun yang Bertransisi tidak menyebutkan akunnya saat ini, CH 
tersebut tidak mendapatkan volume sisa panen lalu yang tersisa di akun tersebut. 
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Peraturan F53. Selama audit masa transisi, auditor memverifikasi sampel transaksi yang 
representatif untuk setiap akun dan setiap platform yang sesuai di mana transaksi volume 

yang lama dilaporkan.  

Panduan: Misalnya, jika CH yang Bertransisi memiliki 3 akun saat ini, yang semuanya itu 
disebutkan dalam platform sertifikasi 2020 Rainforest Alliance saat pendaftaran, maka CB 
memverifikasi sampel transaksi yang representatif untuk masing-masing dari 3 akun tersebut. 

Laporannya diambil dari platform keterlacakan Rainforest Alliance yang sesuai di mana 
akun saat ini telah melaporkan transaksi sejak audit terakhir (cth., the Good Inside Portal, 
Marketplace 2, MultiTrace). Jika terjadi migrasi platform keterlacakan, satu akun mungkin 
telah melaporkan transaksi selama periode itu di lebih dari satu platform. Jika ini yang terjadi, 

masing-masing platform tersebut harus diambil sampelnya.  

Lihat juga Peraturan F8 tentang menangani ketidakpatuhan pada standar saat ini. 

Peraturan F54. Jika CB memutuskan selama audit bahwa CH memiliki sisa volume yang 
belum terjual dari panen/sertifikat sebelumnya, dan jika CH menginginkan demikian, maka 

CB menetapkan volume ini sebagai sisa panen lalu dalam bentuk volume baru Rainforest 
Alliance, selain volume besertifikasi milika CH tersebut. 

Panduan: Ini hanya berlaku untuk volume yang dihasilkan oleh CH itu sendiri dan/atau 
anggota kelompok yang menjadi bagian dari Sertifikat Transisi. Jika terdapat perbedaan di 

antara komposisi kebun dalam sertifikat tersebut, maka hanya volume yang termasuk dalam 
Sertifikat Transisi saja yang bisa diikutkan.  
Volume lama yang dibeli dari CH lain tetap berada di akun UTZ/Rainforest Alliance saat ini 
milik CH tersebut sesuai peraturan untuk CH tanpa ruang lingkup perkebunan. 

 

SERTIFIKAT TRANSISI 

 

     
Gambar 11: Ini merupakan bagian Proses Sertifikasi (Gambar 1) yang berkaitan dengan bagian ini 

Peraturan F55. Sertifikat Transisi tidak akan diberikan hingga dan kecuali CH yang Bertransisi 
telah menuntaskan semua ketidakpatuhan yang ditemukan selama Audit Masa Transisi, dan 

berhubungan dengan satu dari 3 program sertifikasi. 

Panduan: Misalnya, sekiranya CB selama Audit Masa Transisi menemukan ketidakpatuhan 
pada ketidakpatuhan volume lama UTZ, maka CH itu harus menuntaskan ketidakpatuhan 
itu, bersama dengan semua ketidakpatuhan lainnya sebelum Sertifikat Transisi diberikan. 

Lihat juga Peraturan F8 untuk panduan lebih lanjut tentang melaporkan ketidakpatuhan 
pada standar saat ini. 

 

Peraturan F56. Audit Masa Transisi, jika lulus, menghasilkan Sertifikat Transisi dengan masa 
berlaku satu tahun dalam Program Sertifikasi 2020 the Rainforest Alliance. 
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Peraturan F57. Pemegang Sertifikat harus mendapatkan satu Sertifikat dan Lisensi Transisi 
untuk ruang lingkup sertifikasi yang sama 

Panduan: Tidak boleh menyertifikasi kebun yang sama dalam sertifikat yang berbeda.  

Peraturan F58. Sertifikat Transisi tidak memiliki tanggal mulai sebelum 1 Juli 2021. 

Panduan: Musim panen yang dimulai sebelum 1 Juli 2021 dicakup dalam sertifikat UTZ 
dan/atau Rainforest Alliance saat ini. Lihat juga bagian tentang Verifikasi Terakhir terhadap 
Standar UTZ dan Rainforest Alliance Saat ini. 

Peraturan F59. Proses menyelesaikan ketidakpatuhan, keputusan sertifikasi, dsb., yang 
menghasilkan Sertifikat Transisi sama seperti yang ditetapkan di Peraturan Pengauditan dan 
Audit Sertifikasi 2020 the Rainforest Alliance, kecuali masa berlaku sertifikat dan ruang lingkup 
audit yang sesuai bagian  Audit Masa Transisi. 

Peraturan F60. Sertifikat Transisi dengan masa berlaku satu tahun diperbarui dengan 
mendapatkan sertifikat dengan masa berlaku 3 tahun sesuai dengan Peraturan Sertifikasi 

dan Pengauditan 2020 Rainforest Alliance. 

 

AUDIT SERTIFIKASI PERTAMA 

    
Gambar 12: Ini merupakan bagian Proses Sertifikasi (Gambar 1) yang berkaitan dengan bagian ini 

Peraturan F61. Audit Sertifikasi Pertama merupakan audit yang dilakukan di seluruh Program 
Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance dan menghasilkan Sertifikat pertama dengan masa 
berlaku 3 tahun.  

Panduan: CH yang Bertransisi baru bisa menjalani Audit Sertifikasi Pertama setelah 
mendapatkan Sertifikat Transisi. 

Peraturan F62. Audit Sertifikasi Pertama dilakukan sesuai Peraturan Sertifikasi dan 
Pengauditan 2020 the Rainforest Alliance. 

Pengecualian:  

- Hanya boleh dilakukan setelah 1 Juli 2022. 

- Untuk CH tipe Kebun yang juga membeli volume besertifikasi dari CH tipe 
Kebun lainnya, sesuai 0. 

Peraturan F63. CH harus memperbarui profilnya di platform sertifikasi Rainforest Alliance 
maksimal 6 bulan sebelum Audit Sertifikasi Pertama, yang mengikuti Peraturan Sertifikasi dan 

Pengauditan 2020 Rainforest Alliance. 

Panduan: Sekiranya audit dijadwalkan lebih dari 6 bulan setelah CH mengonfirmasi ruang 
lingkup sertifikasinya, maka CH itu harus mengonfirmasi ulang ruang lingkupnya untuk 
memastikan data yang akan diaudit memang terbarui. 

Peraturan F64. CB yang dikontrak CH untuk melaksanakan Audit Sertifikasi Pertama boleh 
berbeda dari CB yang direkrut untuk Audit Masa Transisi.  
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1.5. PERATURAN TRANSISI KETERLACAKAN 

 

   
Gambar 13: Ini merupakan bagian Proses Sertifikasi (Gambar 1) yang berkaitan dengan bagian ini 

1.5.1.  MASA BERLAKU SERTIFIKAT, LISENSI, ENDORSEMEN SAAT INI 

Peraturan F65. Sertifikat, lisensi, dan endorsemen yang diterbitkan dalam Program Sertifikasi 
UTZ atau Rainforest Alliance saat ini tidak akan otomatis berubah menjadi sertifikat dalam 
Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance.  

 

Peraturan F66. Semua sertifikat dan lisensi saat ini berakhir pada tanggal berikut yang terjadi 
lebih dulu: 

- Pada tenggat waktu untuk audit pengawasan/sertifikasi ulang, termasuk 

perpanjangan waktunya 

- pada tanggal mulai Sertifikat Transisi 

- 31 Desember 2022 

Panduan: Peraturan ini berlaku untuk semua sertifikat saat ini, termasuk sertifikat UTZ masa 

berlaku 1 tahun dan sertifikat Rainforest Alliance masa berlaku 3 tahun.  

- Contoh 1: jika tenggat waktu suatu sertifikat saat ini untuk audit 
pengawasan/sertifikasi adalah 1 Mei 2022, dan CH tersebut belum mendapatkan 
Sertifikat Transisi atau perpanjangan hingga tanggal tersebut, maka sertifikat saat ini 

itu berakhir pada 1 Mei 2022 

- Contoh 2: jika tenggat waktu audit suatu sertifikat saat ini adalah 1 Mei 2022, dan CH 
tersebut mendapatkan Sertifikat Transisi pada 1 April 2022, maka sertifikat saat ini itu 
berakhir pada 1 April 2022 

- Contoh 3: jika ada CH yang bertransisi tidak mendapatkan Sertifikat Transisi, maka 
sertifikat saat ini miliknya berakhir selambat-lambatnya 31 Desember 2022 
  

Peraturan F67. Sertifikat Transisi akan: 

- Menggantikan sertifikat saat ini. CB penerbit atau Rainforest Alliance 

membatalkan sertifikat saat ini dengan tanggal berlaku adalah tanggal 
dimulainya Sertifikat Transisi 

- Memberi lisensi untuk menggunakan Platform Keterlacakan Rainforest 

Alliance untuk volume baru Rainforest Alliance dengan masa berlaku yang 
sama dengan Sertifikat Transisi (satu tahun) 

Panduan: CH tipe Kebun yang juga membeli volume dari CH tipe Kebun lainnya: lihat juga 
bagian Peraturan transisi keterlacakan dari bab CH tipe SC dalam dokumen ini.  
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Peraturan F68. Setelah sertifikat saat ini berakhir, ditangguhkan, atau dibatalkan, volume 
yang ada di akun CH dalam sertifikat tersebut tidak boleh lagi digunakan untuk klaim dan 

label. Periode obralan berlaku sesuai persyaratan keterlacakan Standar 2020 Rainforest 
Alliance.  

 

1.5.2.  AKTIVITAS DAN TRANSAKSI 

 

Peraturan F69. Segel baru Rainforest Alliance boleh digunakan di kemasan berisi volume 
lama UTZ, volume lama Rainforest Alliance, dan/atau volume baru Rainforest Alliance, 
selama pelaporan keterlacakan tetap terbarui untuk setiap volume tersebut sesuai 

peraturan keterlacakan terkait. 

 

1.5.1.1. UNTUK CH TIPE KEBUN YANG JUGA MEMBELI VOLUME DARI CH TIPE KEBUN 

LAINNYA: 

Peraturan F70. Diperbolehkan mencampur volume lama UTZ, volume lama Rainforest 
Alliance, dan volume baru Rainforest Alliance. Jika pemegang sertifikat ingin mencampur 
volume dari skema berbeda untuk mengelola tanggal kedaluwarsa, maka pelaporan di 

sistem keterlacakan harus disesuaikan agar mencantumkan hal ini, sehingga sesuai dengan 
kenyataan fisiknya. 

Panduan: jika CH tipe rantai pasokan memiliki 10.000t kopi UTZ lama, 5.000t kopi Rainforest 
Alliance lama, dan 2.000t kopi Rainforest Alliance baru dalam akun mereka, dan ingin 

mencampur volume tersebut saat pengiriman, maka mereka harus menyesuaikan akun 
mereka sehingga menampilkan rasio 10:5:2 untuk setiap transaksi dalam sistem keterlacakan 
sehingga transaksi yang melibatkan volume yang dicampurkan secara fisik memang sesuai 
kenyataan fisik perpindahan produk dalam sistem keterlacakan.  

Peraturan F71. CH tidak boleh mengonversi volume lama UTZ, volume lama Rainforest 
Alliance, dan volume baru Rainforest Alliance menjadi salah satu di antara ketiganya. 
Volume lama UTZ dapat dilacak ke kebun besertifikasi UTZ dan tidak boleh dikonversi 
menjadi atau diganti dengan volume lama Rainforest Alliance atau volume baru Rainforest 

Alliance. Hal yang sama berlaku untuk volume lama Rainforest Alliance dan volume baru 
Rainforest Alliance. 

Peraturan F72. Segel baru Rainforest Alliance boleh digunakan di kemasan berisi volume 
lama UTZ, volume lama Rainforest Alliance, dan/atau volume baru Rainforest Alliance, 

selama pelaporan keterlacakan tetap terbarui untuk setiap volume tersebut sesuai 
peraturan keterlacakan terkait. 

 

1.5.1.2. AKTIVITAS DAN TRANSAKSI DENGAN VOLUME LAMA 

 

Peraturan F73. Hingga 30 Juni 2022, CH boleh melakukan aktivitas dan transaksi dengan 
volume lama jika mereka: 

- Memiliki sertifikat atau lisensi UTZ saat ini yang masih berlaku, atau 

- Memiliki sertifikat Rainforest Alliance saat ini yang masih berlaku 

Peraturan F74. Setelah 1 Januari 2023, hanya CH yang telah mendapatkan Sertifikat Transisi 
dan/atau Sertifikat 2020 Rainforest Alliance boleh terus melakukan aktivitas dan transaksi 
dengan lama volume yang telah disertifikasi dalam program sertifikasi UTZ atau Rainforest 

Alliance saat ini.  
 

Panduan: Akun saat ini yang: 
- tidak disebutkan oleh CH yang terdaftar di RACP, atau  
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- Disebutkan oleh CH yang terdaftar, yang: 

o Belum menjalani audit dalam Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance, atau  
o Menerima keputusan sertifikasi yang negatif atau penolakan proses 

endorsemen mereka 
akan dihapus, dan CH tersebut tidak dapat mengakses volume yang ada di dalamnya. 

 

Peraturan F75. Aktivitas dan transaksi dengan volume lama harus mematuhi persyaratan 
keterlacakan untuk program sertifikasi UTZ atau Rainforest Alliance saat ini yang terkait 
hingga tanggal dimulai Sertifikat Transisi. Setelah itu, Pedoman Rantai Pasokan Standar 

Pertanian Berkelanjutan 2020 the Rainforest Alliance yang berlaku, kecuali tanggung jawab 
bersama dan persyaratan premi. 

Panduan: Lihat juga Bagian Berlakunya Persyaratan Standar 2020 Rainforest Alliance. 
Tanggal mulai sertifikat transisi adalah tanggal mulai panen tanaman utama, atau tanggal 

pertama audit yang menghasilkan keputusan sertifikasi.  

 

1.5.1.3.AKTIVITAS DAN TRANSAKSI DENGAN VOLUME BARU RAINFOREST ALLIANCE 

Peraturan F76. CH tipe Kebun akan mendapatkan volume besertifikasi mereka sebagai 

volume baru Rainforest Alliance setelah menerima Sertifikat Transisi.  

Peraturan F77. Volume sisa panen lalu dari akun saat ini yang disebutkan saat proses 
pendaftaran dapat diperoleh sebagai volume baru Rainforest Alliance, sesuai Peraturan F54. 

 

1.6. JEDA WAKTU DALAM SERTIFIKASI 

Peraturan F78. Jeda waktu dalam sertifikasi karena kejadian force majeure ditangani secara 
kasus per kasus atau melalui kebijakan sektor/kawasan/global, dan The Rainforest Alliance 

akan memutuskan apakah menerapkan peraturan di bagian ini dan/atau peraturan yang 
mana. 

1.6.1.  JEDA WAKTU/KESENJANGAN DALAM SERTIFIKASI UTZ/RAINFOREST 

ALLIANCE SAAT INI 

Jika CH tipe Kebun yang disertifikasi dalam Program Sertifikasi Rainforest Alliance atau UTZ 
saat ini tidak dapat, atau gagal, memperbarui sertifikasi Rainforest Alliance atau UTZ saat ini-
nya setelah 30 Juni 2020 namun masih ingin mendapatkan Sertifikat Transisi atau disertifikasi 

terhadap Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance dengan ruang lingkup lengkap, maka 
ia termasuk ke dalam jalur “Pemegang Sertifikat dengan Jeda Waktu dalam Sertifikat”. 
Peraturan berikut berlaku: 
 

Peraturan F79. Sertifikat dan lisensi berakhir ketika bertepatan pada tenggat waktu audit 
pengawasan atau sertifikasi berikutnya. Periode mengobral berlaku sesuai Peraturan 

Sertifikasi 2020 the Rainforest Alliance. 

Peraturan F80. CH tidak boleh melakukan atau melaporkan aktivitas dan tansaksi dengan 
volume di akunnya setelah 31 Desember 2021 meskipun itu semua terjadi secara fisik selama 
berlakunya sertifikat/endorsemen/lisensinya, hingga dan kecuali CH tersebut mendapatkan 
Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance. 

Panduan: Untuk CH tipe rantai pasokan, maka berlaku Peraturan Sertifikasi 2020 the 
Rainforest Alliance tentang volume yang dibeli sebelum audit. 
 

Peraturan F81. CH tipe Kebun tidak mendapatkan volume sisa panen lalu di Sertifikat 

Transisinya. 

Peraturan F82. Dalam proses mendapatkan sertifikat Transisi atau Lengkap yang berlaku, CH 
harus menyebutkan semua akun UTZ/Rainforest Alliance saat ini-nya.  
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1.6.2.  JEDA WAKTU ANTARA SERTIFIKASI UTZ/RAINFOREST ALLIANCE SAAT INI 

DAN SERTIFIKASI 2020 RAINFOREST ALLIANCE 

1.6.1.1.PENUNDAAN PENDAFTARAN 

Jika CH yang telah disertifikasi dalam program sertifikasi Rainforest Alliance atau UTZ Saat ini 
tidak dapat atau gagal mendaftar di Platform Sertifikasi 2020 sebelum 31 Desember 2021 

maka berlaku peraturan berikut: 
 

Peraturan F83. CH tidak boleh melakukan atau melaporkan aktivitas dan transaksi dengan 
volume di salah satu akunnya setelah tenggat waktu audit pengawasan/sertifikasi 

berikutnya atau 31 Desember 2022, mana saja yang terjadi lebih dulu, meskipun volume 
tersebut dilakukan secara fisik selama masa berlaku sertifikat/endorsemen/lisensinya. Lisensi 
untuk meneruskan transaksi di platform keterlacakan the Rainforest Alliance hanya akan 
diberikan begitu CH mendapatkan sertifikasi di program Sertifikasi 2020 the Rainforest 

Alliance. 

Peraturan F84. Pada 1 Januari 2022, CH yang sebelumnya disertifikasi dalam program 
sertifikasi UTZ/Rainforest Alliance saat ini namun belum terdaftar di Platform Sertifikasi 2020 the 
Rainforest Alliance akan dianggap sebagai CH dengan jeda waktu dalam sertifikasi. CH 

mengikuti Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan 2020 Rainforest Alliance jika ingin 
mendapatkan sertifikasi terhadap Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance. 

Panduan: Peraturan Transisi yang disederhanakan tidak akan berlaku lagi untuk CH ini dan 
CH tersebut harus mematuhi seluruh Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance. Audit hanya 

boleh dimulai setelah 1 Juli 2022. 

Peraturan F85. CH yang sebelumnya sudah disertifikasi dengan program sertifikasi UTZ atau 
Rainforest Alliance saat ini tetap harus menyebutkan semua akunnya yang terdaftar dalam 
program UTZ/Rainforest Alliance saat ini dalam proses mendapatkan sertifikat/endorsemen 

yang masih berlaku meskipun setelah 1 Januari 2022.  

Panduan: Agar proses audit yang baik berjalan lancar penting untuk menyediakan informasi 
riwayat sertifikasi kepada Rainforest Alliance dan Lembaga Sertifikasi. Karena itu, penting 
agar CH menyebutkan akun saat ini mereka meskipun sudah lama berakhir. Kemampuan 

mengakses lama di dalam akun tersebut tergantung masa berlaku lisensi program saat ini. 
Meskipun sudah menandai akun program saat ini, tidak berarti CH dengan jeda waktu 
sertifikasi langsung bisa mengakses volume lamanya jika lisensinya telah berakhir. 
 

1.6.1.2.PENUNDAAN AUDIT 

Jika ada CH yang disertifikasi dalam program sertifikasi Rainforest Alliance atau UTZ Saat ini 
dan juga terdaftar di Platform Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance, namun tidak dapat, atau 
gagal menjalani Audit Masa Transisi sebelum Juli 2022, maka yang berlaku peraturan berikut: 

 

Peraturan F86. Jika CH tidak melaksanakan Audit Masa Transisi sesuai tenggat waktu audit 
yang relevan, maka lisensi/sertifikat saat ini mereka akan segera berakhir. Setelah tanggal 
itu, CH masih boleh menjual sisa volume lama UTZ/Rainforest Alliance, yang mematuhi 

peraturan mengobral sesuai Peraturan Sertifikasi 2020 the Rainforest Alliance, namun 
selambat-lambatnya 31 Desember 2022. 

Peraturan F87. CH memperbarui profil pendaftarannya di Platform Sertifikasi Rainforest 
Alliance sebelum melanjutkan dengan perencanaan Audit Sertifikasi terhadap seluruh 
Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance secara lengkap 

Peraturan F88. Pada 1 Juli 2022, CH menjalani audit sertifikasi secara lengkap, sesuai 
Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan 2020 Rainforest Alliance jika CH itu ingin mendapatkan 
sertifikasi terhadap Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance. 

Panduan: Peraturan Transisi yang disederhanakan tidak akan berlaku lagi untuk CH ini dan 

CH tersebut harus mematuhi seluruh Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance.  
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1.6.1.3.PENUNDAAN SERTIFIKASI 

Jika ada CH yang disertifikasi dalam program sertifikasi Rainforest Alliance atau UTZ saat ini 
tidak dapat atau gagal mendapatkan Sertifikat Transisi, meskipun telah mematuhi jadwal 
pendaftaran dan audit, maka peraturan berikut yang berlaku: 

 

Peraturan F89. CH tersebut tidak boleh melakukan atau melaporkan aktivitas dan tansaksi 
dengan volume standar saat ini atau baru di akunnya setelah 1 Januari 2023, meskipun 
transaksi tersebut terjadi secara fisik selama berlakunya sertifikatnya saat ini. 

Peraturan F90. CH memperbarui profil pendaftarannya di Platform Sertifikasi Rainforest 
Alliance sebelum melanjutkan dengan perencanaan Audit Sertifikasi terhadap seluruh 

Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance secara lengkap. 

Peraturan F91. Pada 1 Juli 2022, CH menjalani audit sertifikasi secara lengkap, sesuai 
Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan 2020 Rainforest Alliance jika CH itu ingin mendapatkan 
sertifikasi terhadap Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance. 

Panduan: Peraturan Transisi yang disederhanakan tidak akan berlaku lagi untuk CH ini dan 
CH tersebut harus mematuhi seluruh Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance. CH tersebut 
tidak boleh melakukan aktivitas dan transaksi dengan volume lama atau baru Rainforest 
Alliance setelah tenggat waktu audit mereka dan paling lambat setelah 31 Desember 2022, 

dan hingga mendapatkan Sertifikat dan Lisensi dalam seluruh Program Sertifikasi 2020 
Rainforest Alliance secara lengkap.  
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ANNEX TR 1. CONTOH PENERAPAN PERATURAN TRANSISI 

UNTUK CH TIPE KEBUN 

Bagian ini menyajikan contoh ilustrasi peraturan dan panduan yang dipaparkan di dokumen 
ini dengan mengacu ke bagian/peraturan yang relevan. 
 

CONTOH 1. TRANSISI YANG BERHASIL:  

 

Ada Pemegang Sertifikat, BestCoffee, lingkupnya adalah perkebunan dan membeli volume 
yang disertifikasi dari sesama CH tipe kebun lainnya. CH tersebut memiliki sertifikat Rainforest 
Alliance saat ini dengan masa berlaku hingga 1 Maret 2022, dan panen utama mereka 

dimulai pada April setiap tahun. Best Coffee menjalani audit saat ini terakhirnya dalam 
program sertifikasi 2017 the Rainforest Alliance pada Februari 2021 untuk menyertifikasi 
panen 2021-nya.  

BestCoffee memulai pendaftaran di Platform Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance pada Agustus 

2021 dan dalam proses itu menandai akun Saat ini. CH tersebut menyelesaikan ruang 
lingkup sertifikasinya. (Pendaftaran untuk mengikuti Program Sertifikasi 2020 the Rainforest 
Alliance) RACP menyajikan daftar persyaratan yang berlaku masing-masing untuk IMS-nya, 

untuk kebun besar dalam kelompoknya, dan untuk petani kecilnya dalam kelompoknya.  

Sertifikat Rainforest Alliance saat ini milik BestCoffee dapat diperpanjang, untuk untuk 
memastikan tidak ada jeda waktu dalam sertifikasi antara masa berakhirnya sertifikat 
Rainforest Alliance saat ini pada 1 Maret 2022 dengan dimulainya sertifikat baru pada 

tanggal mulai panen (1 April 2022). Untuk itu, BestCoffee kembali mengontrak CB yang 
sebelumnya menerbitkan Sertifikatnya saat ini, AbsoluteCertification (Audit terakhir terhadap 
Standar UTZ dan Rainforest Alliance Saat ini). 

AbsoluteCertification tidak berwenang mengadakan audit kebun di Program Sertifikasi 2020 
Rainforest Alliance sehingga berarti tidak bisa mengadakan Audit Masa Transisi atas 
BestCoffee. Karena itu, BestCoffee merekrut Lembaga Sertifikasi lainnya, DigitalCertifiers, 
yang berwenang atas lingkupnya. BestCoffee mengonfirmasi perjanjian di Platform Sertifikasi 

Rainforest Alliance dengan tanggal penandatangan 7 Desember 2021. (Mengontrak 
Lembaga Sertifikasi untuk Audit Masa Transisi). BestCoffee harus membuktikan kepatuhannya 
pada Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 Rainforest Alliance yang berlaku pada tanggal 

penandatanganan perjanjian sertifikasi itu (Berlakunya Persyaratan Standar 2020 Rainforest 
Alliance).  

Antara Agustus dan 7 Desember, BestCoffee juga menyusun rencana manajemennya, 
menerapkan persyaratan dalam Standar 2020 the Rainforest Alliance yang berlaku 

(pedoman inti perkebunan dan semua pedoman keterlacakan dan rantai pasokan yang 
berlaku), mengumpulkan semua data geolokasi, dan mengadakan inspeksi internal. dengan 
dasar itu, BestCoffee mengisi penilaian mandiri, Daftar Anggota Kelompok, data geolokasi, 

dan semua dokumen lainnya yang berlaku untuk ruang lingkup sertifikasinya (Berlakunya 
Persyaratan Standar 2020 Rainforest Alliance). BestCoffee memiliki waktu 4 minggu sebelum 
audit untuk menyerahkan semua data untuk persiapan audit kepada DigitalCertifiers untuk 
menghitung durasi persis audit, memilih sampel kebun, fasilitas, dan pekerja yang akan 

diaudit, dsb. 

Di tahap itu BestCoffee mungkin telah membeli volume baru Rainforest Alliance dari 
SeriousFarming, sesama CH tipe perkebunan lainnya yang sudah lebih dulu mendapatkan 
Sertifikat Transisi. BestCoffee dapat pula melaporkan pengolahan dan penjualan volume 

yang dibelinya dari SeriousFarming, dan membuat klaim dengan volume tersebut, di akun 
Rainforest Alliance-nya saat ini (Peraturan transisi keterlacakan). Persyaratan Keterlacakan 
2020 the Rainforest Alliance sudah berlaku. 
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Audit direncanakan untuk bulan Februari, sebelum berakhirnya sertifikat asli (1 Maret 2022). 

Setelah BestCoffee menerima DigitalCertifiers untuk Audit Masa Transisi di lokasi, maka 
BestCoffee menuntaskan semua ketidakpatuhann dalam rentang waktu yang telah 
ditetapkan dalam Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan 2020 the Rainforest Alliance pada 
21 April 2022. (Audit Masa Transisi) 

Pada 23 Mei 2022, setelah peninjauan permohonan lisensi oleh the Rainforest Alliance, maka 
DigitalCertifiers memberi BestCoffee Sertifikat Transisi, pada 1 April 2022, sebagai tanggal 
mulai yang diatur sesuai dengan permulaan musim panen kopi di kawasan ini. Sertifikat itu 

berlaku selama satu tahun. (Sertifikat Transisi) The Rainforest Alliance memberi BestCoffee 
lisensi untuk menggunakan Platform Keterlacakan Rainforest Alliance. Rainforest Alliance 
menetapkan volume baru tesertifikasi Rainforest Alliance ke BestCoffee di akun Platform 
Keterlacakan Rainforest Alliance-nya. 

Setelah mendapatkan sertifikat dan lisensi, BestCoffee kembali mendapatkan tambahan 
akses setahun ke akun Rainforest Alliance saat ini dan di dalam akun itu terdapat volume 
lama Rainforest Alliance yang dibelinya dari SeriousFarming pada 2020, hingga 1 April 2023. 

BestCoffee sekarang dapat menggabungkan dua akun dan memindahkan volume 
lamanya ke akun barunya, karena Akun Rainforest Alliance saat ini telah disebutkan saat 
mendaftar di RACP pada Agustus lalu, dan DigitalCertifiers memvalidasi transaksi dan 
volume serta prosedur keterlacakan selama audit pada Februari.  

BestCoffee harus melaporkan volume lama Rainforest Alliance dan volume bar Rainforest 
Alliance secara terpisah, meskipun diperbolehkan menggabungkan meduanya dalam 
wadah yang sama. (Aktivitas dan Transaksi) 

BestCoffee sekarang juga dapat bersiap menghadapi seluruh Audit Sertifikasi secara 

lengkap, misalnya dengan mengumpulkan data Smart Meter (Audit Sertifikasi Pertama). 
 

CONTOH 2: TRANSISI YANG TIDAK BERHASIL:  

Ada CH memiliki sertifikat UTZ saat ini yang berlaku hingga 1 Agustus 2021. 

CH ini tidak menyebutkan akun saat ini miliknya saat mendaftar di Platform Sertifikasi 2020 
Rainforest Alliance. Sertifikat saat ini tidak otomatis berubah menjadi Sertifikat Transisi. 
(Peraturan F65) Sertifikat saat ini dibatalkan pada 1 Agustus 2021. (Peraturan F79). Jika CH 

tersebut memutuskan mengupayakan sertifikasi terhadap Standar 2020 Rainforest Alliance 
namun tidak menyebutkan akun saat ini, maka CB atau Rainforest Alliance akan 
memutuskan untuk menangguhkan sertifikat dan lisensi saat ini itu lebih cepat dan tidak 

mengizinkan sertifikasi terhadap Standar 2020 Rainforest Alliance untuk CH itu (Peraturan 
F52).  
 
 

CONTOH 3: TANPA TRANSISI:  

Ada CH memiliki sertifikat Rainforest Alliance saat ini yang berlaku hingga 1 September 2022, 

dengan audit pengawasan dijadwalkan pada 1 Februari 2022. CH ini tidak mendaftar di 
Platform Sertifikasi the Rainforest Alliance. CH tersebut tidak boleh memperdagangkan atau 
mengklaim volume Rainforest Alliance saat ini miliknya pada 1 Februari 2022, kecuali untuk 

masa mengobral sesuai Peraturan Sertifikasi 2020 the Rainforest Alliance. Sertifikat saat ini 
dibatalkan dan akun ditutup. Jika CH tersebut memutuskan bergabung kembali dengan the 
Rainforest Alliance, maka ia dapat melakukannya dalam seluruh Program Sertifikasi 2020 the 

Rainforest Alliance. 
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2. PERATURAN TRANSISI UNTUK PEMEGANG SERTIFIKAT TIPE 

RANTAI PASOKAN 

2.1. RINGKASAN EKSEKUTIF 

Bagian ini berlaku untuk dua jenis Pemegang Sertifikat tipe rantai pasokan yang bertransisi. 
Semua peraturan tanpa penjelasan lebih lanjut berlaku untuk kedua jenis itu. Jika kasusnya 
berbeda, maka tipe spesifiknya akan dijelaskan:  

- Tipe 1: CH tipe SC dengan sertifikat yang berlaku 

- Tipe 2: CH tipe SC dengan lisensi yang berlaku, namun tanpa sertifikat atau 
endorsemen 

Peraturan Transisi untuk Peritel tidak dimasukkan dalam dokumen ini, karena mayoritas peritel 
tersebut tidak memiliki sertifikat/lisensi yang berlaku di salah satu platform keterlacakan. 
Untuk informasi tentang dimasukkannya peritel ke dalam ruang lingkup Program Sertifikasi 
2020 the Rainforest Alliance, lihat bagian khusus di situs web the Rainforest Alliance. 

 

2.1.1.  ALUR PROSES SERTIFIKASI UNTUK CH TIPE RANTAI PASOKAN YANG BERTRANSISI 

Bagan alur berikut ini menjelaskan tahapan proses sertifikasi untuk CH tipe Rantai pasokan 
yang Bertransisi. Siklus setelah mendapatkan sertifikat/endorsemen dibahas dalam Peraturan 
Sertifikasi dan Pengauditan 2020 Rainforest Alliance.  

https://www.rainforest-alliance.org/business/responsible-sourcing/supply-chain-certification/which-retailers-should-get-rainforest-alliance-certified/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/2020-certification-and-auditing-rules/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/2020-certification-and-auditing-rules/
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Gambar 14: Bagan alur proses sertifikasi Masa Transisi untuk CH tipe Rantai Pasokan yang Bertransisi 
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2.1.2.  RENTANG WAKTU TRANSISI 

 

Semua pedoman rantai pasokan dan keterlacakan dalam Standar Pertanian Berkelanjutan 
2020 the Rainforest Alliance resmi berlaku pada 1 Juli 2021. Tanggal yang saat itu CH tipe SC 
harus mematuhi semua persyaratan, bervariasi, yang tergantung pada beragam faktor. 
Lihat Bagian Berlakunya Persyaratan Standar 2020 Rainforest Alliance untuk informasi 

selengkapnya. 
 

Semua audit dalam program sertifikasi saat ini (UTZ dan RA) harus selesai sebelum 30 Juni 
2021. Lihat Bagian Verifikasi Terakhir terhadap Standar UTZ dan Rainforest Alliance Saat ini 

untuk informasi selengkapnya. 
 

Semua CH tipe SC yang Bertransisi harus memulai dan menyelesaikan tahapan sertifikasi 

masa transisi di dalam Masa Transisi: 
- Pendaftaran (termasuk konfirmasi ruang lingkup),  
- Perjanjian sertifikasi (jika sesuai)  

- Penandatanganan perjanjian hukum dengan Rainforest Alliance 
- Audit masa transisi (jika sesuai)  
- Mendapatkan Sertifikat dan Lisensi Transisi 

 
Lebih spesifik lagi, CH tersebut harus menyelesaikan tahapan di atas sebelum berlakunya 
salah satu tanggal berikut: 

- Tanggal berakhirnya sertifikat/lisensi mereka, termasuk perpanjangan waktu  

- Tenggat waktu audit tahunan mereka berikutnya, termasuk perpanjangan waktu 
(setelah 1 Juli 2021) 

- 31 Desember 2022 

 
Agar dapat mematuhi tenggat waktu tersebut, semua CH tipe SC didorong menyelesaikan 
proses pendaftaran dan memulai proses endorsemen atau sertifikasi mereka minimal 6 bulan 
sebelum tenggat waktu tersebut, dengan mematuhi jadwal di bawah. jadwal tersebut 

didasarkan pada waktu rata-rata yang dibutuhkan CH menjalani audit dan menuntaskan 
semua ketidakpatuhan. Prosesnya akan lebih cepat jika organisasi layak mendapatkan 
endorsemen atau diketahui telah mematuhi semua persyaratan yang berlaku selama audit. 

 

Gambar 15: Rentang waktu sertifikasi untuk Pemegang Sertifikasi tipe Rantai Pasokan yang bertransisi. 

Lihat Bagian Proses Sertifikasi Masa Transisi untuk informasi selengkapnya. 

 
CH tipe SC dapat mendaftar di Program Sertifikasi 2020 the Rainforest Alliance dan 
menyelesaikan Penilaian Risiko Rantai Pasokannya mulai Mei 2021.  Setelah menyelesaikan 

proses ini, mereka dapat: 
- Memulai proses endorsemen 
- Menandatangani perjanjian sertifikasi dengan suatu lembaga sertifikasi dan 

menjadwalkan Audit Masa Transisi (jika sesuai mulai 1 Juli 2021 dan seterusnya.  

Audit dan endorsemen masa transisi akan memungkinkan CH tipe SC mendapat sertifikasi 
masa transisi yang berlaku satu tahun. Mereka harus melaksanakan audit sertifikasi secara 
lengkap sebelum masa berlaku Sertifikat Transisi berakhir. 

6 bulan 
sebelum

•Mendaftar di 
RACP dan 
mengonfirmasi 
ruang lingkup

5 bulan 
sebelum

•Menyewa CB 
yang 
berwenang 
dan 
mngonfirmasi 
tanggal di 
RACP. 

•Pada tanggal 
ini harus 
mematuhi 
semua 
persyaratan

4 bulan 
sebelum

•Menjalani Audit 
Masa Transisi, 
dan/atau

•Mengajukan 
permohonan 
endorsemen

1 bulan 
sebelum

•Menuntaskan 
semua 
ketidakpatuhan

•CB membuat 
keputusan 
sertifikasi 
dan/atau

•RA meninjau 
permohonan 
lisensi/endorse
men.

Sebelum 
tenggat 
waktu
•Mendapatkan 

endorsemen 
dan/atau 
sertifikat transisi.

•Mendapatkan 
lisensi untuk 
menggunakan 
Platform 
Keterlacakan 
the Rainforest 
Alliance
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Untuk informasi selengkapnya tentang tanggal mulai tersebut, hubungi tim Sukses 

Pelanggan di cs@ra.org 

mailto:cs@ra.org
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Gambar di bawah ini menyajikan urutan persiapan (penerapan standar dan penilaian mandiri), verifikasi dan sertifikat selama masa transisi dan 
setelah itu. Masa antara 2020 dengan masa audit Masa Transisi merupakan tahap persiapan untuk Sertifikat Transisi, yang mencakup semua 

persyaratan dan peraturan yang berlaku dalam Program Sertifikasi 2020 the Rainforest Alliance, serta persyaratan dan peraturan program 
sertifikasi saat ini hingga tanggal kepatuhan yang sesuai dengan 0 di bawah ini. 
Begitu CH telah mendapatkan Sertifikat Transisi, maka persiapan untuk program sertifikasi 2020 the Rainforest Alliance secara lengkap pun 
dimulai. 

 
 

 
Gambar 16: Rentang waktu penerapan, inspeksi, kepatuhan, dan sertifikasi dengan program yang berbeda-beda selama masa transisi dan setelah itu. 
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2.2. BERLAKUNYA PERSYARATAN STANDAR 2020 RAINFOREST ALLIANCE 

 

Peraturan SC1. Pada 1 Juli 2021, semua pedoman rantai pasokan dan keterlacakan dalam 
Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 the Rainforest Alliance akan berlaku.  

Peraturan SC2. Pemegang Sertifikat tipe Rantai Pasokan (CH tipe SC) yang Bertransisi harus 
terus mematuhi program sertifikasi saat ini hingga tanggal kepatuhan mereka pada Standar 

Pertanian Berkelanjutan 2020 the Rainforest Alliance, kecuali disebutkan berbeda dalam 
Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 the Rainforest Alliance, Peraturan Transisi, atau 
dokumen yang mengikat lainnya untuk peraturan dan persyaratan khusus. 

Peraturan SC3. Pemegang Sertifikat yang Bertransisi harus mulai mematuhi Program 
Sertifikasi 2020 the Rainforest Alliance yang berlaku pada tanggal mana saja berikut ini 

yang terjadi lebih dulu (tanggal kepatuhan): 

- Untuk CH tipe SC yang membutuhkan audit untuk salah satu lokasinya: di hari 
penandatanganan perjanjian sertifikasi mereka dengan suatu Lembaga Sertifikasi 
yang berwenang untuk Audit Masa Transisi atau 

- Bagi Pemegang Sertifikat yang layak mendapatkan endorsemen untuk semua 
lokasinya: di hari saat endorsemen itu diterbitkan 

- Tanggal pembelian pertama volume baru Rainforest Alliance 

Panduan: Jika ada Pemegang Sertifikat menandatangani perjanjian sertifikasi pada 1 
Februari 2022, namun mulai membeli volume baru Rainforest Alliance pada 1 Oktober 2021, 
maka tanggal kepatuhannya adalah 1 Oktober 2021. 

Peraturan SC4. Kecuali disebutkan berbeda dalam persyaratan atau kebijakan keterlacakan 
tertentu, atau diberlakukan oleh platform keterlacakan the Rainforest Alliance, maka 
persyaratan keterlacakan dalam Standar 2020 the Rainforest Alliance yang berlaku untuk 

volume Rainforest Alliance baru pada 1 Juli 2021. 

Panduan: volume baru Rainforest Alliance adalah volume yang berasal dari kebun yang 
disertifikasi terhadap Standar 2020 the Rainforest Alliance atau standar UEBT pada saat 

volume tersebut dipanen. Beberapa  

Peraturan SC5. Kecuali ditetapkan berbeda dalam persyaratan atau kebijakan keterlacakan 
tertentu, persyaratan keterlacakan Standar 2020 the Rainforest Alliance berlaku untuk 

volume lama pada 1 Juli 2021. 

Pengecualian: Berlaku pengecualian berikut: 

- Persyaratan tanggung jawab bersama (sustainability differential dan sustainability 
investment) tidak berlaku untuk volume lama. 

- Persyaratan premi berlaku untuk volume lama sesuai peraturan UTZ/Rainforest 
Alliance saat ini. 

Panduan: volume lama adalah volume yang berasal dari kebun yang disertifikasi terhadap 
Standar UTZ atau Rainforest Alliance saat ini pada saat volume tersebut dipanen.  

Peraturan SC6. Saat bersiap menghadapi Audit Masa Transisi atau proses Endorsemen, CH 
harus menilai sendiri kepatuhannya pada: 

- Persyaratan Standar 2020 Rainforest Alliance yang berlaku pada tanggal 
ditetapkan sesuai 0. 

- Persyaratan program sertifikasi yang berlaku untuk transaksi dan aktivitas dengan 
volume lama yang dilakukan sejak audit standar/endorsemen saat ini yang 
terakhir.  

Panduan: Pelaksanaan Program Sertifikasi 2020 the Rainforest Alliance harus memastikan 
kesiapan CH dan semua lokasi, subkontraktor, dsb. dalam ruang lingkup sertifikasinya agar 
dapat mematuhi tenggat waktu dalam Peraturan 1, 2, 3, 5, dan 6 meskipun aktivitas 
pelaksanaan tersebut dilakukan sebelum 1 Juli 2021. Misalnya, penilaian mandiri untuk audit 
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Program Sertifikasi 2020 the Rainforest Alliance (audit masa transisi), yang diadakan pada 

Mei 2021, maka CH harus menggunakan daftar periksa dan persyaratan dalam Standar 
2020 the Rainforest Alliance. Penilaian mandiri dilakukan untuk memeriksa apakah 
lokasi/subkontraktor memang atau berpeluang mematuhi Standar 2020 the Rainforest 
Alliance pada tanggal kepatuhan yang ditetapkan sesuai 0. 

Peraturan SC7. Selama Audit Masa Transisi, CB memeriksa kepatuhan pada:  

- Persyaratan Standar 2020 Rainforest Alliance yang berlaku pada tanggal 
kepatuhan ditetapkan sesuai 0. 

- Persyaratan Keterlacakan Rainforest Alliance yang berlaku pada 1 Juli 2021. 

Peraturan SC8. Jika ada CH yang masih tidak mematuhi persyaratan yang berlaku selama 
Audit Masa Transisi, maka CH itu harus menyelesaikan ketidakpatuhannya secara 
memuaskan, pada semua tanggal sebelum tanggal kepatuhan sesuai 0 di atas, dan sesuai 

Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan 2020 Rainforest Alliance.  

Panduan: Untuk ketidakpatuhan yang bisa diperbaiki secara retroaktif, misalnya gaji atau 
pembayaran, contoh: contoh jika ada CH menandatangani perjanjian sertifikasi dengan CB 
pada 1 September 2021, dan diaudit pada April 2022 terhadap Standar 2020 Rainforest 

Alliance namun hanya mematuhi perihal pembayaran gaji pada 1 November 2021, maka 
CB akan menganggap hal ini sebagai ketidakpatuhan. Tunggakan dari masa antara 1 
September 2021 hingga 1 November 2021 tetap harus dibayarkan ke masing-masing pekerja 

untuk menuntaskan ketidakpatuhan itu. 

  

https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/2020-certification-and-auditing-rules/
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2.3. PERATURAN TRANSISI SERTIFIKASI 

 

2.3.1.  VERIFIKASI TERAKHIR TERHADAP STANDAR UTZ DAN RAINFOREST ALLIANCE 

SAAT INI 

     
Gambar 17: Ini merupakan bagian Proses Sertifikasi (Gambar 14) yang berkaitan dengan bagian ini 

Bagian ini berlaku untuk Pemegang Sertifikat tipe Rantai Pasokan Tipe 1, yaitu yang saat ini 
memiliki sertifikat UTZ atau Rainforest Alliance saat ini yang masih berlaku, termasuk 

endorsemen atau lisensi pengecualian audit. 
Pemegang Sertifikat tipe Rantai Pasokan Tipe 2 (yang memiliki lisensi yang masih berlaku 
namun tanpa sertifikat yang masih berlaku) lanjutkan ke bagian 1.4 Proses Sertifikasi Masa 
Transisi. 

 
Pemegang Sertifikat tipe Rantai Pasokan yang Bertransisi Tipe 1 adalah CH yang ingin 
mempertahankan sertifikasi mereka dengan beralih dari program sertifikasi saat ini ke 

Program Sertifikasi 2020 the Rainforest Alliance. Untuk memastikan sertifikasi tetap berlaku, 
(agar “tetap di Jalur Pemegang Sertifikat yang Bertransisi”), ada peraturan lain yang 
berlaku, yang tergantung pada tipe sertifikasi yang dimiliki CH dalam program saat ini. 
Bagian ini menyediakan peraturan dan panduan umum, sementara  Panduan Transisi 

memudahkan pemahaman atas peraturan tersebut menjadi panduan langkah-demi-
langkah yang spesifik agar bisa diikuti CH. 
 

CH yang disertifikasi terhadap program sertifikasi UTZ maupun Rainforest Alliance saat ini 
namun untuk produk yang berbeda harus mengikuti panduan Rainforest Alliance dan UTZ 
saat ini untuk masing-masing produk. Harap diperhatikan bahwa the Rainforest Alliance 
dapat menerbitkan kebijakan dan/atau panduan tambahan untuk 

tanaman/negara/kawasan spesifik, yang berlaku dan disampaikan melalui situs web the 
Rainforest Alliance.  
 

Peraturan SC9. Audit berdasarkan versi terbaru program sertifikasi UTZ dan/atau Rainforest 
Alliance saat ini menghasilkan sertifikat saat ini masing-masing dan tidak 
menghasilkan Sertifikat Periode Transisi. 

Peraturan SC10. Semua audit yang dimulai sebelum 1 Juli 2021 didasarkan pada versi 
terbaru10  program sertifikasi UTZ dan/atau Rainforest Alliance.  

Peraturan SC11. Audit yang didasarkan pada versi terbaru11 Program Sertifikasi UTZ dan/atau 
Rainforest Alliance saat ini tidak boleh dilaksanakan setelah 30 Juni 2021. Keputusan sertifikasi 

 
10 Panduan lebih lanjut akan diterbitkan untuk CH yang Baru Mendaftar yang bergabung dengan the 

Rainforest Alliance selama Masa Transisi. 
11 Terbaru artinya berlaku untuk CH dan CB pada saat audit dilaksanakan sesuai Program Sertifikasi 

UTZ/Rainforest Alliance Saat ini. 

https://www.rainforest-alliance.org/business/reimagining-certification/how-to-transition-to-the-2020-certification-program/
https://rainforest-alliance.org/business/tag/2020-certification-program/
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berdasarkan dokumen tersebut dianggap tidak berlaku lagi dan tidak berakibat penerbitan 

atau perpanjangan sertifikat. 

Pengecualian:  

- Audit tak terduga, audit tindak lanjut, audit verifikasi, audit investigasi, audit 
perpanjangan/perluasan, jika sesuai, untuk sertifikat saat ini masih dilakukan dalam 
peraturan standar dan penjaminan saat ini hingga berakhirnya masa berlaku 
sertifikat UTZ/Rainforest Alliance saat ini 

- Pelaku Rantai Pasokan di sektor tanaman Pisang boleh memilih diaudit terhadap 
versi terbaru Standar the Rainforest Alliance hingga 31 Desember 2021(lihat 
Kebijakan untuk tanaman Pisang) 

 

Panduan: Tanggal terakhir direncanakannya audit tersebut tidak boleh melampaui 30 Juni 
2021. Audit tidak boleh ditunda setelah tanggal itu. Jika ada CH tidak diaudit hingga saat 
itu, maka CH itu harus melanjutkan dengan sertifikasi dalam Standar 2020 Rainforest Alliance 
sesuai jadwal dan persyaratan yang ditetapkan di bagian  

Audit Masa Transisi. Jika ada jeda waktu dalam sertifikasi, CH itu berisiko tidak bisa 
mengakses akun dan volumenya. 
Sertifikasi dan proses perlisensian untuk program sertifikasi Rainforest Alliance atau UTZ Saat ini 
dapat dilanjutkan setelah 1 Juli 2021 selama proses audit tersebut telah dilaksanakan 

sebelum tanggal ini. 
 

2.3.2.  UNTUK CH TIPE SC YANG DIAUDIT DALAM PROGRAM SERTIFIKASI RAINFOREST 

ALLIANCE SAAT INI 

Bagian ini menetapkan rentang waktu untuk menjalani audit terakhir dalam Program 
Sertifikasi Rainforest Alliance saat ini untuk CH yang belum disertifikasi dalam program UTZ 
saat ini untuk produk yang sama.  

 

Peraturan SC12. Jika sertifikat CH tersebut berakhir pada 2020, maka CH itu mengikuti proses 
sertifikasi Rainforest Alliance saat ini yang berlaku dan menjalani audit sertifikasi ulang, audit 
tahunan, dsb., seperti biasanya untuk mempertahankan statusnya yang telah disertifikasi/di-

endorsemen. 

Panduan: Harap perhatikan juga versi terbaru kebijakan COVID-19 Rainforest Alliance 
tentang jadwal dan pengecualian audit. 

Peraturan SC13. Jika sertifikat Chain of Custody milik CH tersebut berakhir antara 1 Januari 
hingga 30 Juni 2021, 2022, atau 2023, maka CH itu harus mengikuti proses sertifikasi Rainforest 

Alliance saat ini yang berlaku dan menjalani audit sertifikasi ulang, audit tahunan, dsb., 
seperti biasa di 2020/2021 untuk mempertahankan statusnya yang telah disertifikasi, sambil 
diingat bahwa tanggal audit terakhir adalah 30 Juni 2021.  

Panduan: tanggal yang relevan merupakan tanggal berakhirnya sertifikat/persetujuan, 

tanpa perpanjangan. 
 

Peraturan SC14. Untuk CH yang berada dalam 0, sebelumnya, CB boleh meminta 
perpanjangan maksimum 4 bulan melalui platform sertifikasi Salesforce. Perpanjangan 

tersebut tidak mengubah ruang lingkup sertifikat, juga tidak memperpanjang durasi atau 
rentang waktu pelaksanaan audit tahunan/sertifikasi ulang terakhir, yang tidak boleh 
melewati 30 Juni 2021. 

Peraturan SC15. Jika CH itu termasuk dalam skenario di 0 atau 0 dan aktivitas penjaminan 
yang berlaku menurut Kebijakan Chain of Custody Rainforest Alliance 2015 adalah “tanpa 

audit,” maka status sertifikasi Rainforest Alliance saat ini milik CH itu tetap bertahan, tanpa 
harus menjalani audit lanjutan dalam program sertifikasi Rainforest Alliance saat ini pada 
2021. 

Peraturan SC16. Jika sertifikat Chain of Custody milik CH itu berakhir antara 1 Juli hingga 31 
Desember 2021, 2022, atau 2023, maka mereka langsung bertransisi ke Program Sertifikasi 

https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/policy-on-the-transition-period-to-the-2020-certification-system-for-banana-certificate-holders/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/audit-exception-policy-for-covid-19/
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2020 Rainforest Alliance tanpa harus disertifikasi ulang terhadap Standar Rainforest Alliance 

saat ini pada 2021.  

Pengecualian: Pelaku Rantai Pasokan di sektor tanaman Pisang boleh memilih diaudit 
terhadap versi terbaru Standar the Rainforest Alliance hingga 31 Desember 2021. (Lihat 
Kebijakan untuk tanaman Pisang)  

Panduan: tanggal yang relevan merupakan tanggal berakhirnya sertifikat/persetujuan, 

tanpa perpanjangan. Pengecualian: CH yang berada dalam 0, yang auditnya tertunda 
karena pandemi COVID-19.  

Peraturan SC17. The Rainforest Alliance otomatis memberi kepada CH yang tenggat waktu 
audit/verifikasi berikutnya antara 1 Juli 2021 dan 30 Juni 2022, perpanjangan selama 6 bulan 
(dan juga untuk masa berlaku sertifikat mereka, jika sesuai). 

Panduan: tujuan peraturan ini adalah memberi lebih banyak waktu bagi CH tipe SC saat 
bertransisi ke program baru, dipadukan dengan peraturan yang memperbolehkan mereka 
memperdagangkan volume baru Rainforest Alliance sebelum mendapatkan Sertifikat 

Transisi. Peraturan ini pun berlaku untuk endorsemen. Peraturan ini tidak berlaku untuk lisensi 
yang diterbitkan di platform keterlacakan, cth., setelah migrasi dari platform lain, dan untuk 
platform yang CH tidak memiliki sertifikat atau endorsemen yang masih berlaku. 

Peraturan SC18. Sekiranya CH yang Bertransisi memiliki lebih dari satu akun Rainforest Alliance 
saat ini, CH itu harus mengikuti peraturan di atas untuk setiap akun tersebut agar 

sertifikasinya tetap berlaku. 

Sebagai tambahan: 

Panduan: Tabel di bawah ini meringkas CH mana yang menjalani audit/verifikasi Rainforest 
Alliance terakhirnya terhadap program sertifikasi Rainforest Alliance saat ini pada 2020 dan 

mana yang di 2021.  

- Contoh 1: jika sertifikat Rainforest Alliance saat ini berakhir pada April 2022, maka 
CH yang bertransisi itu menjalani audit tahunan, jika memang wajib, sebelum 30 
Juni 2021 dan sesuai dengan peraturan the Rainforest Alliance saat ini.  

- Contoh 2: jika sertifikat Rainforest Alliance saat ini berakhir pada Agustus 2023, dan 
audit 2020 telah dilakukan sesuai peraturan the Rainforest Alliance saat ini, maka 
CH itu tidak perlu menjalani audit lebih lanjut Rainforest Alliance saat ini pada 2021 
dan akan mendapatkan perpanjangan 6 bulan dari tenggat waktu untuk audit 
berikutnya. 

 

Jika sertifikat Rainforest Alliance 

saat ini berakhir pada: 
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Audit standar saat ini terakhir pada 

2020 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

Audit standar saat ini terakhir pada 

2021 (Januari hingga Juni) 

 
✓  ✓  ✓  ✓  

Gambar 18: Audit/verifikasi Rainforest Alliance Saat ini terakhir 

2.3.3.  UNTUK CH TIPE SC YANG DIAUDIT TERHADAP STANDAR UTZ SAAT INI  

Bagian ini menetapkan rentang waktu untuk menjalani audit terakhir dalam Program 
Sertifikasi UTZ saat ini untuk CH tipe SC yang belum disertifikasi dalam program Rainforest 

Alliance lama untuk produk yang sama.  

 

Peraturan SC19. Jika sertifikat UTZ lama milik CH tipe SC itu berakhir pada 2020 atau di semester 

pertama 2021 (hingga 30 Juni 2021), maka CH itu disertifikasi ulang sesuai peraturan sertifikasi 
UTZ yang berlaku sebelum bertransisi ke Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance, sambil 
diingat bahwa tanggal terakhir audit UTZ lama adalah 30 Juni 2021. 

https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/policy-on-the-transition-period-to-the-2020-certification-system-for-banana-certificate-holders/
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Panduan: tanggal yang relevan merupakan tanggal berakhirnya sertifikat/lisensi, tanpa 
perpanjangan. 

 

Peraturan SC20. Untuk CH dalam 0 sebelumnya yang membutuhkan perpanjangan, versi 
terbaru Protokol UTZ yang berlaku: perpanjangan waktu hingga 4 bulan diberikan, namun 
perpanjangan itu tidak mengubah ruang lingkup sertifikat, juga tidak memperpanjang durasi 

rentang waktu pelaksanaan audit tahunan/sertifikasi ulang terakhir yang selambat-
lambatnya 30 Juni 2021. 

Peraturan SC21. Jika sertifikat CH itu berakhir setelah 1 Juli 2021, CH tersebut dapat langsung 
bertransisi ke Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance tanpa harus disertifikasi ulang dalam 
Program Sertifikasi UTZ saat ini pada 2021. 

Panduan: CH yang memiliki sertifikat dengan masa berlaku 2 tahun dan normalnya tidak 
perlu diaudit pada 2021, masih harus bertransisi ke Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance 
sesuai dengan Peraturan Transisi demi mempertahankan hak dan volumenya.  

 

Peraturan SC22. CH yang sertifikatnya berakhir antara 1 Juli 2021 dan 30 Juni 2022 otomatis 
mendapatkan perpanjangan 6 bulan, yang diberikan oleh the Rainforest Alliance. 

Panduan: tujuan peraturan ini adalah memberi lebih banyak waktu bagi CH tipe SC saat 
bertransisi ke program baru, dipadukan dengan peraturan yang memperbolehkan mereka 

memperdagangkan volume baru Rainforest Alliance sebelum mendapatkan Sertifikat 
Transisi. Peraturan ini pun berlaku untuk lisensi pengecualian Audit. Pemegang sertifikat tipe 2 
tidak mendapatkan perpanjangan 6 bulan. 

Peraturan SC23. Sekiranya CH yang Bertransisi memiliki lebih dari satu sertifikat UTZ saat ini, CH 
tersebut harus mengikuti aturan di atas untuk setiap sertifikatnya untuk memastikan 

sertifikasinya tetap berlaku. 

Sebagai tambahan: 

Panduan: Tabel di bawah ini meringkas CH mana yang menjalani audit/verifikasi terakhirnya 
terhadap program sertifikasi UTZ lama pada 2020 dan mana yang di 2021. Misalnya, jika ada 

sertifikat UTZ lama berakhir pada April 2021, maka CH yang bertransisi itu menjalani audit 
sertifikasi ulangnya sebelum 30 Juni 2021, dan sesuai dengan Protokol Sertifikasi UTZ. Audit 
masa transisi idealnya dilakukan di semester pertama 2022, tapi tanggal pastinya tergantung 

pada tanggal mulai panen atau saat SCA harus melaporkan penjualan volume baru 
Rainforest Alliance kepada peMBELI mereka di Platform Keterlacakan the Rainforest Alliance. 
 
Jika sertifikat UTZ lama berakhir pada Agustus 2021, dan audit 2020 telah dilakukan sesuai 

protokol sertifikasi UTZ, maka CH itu tidak perlu menjalani audit lebih lanjut UTZ lama dan 
langsung melanjutkan dengan Audit Masa Transisi. 
 

Jika sertifikat UTZ saat ini berakhir pada: 

2020 2021 2022 2023 

J
a

n
-J

u
n

 

J
u

l-
D

e
s 

J
a

n
-J

u
n

 

J
u

l-
D

e
s 

J
a

n
-J

u
n

 

J
u

l-
D

e
s 

J
a

n
-J

u
n

 

J
u

l-
D

e
s 

Audit standar saat ini terakhir pada 2020       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Audit standar saat ini terakhir pada 2021 (Januari 

hingga Juni) 
✓ ✓ ✓           

Gambar 19: Audit/verifikasi UTZ Saat ini terakhir 

 

2.3.4.  UNTUK CH YANG TELAH DISERTIFIKASI TERHADAP STANDAR UTZ MAUPUN 

RAINFOREST ALLIANCE SAAT INI 

Bagian ini berlaku untuk CH yang telah disertifikasi dalam Program Sertifikasi Rainforest 
Alliance maupun UTZ saat ini untuk produk yang sama. 
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Peraturan SC24. Jika CH memiliki kedua sertifikasi saat ini dengan Pengakuan Bersama, CH 
tersebut harus mengikuti peraturan di atas (bagian 2.3.2 atau 2.3.3) untuk salah satu 

sertifikasinya, bersama dengan peraturan pengakuan bersama untuk memperpanjang 
sertifikasi lainnya. 

Peraturan SC25. Jika ada CH memiliki kedua sertifikasi saat ini tanpa Pengakuan Bersama, 
maka CH itu harus menjalani audit terakhir terhadap program saat ini untuk setiap sertifikat 
sesuai dengan peraturan di bagian 2.3.2 dan 2.3.3.  

 

 

  

https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/mutual-recognition-chain-of-custody-certification-process-for-companies/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/mutual-recognition-chain-of-custody-certification-process-for-companies/
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2.4. PROSES SERTIFIKASI MASA TRANSISI  

 

Peraturan SC26. Semua CH yang Bertransisi harus terdaftar, disertifikasi, dan mendapatkan 
lisensi dalam Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance di dalam Masa Transisi. 

Panduan: Sertifikasi dalam Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance itu wajib meskipun CH 
telah memiliki sertifikat/lisensi/endorsemen dalam Program Sertifikasi UTZ/Rainforest Alliance 
saat ini yang tidak mengharuskannya menjalani audit atau memperpanjang 
sertifikat/lisensi/endorsemen selama masa transisi. Hal ini juga berlaku untuk CH yang bebas 

audit dalam Program Sertifikasi lama. Tidak mendapatkan Sertifikat Transisi dalam masa 
transisi akan merugikan masa berlaku akun, sertifikat, lisensi, hak, dan volume UTZ/Rainforest 
Alliance lama, seperti dijelaskan lebih lanjut di Jeda waktu dalam sertifikasi. 

 

Peraturan SC27. Semua CH tipe SC harus mendapatkan Sertifikat Transisi sebelum tanggal 
berikut yang terjadi lebih dulu: 

- tenggat waktu audit tahunan/sertifikasi ulang berikutnya (termasuk perpanjangan) 

- Endorsemen/lisensi mereka berakhir (termasuk perpanjangan) 

- 31 Desember 2022 

Jika CH memiliki lebih dari satu sertifikat/lisensi, maka tanggal yang berlaku adalah yang 
paling awal. 

Panduan: Contoh berikut memperjelas peraturannya. 

Contoh 1: Jika ada CH tipe SC yang memiliki sertifikat Rainforest Alliance saat ini yang 
berakhir pada 15 Agustus 2023. Dalam kebijakan Chain of Custody Rainforest Alliance saat 
ini, CH itu wajib menjalani audit tahunan sebelum 15 Agustus 2021. Menurut 0, CH itu 

mendapatkan perpanjangan 6 bulan. Karena itu, tenggat waktu baru untuk menjalani audit 
tahunan adalah 15 Februari 2022. Yaitu tenggat waktu bagi CH itu untuk mendapatkan 
Sertifikat Transisi.  

Contoh 2: CH tipe SC memiliki sertifikat kakao UTZ saat ini yang berlaku hingga 10 Februari 

2023 dan sertifikat kacang hazel UTZ saat ini yang berlaku hingga 10 Februari 2022. Sesuai 
dengan protokol UTZ lama, CH harus memperpanjang sertifikat tersebut sebelum tanggal 
berakhirnya. menurut 0, CH harus mendapatkan perpanjangan 6 bulan untuk tenggat waktu 
tersebut, yaitu hingga 10 Agustus 2022/2023. Karena itu tenggat waktu mendapatkan 

Sertifikat Transisi untuk lisensi kakao adalah 31 Desember 2022. Namun, jika CH itu ingin hanya 
mendaftarkan satu akun CH untuk kakao maupun kacang hazel untuk Program Sertifikasi 
2020 the Rainforest Alliance, maka CH itu harus mendapatkan Sertifikat/Endorsemen Transisi 

untuk kakao maupun kacang hazel pada 10 Agustus 2022 ketika salah satu dari dua lisensi 
itu berakhir. 

Contoh 3: Ada CH tipe Peritel telah lama memperdagangkan produk besertifikasi UTZ namun 
belum pernah disertifikasi dalam program UTZ lama. Peritel itu harus mendapatkan 

Sertifikat/Endorsemen Transisi sebelum 31 Desember 2022. 

Contoh 4: Setelah migrasi, CH tipe SC Tipe 2 menerima lisensi satu tahun untuk 
menggunakan platform keterlacakan Rainforest Alliance lama untuk teh, namun tidak 
memiliki sertifikasi yang masih berlaku. lisensi itu berakhir pada 1 Desember 2021. CH itu harus 

mendapatkan Sertifikat Transisi sebelum 1 Desember 2021. 
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2.4.1.  PENDAFTARAN UNTUK MENGIKUTI PROGRAM SERTIFIKASI 2020 THE 

RAINFOREST ALLIANCE 

 

    
Gambar 20: Ini merupakan bagian Proses Sertifikasi (Gambar 14) yang berkaitan dengan bagian ini 

Peraturan SC28. Semua CH yang Bertransisi harus menyelesaikan proses pendaftaran mereka 
di Platform Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance (hingga dan termasuk Konfirmasi Ruang 

Lingkup) secara tepat waktu untuk mendapatkan Sertifikat Transisi sesuai dengan 0. 

Panduan: Proses pendaftaran dijelaskan lebih rinci di Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan 
2020 Rainforest Alliance. Proses pendaftaran mencantumkan daftar persyaratan yang 
berlaku untuk setiap CH, tergantung lingkup CH bersangkutan (tanaman, aktivitas, struktur 

organisasi, dsb.). Juga menetapkan level verifikasi dan proses yang harus diikuti setiap CH. 
Karena itu, di proses pendaftaran CH bisa mengetahui apakah mereka memenuhi syarat 
untuk mendapatkan persetujuan dalam Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance atau 

harus menjalani Audit Masa Transisi. 
 
CH harus menyelesaikan proses pendaftaran sebelum mengontrak Lembaga Sertifikasi atau 
melanjutkan dengan Audit Masa Transisi atau melanjutkan dengan proses endorsemen. 

Sesuai dengan Peraturan Sertifikasi the Rainforest Alliance, rentang waktu untuk 
mendapatkan sertifikat rata-rata antara 2 hingga 4 bulan setelah CH tersebut menyerahkan 
semua data persiapan auditnya. 

Karena itu, CH tipe SC disarankan mendaftar paling lambat 5 bulan sebelum tenggat waktu 
spesifik mereka sesuai 0.  
Untuk informasi selengkapnya tentang rentang waktu sertifikasi, lihat Peraturan Sertifikasi dan 
Pengauditan 2020 the Rainforest Alliance. 

 

Peraturan SC29. Selama proses Pendaftaran, CH harus memasukkan semua ID anggota UTZ 
lama dan kode sertifikat Rainforest Alliance lama dan/atau ID Marketplace Rainforest 
Alliance yang berada di bawah manajemen kelompok/CH.  

Panduan:  

Contoh ID anggota UTZ saat ini: UTZ_CO1000012345, ME01_123456 
Contoh kode sertifikat Rainforest Alliance saat ini: CB-C-123456, END-123456 
Contoh ID Marketplace Rainforest Alliance saat ini: RA12345 

Contoh, jika CH memiliki dua sertifikat UTZ lama (satu untuk Kacang hazel dan satu untuk 
Kakao) dan satu sertifikat Rainforest Alliance lama, maka CH tersebut harus menyerahkan 
rincian ketiga sertifikatnya. Jangan cantumkan di sini ID Anggota dan/atau Kode Sertifikat 
mitra dagang lainnya, sesama CH, dsb. 

The Rainforest Alliance harus mengaitkan akun baru CH itu dengan akun lamanya untuk 
memastikan setiap CH dapat terus mengakses volume dan akun lamanya itu. Ketika CH 
menyebutkan mereka memiliki  akun saat ini maka CH tersebut otomatis memulai di jalur CH 

yang Bertransisi. Karena itu, sangat penting agar semua CH bekerja sama dan memberikan 
semua ID Anggota UTZ dan/atau Kode Sertifikat Rainforest Alliance saat ini. Sekiranya Anda 
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ragu atau ada pertanyaan tentang ID Anggota UTZ dan/atau Kode Sertifikat Rainforest 

Alliance saat ini Anda, periksa sertifikat Anda atau hubungi Lembaga Sertifikasi Anda. 
Masa berlaku ID akun lama yang diserahkan itu akan diperiksa kebenarannya selama Audit 
Masa Transisi atau selama proses endorsemen.  
 

Peraturan SC30. Semua akun saat ini yang tidak disebutkan di akun Program Sertifikasi 2020 
Rainforest Alliance pada 31 Desember 2022 akan dihapus dan sertifikasi UTZ atau Rainforest 
Alliance saat ini akan dibatalkan oleh CB dan/atau oleh the Rainforest Alliance, paling 
lambat pada 1 Januari 2023. 

Panduan: jika tenggat waktu audit suatu sertifikat adalah 1 April 2021 dan CH tidak 
menyebutkan sertifikat ini pada tanggal itu, maka sertifikat tersebut akan dihapus pada 
tanggal tenggat waktu audit itu. Jika tenggat waktunya setelah 31 Desember 2022, maka 
sertifikat itu akan dihapus pada 1 Januari 2023. Sertifikat tidak dapat diperpanjang dengan 

menjalani audit UTZ/Rainforest Alliance lama setelah 1 Juli 2021. 

Peraturan SC31. Sekiranya CH memiliki lebih dari satu ID anggota komoditas di program 
sertifikasi UTZ saat ini, CH itu boleh memutuskan hanya mendaftarkan satu akun 2020 
Rainforest Alliance untuk (serangkaian) lokasi atau perusahaan. 

Panduan: Ini berarti bahwa jika ada CH memiliki satu akun kakao dan satu akun kacang 

hazel untuk UTZ saat ini, CH itu boleh menggabungkan keduanya ke dalam satu ruang 
lingkup sertifikasi dalam program sertifikasi yang baru. Periksa Peraturan Sertifikasi 2020 the 
Rainforest Alliance untuk informasi ruang lingkup sertifikasi selengkapnya. 

Peraturan SC32. Sekiranya ada CH memiliki sertifikasi UTZ maupun Rainforest Alliance lama, 
CH itu boleh hanya mendaftar satu akun 2020 Rainforest Alliance untuk (serangkaian) lokasi 

atau perusahaan yang sama. 

Panduan: Ini berarti CH tersebut tidak akan memiliki dua akun seperti sebelumnya, 
melainkan hanya satu akun 2020 Rainforest Alliance, yang mencakup semua lokasi yang 
disertifikasi. Namun, satu akun 2020 Rainforest Alliance dapat ditautkan ke dua (atau lebih) 

akun lama, misalnya, saat satu perusahaan memiliki akun UTZ maupun Rainforest Alliance 
lama. 

Peraturan SC33. Jika diperlukan, bisa juga membagi situs dari satu perusahaan multi-lokasi 
saat ini menjadi dua atau lebih sertifikat/akun 2020 Rainforest Alliance. Dalam kasus ini untuk 

setiap akun tersebut, CH harus menandai ID Anggota UTZ maupun Kode Sertifikat Rainforest 
Alliance saat ini.  

Panduan: Peraturan Sertigikasi 2020 the Rainforest Alliance menetapkan kawasan di seluruh 
dunia, yang di dalamnya terdapat lokasi CH multi-lokasi yang sama. Perusahaan yang 

memiliki lokasi di lebih dari satu kawasan mendaftarkan CH sebanyak kawasan yang mereka 
beroperasi di situ. 

Peraturan SC34. CH tidak boleh memberikan ID anggota atau kode sertifikat yang akan 
dihubungkan ke akun Standar 2020 Rainforest Alliance, namun ID atau kode tersebut tidak 

langsung dikelola oleh CH tersebut (yaitu yang sertifikatnya tidak diterbitkan atas namanya 
dan dia tidak bertanggung jawab secara hukum terhadap ID atau kode tersebut). 

Panduan: Contoh, CH tidak boleh menandai ID anggota atau kode sertifikat dari akun yang 
didaftar untuk mitra dagang atau sub-kontraktor yang disertifikasi secara independen.  

 

Peraturan SC35. Selama proses Pendaftaran untuk Platform Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance, 
CH tipe Rantai Pasokan menjalani Penilaian Risiko Rantai Pasokan (SCRA) untuk setiap 
lokasinya untuk menentukan apakah CH itu membutuhkan Audit Masa Transisi atau proses 

endorsemen agar bisa mendapatkan Sertifikat Transisi. 

Panduan: Selama Masa Transisi, risiko level A berarti harus mendapatkan endorsemen, 
semua level lainnya (B sampai E) membutuhkan audit dokumen. Selama penerapan penuh 
program ini, setelah 1 Januari 2022, level B samPAI E akan terkait dengan berbagai tipe 
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verifikasi (audit di lokasi, tidak ada audit pengawasan, dsb.), sesuai Peraturan Sertifikasi dan 

Pengauditan 2020 the Rainforest Alliance. 

Bisa saja beberapa lokasi dari satu Pemegang Sertifikat layak mendapat endorsemen, 
sementara lokasi lain harus menjalani Audit Masa Transisi. Lihat rincian lebih lanjut di bagian  

Sertifikat Transisi dan di Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan the Rainforest Alliance. 

Peraturan SC36. SCRA dilakukan di setiap lokasi. Karena itu sering terjadi beberapa lokasi 
tertentu milik satu pemegang sertifikat mendapat endorsemen, sementara lokasi lainnya 
harus diaudit. Dalam kasus tersebut, CH menyewa lembaga sertifikasi yang berwenang dan 
menjalani Audit Masa Transisi untuk lokasi yang tidak mendapat endorsemen. 

2.4.2.  ENDORSEMEN MASA TRANSISI 

    
Gambar 21: Ini merupakan bagian Proses Sertifikasi (Gambar 14) yang berkaitan dengan bagian ini 

Peraturan SC37. CH bisa memperoleh Sertifikat Transisi melalui persetujuan dalam kondisi 
berikut: 

- Mereka tidak memiliki ruang lingkup perkebunan 

- Proses SCRA selama tahap Pendaftaran menghasilkan tingkat risiko sangat 
rendah untuk beberapa atau semua lokasinya  

Panduan: Pendaftaran merupakan prasyarat untuk mendapatkan endorsemen, meskipun 

CH telah mendapat endorsemen dalam program sertifikasi saat ini tersebut. 

 

Peraturan SC38. Jika ada CH memiliki beberapa lokasi dan sebagian dari lokasi itu layak 
mendapat endorsemen dan lokasi lain harus diaudit, maka CH itu harus meminta 
endorsemen dari the Rainforest Alliance untuk lokasi yang layak itu.  

Panduan: Untuk informasi lebih lanjut, lihat Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan 2020 the 
Rainforest Alliance 

Peraturan SC39. The Rainforest Alliance akan memberikan satu sertifikat endorsemen untuk 
CH tersebut untuk semua lokasi milik CH dengan level risiko A, yang masa berlakunya 
menunggu keputusan sertifikasi CB yang mengaudit lokasi lainnya. Begitu sertifikat CB sudah 

berlaku, maka sertifikat endorsemen memiliki tanggal masa berlaku yang sama seperti 
sertifikat CB itu. 

Peraturan SC40. CH yang layak mendapat endorsemen masa transisi untuk satu atau 
beberapa lokasinya akan mendapat sertifikat endorsemen antara 1 Oktober 2021 hingga 31 

Desember 2022, selama CH itu telah terdaftar dan mengonfirmasi ruang lingkupnya.  

Peraturan SC41. Selama proses mendapatkan Endorsemen, the Rainforest Alliance akan 
memverifikasi semua akun tertaut milik CH yang Bertransisi. Jika ditemukan inkonsistensi, 
berlaku yang berikut ini: 
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a. Jika tak ada indikasi kecurangan, CH harus  

(1) Menyebutkan semua akun lama UTZ dan akun lama Rainforest Alliance yang 
akan ditautkan ke akun Platform Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance 
sebelum CH tersebut mendapatkan Sertifikat Transisi dan/atau 

(2) Menghapus indikasi akun yang tidak dikelola oleh CH sebelum mendapatkan 

Sertifikat Transisi 

b. Jika ada indikasi kecurangan, the Rainforest Alliance harus:  

(3) Mengambil keputusan endorsemen yang negatif dan 

(4) menangguhkan semua sertifikat saat ini yang masih berlaku, dalam waktu 2 
hari  

Panduan: Sesuai 0, semua akun yang tidak disebutkan di platform sertifikasi the Rainforest 
Alliance selama proses pendaftaran akan dihapus pada 1 Januari 2023. Jika tidak 

menyebutkan akun lama UTZ dan Rainforest Alliance, maka CH itu berisiko tidak dapat 
mengakses volume lamanya. 

 

2.4.3.  MENGONTRAK LEMBAGA SERTIFIKASI UNTUK AUDIT MASA TRANSISI 

    
Gambar 22: Ini merupakan bagian Proses Sertifikasi (Gambar 14) yang berkaitan dengan bagian ini 

Peraturan SC42. Semua CH yang Bertransisi (termasuk yang berlisensi dan peritel) yang 
memiliki minimal satu lokasi dengan level risiko selain A, menurut hasil SCRA, harus menyewa 
Lembaga Sertifikasi yang berwenang untuk Audit Masa Transisi. 

Peraturan SC43. CH yang Bertransisi harus menyelesaikan proses pendaftaran hingga dan 
termasuk Konfirmasi Lingkup sebelum menyewa Lembaga Sertifikasi untuk Audit Masa 
Transisi. 

Panduan: Di proses Pendaftaran, CH dan calon Lembaga Sertifikasi yang akan disewa 
dapat melihat daftar lengkap seluruh persyaratan dan tingkat verifikasi untuk setiap 

lokasinya. Beberapa CH dapat pula dikecualikan dari audit.  

Peraturan SC44. Audit Masa Transisi diakui oleh the Rainforest Alliance hanya jika 
dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi yang berwenang untuk Program Sertifikasi 2020 dan 
khusus untuk negara, lingkup, produk, dan kriteria lain yang berlaku untuk CH dimaksud.  

Panduan: Ruang lingkup kewenangan Lembaga Sertifikasi untuk Program Sertifikasi 2020 the 

Rainforest Alliance sangat berbeda dari ruang lingkup untuk Program Sertifikasi UTZ dan 
Rainforest Alliance saat ini. The Rainforest Alliance akan menyajikan daftar CB yang 
berwenang dan ruang lingkup kewenangannya begitu proses pengesahannya selesai, 

setelah Mei 2021. 
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Peraturan SC45. CH yang Bertransisi hanya boleh mengontrak Lembaga Sertifikasi (CB) yang 
berwenang untuk Program Sertifikasi 2020 the Rainforest Alliance, setelah daftar CB yang 

berwenang itu diterbitkan oleh the Rainforest Alliance. 

Panduan: Proses pengesahan diharapkan selesai sebelum Mei 2021. Teknisnya, tak ada 
batasan tanggal untuk mengontrak CB yang berwenang. Namun, agar dapat mematuhi 0, 
CH tipe SC disarankan menyewa CB tidak lebih dari 4 bulan sebelum tenggat waktu 

spesifiknya.  
Untuk informasi selengkapnya tentang rentang waktu sertifikasi, lihat Peraturan Sertifikasi dan 
Pengauditan 2020 the Rainforest Alliance. 
 

Peraturan SC46. Jika CH tidak dapat atau tidak ingin mengontrak Lembaga Sertifikasi sama 
yang juga menerbitkan sertifikat UTZ atau Rainforest Alliance-nya saat ini untuk melakukan 
Audit Masa Transisi, maka yang berikut ini berlaku:  

- CB saat ini bertanggung jawab atas semua aktivitas yang terkait dengan 

sertifikasi saat ini, termasuk permintaan perpanjangan waktu.  

- CB untuk Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance bertanggung jawab atas 
semua aktivitas yang terkait dengan Audit Masa Transisi dan Sertifikat Transisi.  

Peraturan SC47. CH yang Bertransisi harus menandatangani perjanjian dengan CB yang 
berwenang dari Rainforest Alliance dan mengonfirmasi perjanjian itu di platform sertifikasi 

Rainforest Alliance sebelum Audit Masa Transisi bisa direncanakan. 

Panduan: Tanggal perjanjian ini merupakan tanggal kepatuhan, sesuai dengan Berlakunya 
Persyaratan Standar 2020 Rainforest Alliance.  

 

2.4.4.  AUDIT MASA TRANSISI 

 

     
Gambar 23: Ini merupakan bagian Proses Sertifikasi (Gambar 14) yang berkaitan dengan bagian ini 

 

Peraturan SC48. Semua CH yang memang membutuhkan audit untuk minimal satu lokasi 
sesuai dengan Platform Sertifikasi the Rainforest Alliance harus menjalani Audit Masa Transisi 

guna mendapatkan Sertifikat Transisi. 

Panduan: Semua CH, termasuk CH berlisensi dan Peritel, kecuali yang level risikonya 
terendah untuk semua lokasinya membutuhkan Audit Masa Transisi. Jika ada CH memiliki 
beberapa lokasi dan sebagian dari lokasi itu layak mendapat endorsemen dan lokasi 

lainnya membutuhkan audit, maka the Rainforest Alliance akan memberikan Sertifikat 
Endorsemen kepada CH untuk lokasi di level A, yang masa berlakunya menunggu 
keputusan sertifikasi CB. Begitu sertifikat yang diterbitkan CB sudah berlaku, maka sertifikat 
endorsemen memiliki tanggal masa berlaku yang sama dengan sertifikat CB itu. 
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Peraturan SC49. Audit Masa Transisi dilaksanakan sebagai Audit Sertifikasi sesuai dengan 
Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan 2020 Rainforest Alliance, dengan 

pengecualian/klarifikasi sesuai dengan bagian , 0 dan 0 di bawah ini. 

 

2.4.1.1.RENTANG WAKTU UNTUK AUDIT MASA TRANSISI 

Peraturan SC50. Semua CH Bertransisi yang membutuhkan audit sesuai dengan Platform 
Sertifikasi the Rainforest Alliance menjalani Audit Masa Transisi secara tepat waktu sebelum 
tenggat waktu spesifiknya sesuai dengan 0 (tenggat waktu audit berikutnya atau 31 
Desember 2022).  

Panduan: CH didorong menyelesaikan audit Masa Transisi minimal 4 bulan sebelum tenggat 

waktu spesifiknya untuk memastikan waktunya cukup untuk mendapatkan sertifikat. Untuk 

informasi selengkapnya tentang rentang waktu sertifikasi, lihat Peraturan Sertifikasi dan 

Pengauditan 2020 the Rainforest Alliance. Untuk panduan lebih lanjut tentang rentang 

waktu sertifikasi Masa Transisi, lihat Gambar 15 di atas. 

Peraturan SC51. Audit Masa Transisi tidak diadakan sebelum 1 Juli 2021.  

Peraturan SC52. Antara 1 Juli 2021 hingga 30 Juni 2022 semua audit adalah audit Masa 
Transisi, berdasarkan Standar 2020 Rainforest Alliance dan dokumen yang berlaku. 

Pengecualian: sesuai dengan 0. 

Peraturan SC53. Untuk CH tipe Rantai Pasokan yang Bertransisi, AudiT Masa Transisi tidak perlu 
dilakukan dalam waktu 3 bulan sejak pembelian pertama volume baru Rainforest Alliance. 

Untuk CH dengan jeda waktu dalam sertifikasi, maka Peraturan Sertifikasi 2020 the Rainforest 
Alliance yang berlaku. 

Panduan: Untuk CH yang Bertransisi, volume baru Rainforest Alliance yang dibeli lebih dari 3 
bulan sebelum Audit Masa Transisi tidak akan dibatalkan di Platform Keterlacakan the 

Rainforest Alliance. CH dengan jeda waktu dalam sertifikasi adalah CH yang sertifikat 
terbarunya telah berakhir sebelum Juni 2020 atau yang tidak menyelesaikan transisi secara 
tepat waktu. Lihat juga bagian Jeda waktu dalam sertifikasi.  

 

2.4.1.2.PERATURAN MELAKUKAN AUDIT MASA TRANSISI 

Peraturan SC54. Audit masa transisi diselenggarakan sebagai audit dokumen. 

Peraturan SC55. Sebagai persiapan menuju Audit Masa Transisi, dan selain dokumen yang 
tercantum dalam Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan 2020 dan Standar Pertanian 
Berkelanjutan the Rainforest Alliance, maka Pemegang Sertifikat harus mengunggah ke 

RACP, dokumen berikut untuk audit saat ini yang terakhir milik setiap akun lama yang 
ditautkan, yang disebutkan di proses pendaftaran, termasuk:  

- Untuk setiap sertifikat/lisensi UTZ yang terbaru (jika sesuai):  

o Ringkasan laporan audit 

o Daftar periksa audit 
o Sertifikat atau karakteristik lisensi pengecualian audit (level sertifikasi, masa 

berlaku, perpanjangan, dsb.)  

o Gambaran umum akun keterlacakan UTZ saat ini, karena terkait dengan ruang 
lingkup sertifikasi CH dalam Program Sertifikasi 2020 the Rainforest Alliance dan 
akun lain dari program dimaksud yang CH telah terdaftar di dalamnya. Ini 
termasuk riwayat migrasi, perpindahan atau penggabungan akun. 

- Untuk setiap sertifikat Rainforest Alliance terbaru (jika sesuai):  

o Laporan audit lengkap 
o Karakteristik sertifikat/endorsemen (masa berlaku, ruang lingkup, perpanjangan, 

dsb.) 
o Gambaran umum akun keterlacakan Rainforest Alliance saat ini, karena terkait 

dengan ruang lingkup sertifikasi CH dalam Program Sertifikasi 2020 the Rainforest 

https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/2020-certification-and-auditing-rules/
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Alliance dan akun lain dari program dimaksud yang CH telah terdaftar di 

dalamnya. Ini termasuk riwayat migrasi, perpindahan atau penggabungan akun. 

Peraturan SC56. Audit masa transisi mencakup, selain Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan 

2020 Rainforest Alliance: 

- Semua akun Platform Keterlacakan milik CH tersebut  

- Volume dan transaksi di dalamnya  

- Klaim dan label yang terkait dengan itu semua  

Ini berlaku untuk akun program sertifikasi UTZ dan Rainforest Alliance saat ini dan untuk 
program sertifikasi 2020 the Rainforest Alliance. 

Panduan: Lihat juga 0 tentang cara mengaudit transaksi dan bagian Berlakunya Persyaratan 
Standar 2020 Rainforest Alliance tentang persyaratan mana yang berlaku untuk transaksi 

mana di waktu kapan. 

Contoh, jika sejak 1 Juli 2021 CH yang bertransisi bertransaksi dengan volume baru (1) kopi 
dan (2) jahe Rainforest Alliance , volume lama (3) kopi UTZ, dan volume lama (4) kopi dan (5) 

jahe Rainforest Alliance, maka CB akan memverifikasi sampel representatif dari transaksi 
untuk masing-masing 5 tipe volume tersebut pada 1 Juli 2021. Laporan diambil dari platform 
keterlacakan Rainforest Alliance yang berlaku tempat volume tersebut ditransaksikan 
(Marketplace 2, Multitrace). Jika terjadi migrasi platform keterlacakan, satu akun mungkin 

telah melaporkan transaksi selama periode itu di lebih dari satu platform. Jika ini yang terjadi, 
masing-masing platform tersebut harus diambil sampelnya. 

Peraturan SC57. Selama Audit Masa Transisi, dan berdasarkan dokumen yang diserahkan CH 
sesuai 0, CB memverifikasi semua sertifikasi dan akun Rainforest Alliance dan UTZ lama yang 

terkait dengan CH itu. Jika CH tidak menandai atau salah menandai akun saat ini saat 
proses pendaftaran:   

a. Jika tak ada indikasi kecurangan, CH harus  

- Menyebutkan semua semua akun Rainforest Alliance dan UTZ saat ini yang ada 

di akun platform sertifikasi Rainforest Alliance sebelum CH tersebut mendapatkan 
Sertifikat Transisi dan/atau 

- menghapus tautan akun yang tidak dikelola oleh CH sebelum bisa mendapatkan 

Sertifikat Transisi 

b. Jika ada indikasi kecurangan, CB akan  

- Mengambil keputusan sertifikasi yang negatif dan 

- menangguhkan semua sertifikat saat ini yang masih berlaku, selama 2 hari 

keputusan sertifikasi atau 

- Jika sertifikat tersebut diterbitkan oleh CB berbeda, beri tahu Tim Sertifikasi 
Rainforest Alliance. Rainforest Alliance akan menangguhkan sementara waktu 

sertifikat saat ini yang masih berlaku itu, selama 2 hari sejak pemberitahuan.  

Panduan: Sesuai dengan 0, semua akun yang tidak disebutkan di akun platform sertifikasi 
Rainforest Alliance akan dihapus paling lambat 1 Januari 2023. Jika tidak menyebutkan akun 
lamanya, CH tersebut berisiko tidak dapat mengakses volume lamanya. 

Peraturan SC58. Selama audit masa transisi, auditor memverifikasi sampel transaksi yang 
representatif untuk setiap akun lama dan setiap platform yang sesuai tempat transaksi 
volume yang lama dilaporkan.  

Panduan: Misalnya, jika CH yang Bertransisi memiliki 3 akun saat ini, yang semuanya itu 
disebutkan dalam platform sertifikasi 2020 Rainforest Alliance saat pendaftaran, maka CB 

memverifikasi sampel transaksi yang representatif untuk masing-masing dari 3 akun tersebut. 
Laporannya diambil dari platform keterlacakan Rainforest Alliance yang sesuai di mana 
akun saat ini telah melaporkan transaksi sejak audit terakhir (cth., the Good Inside Portal, 
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Marketplace 2, MultiTrace). Jika terjadi migrasi platform keterlacakan, satu akun mungkin 

telah melaporkan transaksi selama periode itu di lebih dari satu platform. Jika ini yang terjadi, 
masing-masing platform tersebut harus diambil sampelnya. 

Peraturan SC59. CH itu harus membuktikan masih memiliki volume lama UTZ atau Rainforest 
Alliance yang dimiliki di akunnya, dan jika tidak, maka harus menghapusnya dari platform.  

 

SERTIFIKAT TRANSISI 

 

    
Gambar 24: Ini merupakan bagian Proses Sertifikasi (Gambar 14) yang berkaitan dengan bagian ini 

Proses menyelesaikan ketidakpatuhan, keputusan sertifikasi, dsb., yang menghasilkan 

Sertifikat Transisi sama seperti yang ditetapkan di Peraturan Pengauditan dan Audit Sertifikasi 

2020 the Rainforest Alliance, kecuali ruang lingkup audit sesuai dengan bagian  Audit Masa 

Transisi 

Audit Masa Transisi di atas dan peraturan di bagian bawah ini. 

Peraturan SC61. Audit Masa Transisi dan proses Endorsemen, jika lulus, menghasilkan Sertifikat 
Transisi yang berlaku satu tahun dalam Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance. 

Peraturan SC62. Tanggal mulai sertifikat transisi sebagai berikut:  

- Untuk CH tipe SC yang memiliki setidaknya satu lokasi yang diaudit, tanggal mulai 

adalah tanggal pertama audit masa transisi  

- Untuk CH tipe SC yang tidak memiliki lokasi yang diaudit, tanggal mulainya adalah 
tanggal penerbitan endorsemen. 

Sertifikat Transisi tidak akan berlaku sebelum 1 Juli 2021. 

Peraturan SC63. Pemegang Sertifikat boleh mendapatkan satu atau dua Sertifikat Transisi 
untuk ruang lingkup sertifikasi yang sama:  

- CH dengan ruang lingkup kebun hanya akan mendapatkan satu Sertifikat 
Transisi yang diterbitkan CB jika Audit Masa Transisi berhasil.  

- CH yang semua lokasinya wajib menjalani audit hanya akan mendapatkan 
satu Sertifikat Transisi yang diterbitkan CB jika Audit Masa Transisi berhasil.  

- Ch yang semua lokasinya layak mendapatkan endorsemen hanya akan 

mendapatkan satu Sertifikat Transisi endorsemen yang diterbitkan oleh the 
Rainforest Alliance. 

- CH multi lokasi tanpa ruang lingkup kebun yang memiliki satu atau beberapa 
lokasi yang layak mendapatkan endorsemen dan satu atau beberapa lokasi 

yang harus diaudit akan mendapatkan dua sertifikat: yang diterbitkan oleh 
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the Rainforest Alliance yang mencakup lokasi yang mendapat endorsemen 

dan satu Sertifikat Transisi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi yang 
mencakup lokasi yang diaudit. Kedua sertifikat memiliki tanggal masa berlaku 
yang sama. 

Panduan: Hanya satu lisensi diberikan per Pemegang Sertifikat, yang artinya manajemen CH 

itu dapat melaporkan di platform keterlacakan untuk semua lokasi, yang mendapat 
endorsemen maupun diaudit. Untuk informasi selengkapnya,  lihat Peraturan Sertifikasi dan 
Pengauditan 2020 the Rainforest Alliance. 

 

Ruang lingkup sertifikasi Ruang lingkup audit Sertifikat 

CH dengan ruang 
lingkup kebun 

Semua lokasi diaudit 

 

1 Sertifikat Transisi yang diterbitkan CB 
mencakup semua lokasi 

Tanpa kebun, 
semua lokasi 
membutuhkan audit 

Semua lokasi diaudit 

 

1 Sertifikat Transisi yang diterbitkan CB 
yang mencakup semua lokasi 

Tanpa kebun, 
semua lokasi mendapat 
endorsemen  

Tak ada lokasi yang 
diaudit 

1 Sertifikat Transisi Endorsemen yang 
diterbitkan oleh the Rainforest 
Alliance  

mencakup semua lokasi 

Tanpa kebun,  
ada lokasi butuh audit, 

lokasi lain mendapat 
endorsemen 

Semua lokasi, kecuali 
yang level risikonya A 

diaudit 

1 Sertifikat Transisi yang diterbitkan CB 
mencakup lokasi teraudit DAN 

1 Sertifikat Transisi Endorsemen yang 
diterbitkan oleh the Rainforest 
Alliance  

mencakup lokasi dengan level risiko 
A 

 

Peraturan SC64. Sertifikat Transisi tidak akan diberikan hingga dan kecuali CH yang Bertransisi 
telah menuntaskan semua ketidakpatuhan yang ditemukan selama Audit Masa Transisi 
dan/atau Proses Endorsemen, dan berhubungan dengan satu dari 3 program sertifikasi. 

Panduan: Misalnya, sekiranya CB selama Audit Masa Transisi menemukan ketidakpatuhan 
pada ketidakpatuhan volume lama UTZ, maka CH itu harus menuntaskan ketidakpatuhan 

itu, bersama dengan semua ketidakpatuhan lainnya sebelum Sertifikat Transisi diberikan. 

Peraturan SC65. Sertifikat Transisi milik CH menghasilkan satu Lisensi Transisi untuk 
menggunakan Platform Keterlacakan the Rainforest Alliance dan mentransaksikan volume 
baru Rainforest Alliance untuk ruang lingkup penuh CH tersebut, termasuk semua lokasi, dan 
dengan masa berlaku yang sama seperti sertifikat transisi. 

Peraturan SC66. Sertifikat Transisi milik CH menghasilkan perpanjangan masa berlaku lisensi 
akun UTZ dan/atau Rainforest Alliance lama, yang: 

- Untuk tanaman yang disertifikasi dalam ruang lingkup Sertifikat Transisi 

- Disebutkan oleh CH selama proses pendaftaran,  

- Diverifikasi oleh Lembaga Sertifikasi dan/atau the Rainforest Alliance. 

Panduan: Lisensi untuk mengakses akun dan volume tersebut masih tetap berlaku selama CH 
mendapatkan dan mempertahankan sertifikasi dalam Program Sertifikasi 2020 Rainforest 
Alliance, lihat Masa berlaku sertifikat, lisensi, ENDORSEMEn Saat ini. 

Peraturan SC67. Hanya setelah mendapatkan Sertifikat Transisi, CH boleh memindahkan 
volume yang dimilikinya di akun UTZ/RA lama sesuai dengan 0 ke akun 2020 Rainforest 
Alliance miliknya. 
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Peraturan SC68. Sertifikat Transisi dengan masa berlaku satu tahun diperbarui dengan 
mendapatkan sertifikat dengan masa berlaku 3 tahun sesuai dengan Peraturan Sertifikasi 

dan Pengauditan 2020 Rainforest Alliance. 

 

 

2.4.5.  AUDIT SERTIFIKASI PERTAMA 

    
Gambar 25: Ini merupakan bagian Proses Sertifikasi (Gambar 14) yang berkaitan dengan bagian ini 

Peraturan SC69. Audit Sertifikasi Pertama merupakan audit yang dilakukan di seluruh 
Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance dan menghasilkan Sertifikat pertama dengan 
masa berlaku 3 tahun.  

Peraturan SC70. CH yang Bertransisi hanya menjalani Audit Sertifikasi Pertama setelah 
mendapatkan Sertifikat Transisi. 

Peraturan SC71. Audit Sertifikasi Pertama dilakukan sesuai Peraturan Sertifikasi dan 
Pengauditan 2020 the Rainforest Alliance 

Pengecualian:  

- Hanya boleh dilakukan setelah 1 Juli 2022 

- Auditor akan memverifikasi sampel transaksi yang representatif untuk setiap 

tipe volume lama yang ditransaksikan CH 

Peraturan SC72. CH harus memperbarui profilnya di platform sertifikasi Rainforest Alliance 
maksimal 6 bulan sebelum Audit Sertifikasi Pertama, yang mengikuti Peraturan Sertifikasi dan 
Pengauditan 2020 Rainforest Alliance. 

Panduan: Sekiranya audit dijadwalkan lebih dari 6 bulan setelah CH mengonfirmasi ruang 

lingkup sertifikasinya, maka CH itu harus mengonfirmasi ulang ruang lingkupnya untuk 
memastikan data yang akan diaudit memang terbarui. 

Peraturan SC73. CB yang dikontrak CH untuk melaksanakan Audit Sertifikasi Pertama boleh 
berbeda dari CB yang direkrut untuk Audit Masa Transisi.   
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2.5. PERATURAN TRANSISI KETERLACAKAN 

 

   
Gambar 26: Ini merupakan bagian Proses Sertifikasi (Gambar 14) yang berkaitan dengan bagian ini 

2.5.1.  MASA BERLAKU SERTIFIKAT, LISENSI, ENDORSEMEN SAAT INI 

Peraturan SC74. Sertifikat, lisensi, dan persetujuan yang diterbitkan dalam Program Sertifikasi 
UTZ atau Rainforest Alliance saat ini tidak akan otomatis berubah menjadi sertifikat dalam 
Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance. Agar dapat mempertahankan hak di ketiga 
Program Sertifikasi itu, pemegang sertifikat (CH) harus mendapatkan Sertifikat dan Lisensi 
Transisi yang masih berlaku sesuai dengan peraturan di bagian Peraturan Transisi Sertifikasi. 

 

Peraturan SC75. Semua sertifikat, lisensi, dan endorsemen saat ini berakhir pada tanggal 

berikut, mana saja yang terjadi lebih dulu: 

- Tanggal berakhirnya, termasuk perpanjangan waktunya 

- Tenggat waktu untuk audit tahunan, termasuk perpanjangan waktunya 

- Tanggal mulai Sertifikat Transisi 

- 31 Desember 2022 

Panduan: Peraturan ini berlaku untuk semua sertifikat saat ini, termasuk sertifikat UTZ yang 
berlaku 1 dan 2 tahun dan sertifikat Rainforest Alliance yang berlaku 3 tahun.  

Contoh 1: jika sertifikat saat ini berakhir pada 1 Mei 2022, dan CH tersebut belum 
mendapatkan Sertifikat Transisi hingga tanggal tersebut, maka sertifikat saat ini tersebut 

tetap berakhir pada 1 Mei 2022.  

Contoh 2: Jika tanggal berakhir sertifikat UTZ saat ini adalah 1 April 2023, dan CH tersebut 
tidak mendapatkan Sertifikat Transisi, maka sertifikat UTZ saat ini itu akan berakhir pada 31 
Desember 2022. 

Contoh 3: Jika CH mendapatkan Sertifikat Transisi yang dimulai 15 Maret 2022, maka semua 
sertifikat saat ini tersebut akan berakhir pada 15 Maret 2022.  
Untuk informasi selengkapnya, lihat bagian Jeda waktu dalam sertifikasi. 
 

Peraturan SC76. Jika Sertifikat atau Lisensi Transisi milik CH ditangguhkan, dibatalkan, telah 
berakhir, atau tidak berlaku lagi (kecuali jika sertifikat itu diganti dengan sertifikat penuh), 
maka CH tersebut tidak boleh lagi mengklaim, memproses, atau bertransaksi dengan 
volume lama yang dimilikinya di akun Platform Keterlacakan Rainforest Alliance. 

Peraturan SC77. Agar tetap dapat mengakses volume lama yang terdapat di akun lama 
yang ditautkan, maka CH, hingga berakhirnya masa berlaku Sertifikat Transisi, harus 
memindahkan/menggabungkan volume lama itu ke akun 2020 the Rainforest Alliance yang 
di situ akun lama tersebut telah disebutkan. (lihat juga 0 dan 0) 
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Peraturan SC78. Sekiranya ada lebih dari satu CH menyebutkan akun lama yang sama, 
maka lisensi akun lama itu akan diperpanjang/diberikan berdasarkan Sertifikat Transisi milik 

CH pertama yang mendapatkannya. 

Peraturan SC79. Begitu diperpanjang atau diperbarui, maka lisensi lama berakhir ketika salah 
satu terjadi: 

- Berakhirnya Sertifikat Transisi 

- Berakhirnya masa berlaku volume lama untuk tanaman di lingkup lisensi saat 

ini  

Peraturan SC80. Jika CH tidak dapat memperoleh Sertifikat Transisi secara tepat waktu, 
volume miliknya tidak dapat diakses dan CH itu tidak boleh mengklaim dan melabelinya. 

Panduan: untuk informasi selengkapnya, lihat bagian Jeda waktu dalam sertifikasi.  

 

2.5.2.  MASA BERLAKU VOLUME LAMA 

Peraturan SC81. Setelah sertifikat, lisensi, atau endorsemen lama berakhir, ditangguhkan, 
atau dibatalkan, volume yang terkait dengan sertifikat, lisensi, atau endorsemen itu tidak 
boleh lagi diklaim dan dilabeli. Periode obralan berlaku sesuai persyaratan keterlacakan 
Standar 2020 Rainforest Alliance. (Lihat juga bagian Masa berlaku sertifikat, lisensi, 

ENDORSEMEn Saat ini).  

 

2.5.3.  AKTIVITAS DAN TRANSAKSI 

Peraturan SC82. Diperbolehkan mencampur volume lama UTZ, volume lama Rainforest 
Alliance, dan volume baru Rainforest Alliance. Jika pemegang sertifikat ingin mencampur 
volume dari skema berbeda untuk mengelola tanggal kedaluwarsa, maka pelaporan di 
sistem keterlacakan harus disesuaikan agar mencantumkan hal ini, sehingga sesuai dengan 
kenyataan fisiknya. 

Panduan: jika CH tipe rantai pasokan memiliki 10.000t kopi UTZ lama, 5.000t kopi Rainforest 
Alliance lama, dan 2.000t kopi Rainforest Alliance baru dalam akun mereka, dan ingin 
mencampur volume tersebut saat pengiriman, maka mereka harus menyesuaikan akun 
mereka sehingga menampilkan rasio 10:5:2 untuk setiap transaksi dalam sistem keterlacakan 

sehingga transaksi yang melibatkan volume yang dicampurkan secara fisik memang sesuai 
kenyataan fisik perpindahan produk dalam sistem keterlacakan.  

Peraturan SC83. CH tidak boleh mengonversi volume lama UTZ, volume lama Rainforest 
Alliance, dan volume baru Rainforest Alliance menjadi salah satu di antara ketiganya. 

Volume lama UTZ dapat dilacak ke kebun besertifikasi UTZ dan tidak boleh dikonversi 
menjadi atau diganti dengan volume lama Rainforest Alliance atau volume baru Rainforest 
Alliance. Hal yang sama berlaku untuk volume lama Rainforest Alliance dan volume baru 

Rainforest Alliance. 

Peraturan SC84. Segel baru Rainforest Alliance boleh digunakan di kemasan berisi volume 
lama UTZ, volume lama Rainforest Alliance, dan/atau volume baru Rainforest Alliance, 
selama pelaporan keterlacakan tetap terbarui untuk setiap volume tersebut sesuai 
peraturan keterlacakan terkait. 
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2.5.1.1.AKTIVITAS DAN TRANSAKSI DENGAN VOLUME LAMA 

 

Peraturan SC85. Hingga 31 Desember 2022, CH boleh melakukan aktivitas dan transaksi 
dengan volume lama jika mereka: 

- Memiliki sertifikat atau lisensi UTZ saat ini yang masih berlaku, atau 

- Memiliki sertifikat, lisensi, atau endorsemen Rainforest Alliance lama yang 
masih berlaku, atau 

- Memiliki Sertifikat Transisi atau endorsemen 2020 Rainforest Alliance yang 
masih berlaku 

Peraturan SC86. Setelah 1 Januari 2023, CH boleh terus melakukan aktivitas dan transaksi 
dengan volume lama besertifikasi dalam program sertifikasi UTZ atau Rainforest Alliance 
lama, hanya jika mereka: 

- telah mendapatkan Sertifikat Transisi dan 

- telah memindahkan/menggabungkan volume lama di akun 2020 Rainforest Alliance 
miliknya sebelum berakhirnya masa berlaku Sertifikat Transisi sesuai dengan 0. 

Panduan: Akun lama yang ditautkan ke CH yang belum mendapatkan Sertifikat Transisi 
secara tepat waktu sesuai dengan 0 akan dihapus, dan CH tidak dapat mengakses volume 

di dalamnya. 
 

Peraturan SC87. Aktivitas dan transaksi dengan volume lama mengikuti persyaratan 
keterlacakan untuk program sertifikasi UTZ atau Rainforest Alliance saat ini masing-masing 
hingga 30 Juni 2021. Setelah itu, Pedoman Rantai Pasokan Standar Pertanian Berkelanjutan 

2020 the Rainforest Alliance yang berlaku, kecuali tanggung jawab bersama dan 
persyaratan premi. 

Panduan: Lihat juga Bagian Berlakunya Persyaratan Standar 2020 Rainforest Alliance CH 
maupun CB menilai/memverifikasi kepatuhan pada persyaratan program sertifikasi saat ini 

UTZ atau Rainforest Alliance yang berlaku untuk transaksi dan aktivitas yang terkait dengan 
volume lama yang berlangsung antara audit terakhir terhadap standar UTZ atau Rainforest 
Alliance saat ini dengan tanggal audit masa transisi.  

 

2.5.1.2.AKTIVITAS DAN TRANSAKSI DENGAN VOLUME BARU RAINFOREST ALLIANCE 

Peraturan SC88. CH yang bertansisi dapat melaporkan aktivitas dan transaksi dengan 
volume baru Rainforest Alliance di Platform Keterlacakan Rainforest Alliance bahkan 
sebelum mereka memperoleh Sertifikat Transisi dan selama sertifikat/lisensi/endorsemen 

UTZ/Rainforest Alliance saat ini masih berlaku. 

Peraturan SC89. Volume lama maupun volume baru Rainforest Alliance di persediaan CH 
yang bertransisi tetap berada di akunnya dan tidak akan dibatalkan meskipun Audit Masa 
Transisi berlangsung lebih dari 3 bulan setelah tanggal pembelian. 

Panduan: peraturan Sertifikasi dan Pengauditan 2020 The Rainforest Alliance menetapkan 

waktu maksimum 3 bulan setelah pembelian pertama untuk melakukan audit sertifikasi. 
Peraturan ini diabaikan selama masa transisi untuk melancarkan proses transisi Pemegang 
sertifikat. 

2.6. JEDA WAKTU DALAM SERTIFIKASI 

Peraturan SC90. Jeda waktu dalam sertifikasi karena kejadian force majeure ditangani 
secara kasus per kasus atau melalui kebijakan sektor/kawasan/global, dan The Rainforest 
Alliance akan memutuskan apakah menerapkan peraturan di bagian ini dan/atau 
peraturan yang mana. 



 

9SA-R-GA-2-V1.1   

 
  

 

66 

2.6.1.  JEDA WAKTU DALAM SERTIFIKASI UTZ/RAINFOREST ALLIANCE SAAT INI 

Jika Pemegang Sertifikat (CH) yang telah disertifikasi dalam Program Sertifikasi Rainforest 

Alliance atau UTZ saat ini tidak dapat, atau gagal, memperbarui sertifikasi Rainforest Alliance 
atau UTZ tersebut setelah 30 Juni 2020 namun masih ingin mendapatkan Sertifikat Transisi 
atau Sertifikasi terhadap seluruh Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance, maka ia masuk 

jalur “Pemegang Sertifikat dengan Jeda Waktu dalam Sertifikat”. Peraturan berikut berlaku: 
 

Peraturan SC91. CH tersebut tidak boleh melakukan atau melaporkan aktivitas dan transaksi 
dengan volume di akunnya setelah berakhirnya lisensinya atau tenggat waktu audit 
tahunannya. Periode mengobral berlaku sesuai Peraturan Sertifikasi 2020 the Rainforest 
Alliance. 

 

2.6.2.  JEDA WAKTU ANTARA SERTIFIKASI UTZ/RAINFOREST ALLIANCE SAAT INI 

DAN SERTIFIKASI 2020 RAINFOREST ALLIANCE 

Jika ada CH yang disertifikasi dalam program sertifikasi Rainforest Alliance atau UTZ saat ini 
tidak dapat atau gagal mendapatkan Sertifikat Transisi secara tepat waktu sesuai 0, 

(endorsemen dan/atau sertifikat yang diterbitkan CB, jika sesuai), maka peraturan berikut 
yang berlaku: 
 

Peraturan SC92. CH tersebut tidak boleh melakukan atau melaporkan aktivitas dan tansaksi 

dengan volume standar lama atau baru di akunnya setelah tenggat waktu sertifikasi sesuai 
0, meskipun transaksi tersebut terjadi secara fisik selama berlakunya 
sertifikat/endorsemen/lisensinya. 

Panduan: Untuk CH rantai pasokan, berlaku Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan 2020 

Rainforest Alliance tentang volume yang dibeli sebelum audit. 
 

Peraturan SC93. Pada 1 Juli 2022, CH mengikuti Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan 2020 
Rainforest Alliance jika ingin mendapatkan sertifikasi terhadap Program Sertifikasi 2020 
Rainforest Alliance. 

Panduan: Peraturan Transisi yang disederhanakan tidak akan berlaku lagi untuk CH ini dan 
CH tersebut harus mematuhi seluruh Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance. 

Peraturan SC94. CH memperbarui profil pendaftarannya di Platform Sertifikasi Rainforest 
Alliance sebelum melanjutkan dengan perencanaan Audit Sertifikasi terhadap seluruh 
Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance secara lengkap. 

Peraturan SC95. CH harus menyebutkan akun yang pernah dimiliki dalam program sertifikasi 
UTZ atau Rainforest Alliance saat ini saat memperbarui profil pendaftarannya. 
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ANNEX TR 2. CONTOH PENERAPAN PERATURAN TRANSISI 

UNTUK CH TIPE SC 

 

CONTOH 1. TRANSISI YANG BERHASIL:  

 
Ada Pemegang Sertifikat bernama AlliChoc merupakan perusahaan ekspor-impor dengan 
kantornya di Ghana dan Belgia. CH ini membeli volume besertifikasi] langsung dari CH 

perkebunan, mengolah cokelat dan menjualnya ke toko cokelat di seluruh Eropa. CH itu 
memiliki 3 sertifikat UTZ saat ini, 2 untuk kakao, berlaku hingga 1 Maret 2021, dan satu untuk 
kacang hazel, berlaku hingga 1 Agustus 2021. AlliChoc menjalani audit saat ini terakhir 

dalam program sertifikasi UTZ pada Februari 2021 untuk memperpanjang dua sertifikat 
kakaonya hingga 1 Maret 2022. CH itu tidak perlu menjalani lagi audit UTZ lainnya untuk 
sertifikat kacang hazelnya, karena sertifikatnya sudah diperpanjang pada September 2020 
(Verifikasi Terakhir terhadap Standar UTZ dan Rainforest Alliance Saat ini). 

 
AlliChoc mendapatkan perpanjangan 6 bulan untuk sertifikatnya, sehingga tanggal berakhir 
yang baru adalah Februari 2022 untuk Kacang hazel dan September 2022 untuk kakao. Alli 

Cocoa ingin menggabungkan semua operasinya di Belgia dalam ruang lingkup dan audit 
sertifikasi yang sama. Sertifikat kakao untuk Ghana mungkin tidak ditempatkan dalam ruang 
lingkup sertifikasi yang sama, karena berada di kawasan sertifikasi yang berbeda, sesuai 
dengan Peraturan Sertifikasi 2020 the Rainforest Alliance. Karena alasan ini, AlliChoc 

membuat 2 akun sertifikasi di RACP – satu untuk Belgia dan satu untuk Ghana. Dalam 
prosesnya menyebutkan masing-masing akun lama.(Pendaftaran untuk mengikuti Program 
Sertifikasi 2020 the Rainforest Alliance) 

Karena itu, AlliChoc harus mendapatkan Sertifikat Transisi untuk Belgia pada kejadian 
pertama tanggal kedaluwars tersebut – Februari 2022. Sertifikat di negara Ghana dapat 
diperpanjang hingga September 2022.  
 

Tidak akan menjadi masalah jika sertifikat AlliChoc untuk operasinya di Ghana masih berupa 
sertifikat UTZ selama panen kakao 2021 – AlliChoc diperbolehkan memperdagangkan 
volume baru Rainforest Alliance di lisensi UTZ lamanya (Aktivitas dan Transaksi). 

 
AlliChoc menyelesaikan pendaftaran hingga tahap Konfirmasi Ruang lingkup pada Agustus 
2021, tepat 6 bulan sebelum sertifikat UTZ pertamanya berakhir. AlliChoc mulai menerapkan 
persyaratan standar dan keterlacakan baru. Ketika volume baru Rainforest Alliance kakao 

mulai beredar di rantai pasokan, maka saat itulah AlliChoc siap mematuhi Persyaratan 
Keterlacakan yang baru, baik untuk volume baru Rainforest Alliance, maupun untuk volume 
lama UTZ yang masih dimilikinya dari panen kecil pada April (Berlakunya Persyaratan Standar 

2020 Rainforest Alliance). 
 
Setelah pendaftaran, pada September 2021 AlliChoc siap mengontrak satu Lembaga 
Sertifikasi untuk melaksanakan Audit Masa Transisi. Lembaga Sertifikasinya dari UTZ, 

AbsoluteCertification tidak berwenang mengadakan audit rantai pasokan dalam Program 
Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance yang berarti tidak bisa mengadakan Audit Masa Transisi 
atas AlliChoc. Karena itu, AlliChoc merekrut Lembaga Sertifikasi lainnya, DigitalCertifiers, 
yang berwenang atas ruang lingkupnya. AlliChoc mengonfirmasi perjanjian di Platform 

Sertifikasi the Rainforest Alliance dengan tanggal penandatanganan 7 Oktober 2021, masih 
tepat waktu – 5 bulan sebelum sertifikatnya berakhir (Mengontrak Lembaga Sertifikasi untuk 
Audit Masa Transisi). 

 
Audit dijadwalkan berlangsung pada 25 November. Antara bulan September dan akhir 
Oktober, AlliChoc menyusun rencana manajemen, menerapkan persyaratan yang berlaku 
dalam Standar 2020 the Rainforest Alliance (sesuai tampilan di RACP), dan melaksanakan 

penilaian mandiri. AlliChoc menyerahkan semua data untuk persiapan audit di Platform 
Sertifikasi the Rainforest Alliance untuk DigitalCertifiers agar bisa menghitung durasi pasti 
audit, memilih sampel fasilitas dan pekerja yang akan diaudit, dsb. Setelah DigitalCertifiers 

mengaudit AlliChoc secara jarak jauh, melalui Audit Dokumen. Semua data dikirim secara 
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elektronik, wawancara dilakukan lewat telepon atau konferensi video. AlliChoc memiliki 4 

ketidakpatuhan, yang dituntaskannya dalam rentang waktu 12 minggu yang diatur dalam 
Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan 2020 the Rainforest Alliance, pada 21 Februari 2022 
(Audit Masa Transisi). 
 

Pada 28 Februari 2022, Digital Certifiers menerbitkan keputusan sertifikasi dan mengirimkan 
permohonan lisensi kepada the Rainforest Alliance. Setelah permintaan disetujui pada 10 
Maret, DigitalCertifiers pun memberi AlliChoc Sertifikat Transisi, pada 25 November, juga 

menjadi tanggal pertama audit. Sertifikat itu berlaku selama satu tahun. (Sertifikat Transisi) 
The Rainforest Alliance memberi AlliChoc lisensi untuk menggunakan Platform Keterlacakan 
the Rainforest Alliance. Rainforest Alliance menetapkan volume baru bersertifikasi Rainforest 
Alliance kepada AlliChoc di akun Platform Keterlacakan Rainforest Alliance-nya. 

 
Setelah mendapatkan sertifikat dan lisensi, AlliChoc juga mendapatkan tambahan akses 
setahun ke akun Rainforest Alliance lamanya dan juga volume lama kakao dan kacang 

hazel UTZ lama di dalamnya yang dimilikinya di akun UTZ lama untuk operasi di Belgia, 
hingga 25 November 2022. Karena AlliChoc menyebutkan akun tersebut selama proses 
pendaftaran, dan Digital Certifiers memvalidasi transaksi, volume, dan prosedur 
keterlacakan selama Audit Masa Transisi, maka AlliChoc sekarang boleh memindahkan 

semua volume tersebut ke akun barunya di Platform Keterlacakan 2020 the Rainforest 
Alliance yang baru. (2.5.1.1.Aktivitas dan transaksi dengan volume lama).  

AlliChoc sekarang juga bisa bersiap menghadapi Audit Masa Transisi di Ghana, dan setelah 
itu, mengupayakan sertifikat penuh 3 tahun. 

 

CONTOH 2: TRANSISI YANG TIDAK BERHASIL:  

Ada CH memiliki sertifikat Rainforest Alliance saat ini yang berlaku hingga 1 Agustus 2022, 
dengan audit tahunan dijadwalkan pada 1 Agustus 2021. CH tersebut langsung 

mendapatkan perpanjangan 6 bulan untuk mendapatkan Sertifikat Transisi hingga 1 Februari 
2022. 

CH ini tidak menyebutkan akun saat ini miliknya saat mendaftar di Platform Sertifikasi 2020 
Rainforest Alliance. Sertifikat saat ini tidak otomatis berubah menjadi Sertifikat Transisi. (0) 

Sertifikat saat ini ditangguhkan, pada 1 Februari 2022. (0). Jika CH tersebut memutuskan 
mengupayakan sertifikasi terhadap Standar 2020 Rainforest Alliance namun tidak 
menyebutkan akun saat ini, maka CB atau Rainforest Alliance akan memutuskan untuk 
menangguhkan sertifikat dan lisensi saat ini itu lebih cepat dan tidak mengizinkan sertifikasi 

terhadap Standar 2020 Rainforest Alliance untuk CH itu (0).  
 

CONTOH 3: TANPA TRANSISI:  

Ada CH memiliki sertifikat UTZ saat ini berlaku 2 tahun hingga 1 September 2022. CH ini tidak 

mendaftar di Platform Sertifikasi the Rainforest Alliance, sehingga tidak bisa mendapatkan 
Sertifikat Transisi. CH tersebut tidak boleh memperdagangkan atau mengklaim volume UTZ-
nya pada 1 September 2022, dan sertifikat saat ini dibatalkan dan akun ditutup. Jika CH 
tersebut memutuskan bergabung kembali dengan the Rainforest Alliance, maka ia dapat 

melakukannya dalam Program Sertifikasi 2020 the Rainforest Alliance versi lengkap namun 
masih harus menyebutkan sertifikat UTZ lamanya selama proses pendaftaran. 
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ANNEX TR 3. PERATURAN TRANSISI UNTUK LEMBAGA 

SERTIFIKASI 

 
Selain Peraturan Transisi dan panduan di atas dan Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan 
2020 Rainforest Alliance dan Peraturan 2020 Rainforest Alliance untuk CB, berlaku juga 
peraturan transisi berikut untuk CB yang berwenang untuk Program Sertifikasi Rainforest 

Alliance dan UTZ saat ini: 
 

Peraturan CB 1. Definisi berikut berlaku untuk lampiran ini (namun tidak bersifat 
eksklusif):  

a. Lembaga Sertifikasi yang Bertransisi (CB) adalah CB yang berwenang dalam 
Program Sertifikasi UTZ dan/atau Rainforest Alliance saat ini dan (memohon 
agar) berwenang untuk Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance. 

b. CB saat ini adalah CB yang berwenang dalam Program Sertifikasi UTZ 

dan/atau Rainforest Alliance saat ini. 

c. CB 2020 Rainforest Alliance adalah CB yang berwenang dalam Program 
Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance. 

 

PENGESAHAN DAN PERJANJIAN DENGAN RAINFOREST ALLIANCE 

Peraturan CB 2. Agar bisa mengadakan audit dan menerbitkan Sertifikat Transisi, CB 
harus mendapatkan pengesahan dalam Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance. 

Panduan: Proses pengesahan baru untuk Lembaga Sertifikasi berlaku untuk Program 
Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance. Ini artinya tidak semua CB saat ini berwenang menjadi CB 

Rainforest Alliance 2020 dengan ruang lingkup yang sama seperti di Program Sertifikasi UTZ 
atau Rainforest Alliance saat ini. Lihat Peraturan Rainforest Alliance 2020 untuk BS untuk 
informasi selengkapnya. 

 

Peraturan CB 3. Jika tidak memiliki kewenangan dalam Program Sertifikasi 2020 
Rainforest Alliance tidak berarti kewenangan untuk Program Sertifikasi UTZ atau Rainforest 

Alliance saat ini dicabut. 

Panduan: Jika ada lembaga Sertifikasi tidak ingin atau gagal mendapatkan pengesahan 
dalam Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance, CB tersebut tetap terikat oleh perjanjian 
kerangka kerja dengan Rainforest Alliance untuk Program Sertifikasi UTZ atau Rainforest 

Alliance saat ini. 

 

Peraturan CB 4. Semua aspek kewenangan CB untuk Rainforest Alliance dan/atau UTZ 
saat ini (cth., lingkup geografis, persetujuan staf, lencana, tanaman, dsb.) tetap berlaku 
untuk Program Sertifikasi UTZ/Rainforest Alliance saat ini hingga: 

- Berakhirnya masa berlaku sertifikat terakhir yang menjadi tanggung jawab CB 

tersebut, atau  
- Proses peralihan sertifikat terakhir yang menjadi tanggung jawab CB itu ke Rainforest 

Alliance atau CB lainnya telah selesai, atau 
- Berakhirnya atau dihentikannya Perjanjian Pengesahan Rainforest Alliance Saat ini 

dan/atau Perjanjian Kerangka Kerja UTZ Saat ini 
Lingkup CB dapat diubah oleh Rainforest Alliance atau CB sesuai dengan peraturan 
program sertifikasi UTZ/Rainforest Alliance saat ini dan perjanjian kerangka 

kerja/pengesahan. 

 

Peraturan CB 5. Selama Masa Transisi, setiap CB Saat ini terus menyediakan layanan 
pengauditan dan sertifikasi dalam Program Sertifikasi UTZ/Rainforest Alliance saat ini kepada 
setiap CH yang memegang sertifikat yang diterbitkan oleh CB itu dan/atau diikat oleh 
kontrak yang masih berlaku hingga: 

https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/2020-certification-and-auditing-rules/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/2020-certification-and-auditing-rules/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/2020-rules-for-certification-bodies/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/2020-rules-for-certification-bodies/
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- berakhirnya atau dibatalkannya sertifikat itu, atau  

- CH mendapatkan Sertifikat Transisi atau sertifikasi penuh dalam Program 
Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance (mana saja yang tercapai lebih dulu), atau 

- berakhirnya atau penghentian Perjanjian Pengesahan Rainforest Alliance 
Saat ini dan/atau Perjanjian Kerangka Kerja UTZ saat ini. 

Panduan: Ini terutama berlaku untuk perpanjangan sertifikat, audit tak terduga, dan semua 
kewajiban kontrak lainnya yang melibatkan program sertifikasi Rainforest Alliance dan UTZ 
saat ini. Misalnya, jika ada sertifikat UTZ diterbitkan pada 1 Maret 2021, maka CB penerbit 
bertanggung jawab atas sertifikat itu meskipun setelah 1 Juli 2021, sesuai dengan peraturan 

ini, dan diminta mengajukan perpanjangan pada, cth., Februari 2022. 

 

Peraturan CB 6. Semua CB yang Bertransisi menyiapkan rencana penerapan sistem 
manajemen mutu Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance mereka (dengan 
memperhatikan Peraturan Transisi) sebelum Penilaian Permohonan dan paling lambat 30 

September 2020. 

Panduan: Penilaian Permohonan didasarkan pada rencana dan bagian mana dari sistem 
manajemen mutu yang telah diterapkan. 

Peraturan CB 7. Semua CB yang Bertransisi dan CB Rainforest Alliance 2020 
menerapkan sistem manajemen mutu Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance (dengan 

memperhatikan Peraturan Transisi) sesuai penetapan di Perjanjian Permohonan dan 
Perjanjian Pengesahan. 

Panduan: Mengingat besarnya perbedaan Program Sertifikasi lama dengan Program 
Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance, maka bagi sebagian besar CB yang Bertransisi perlu 

mempertahankan dua/tiga sistem manajemen mutu yang paralel untuk berbagai program 
sertifikasi yang berbeda selama masa transisi. 

Peraturan CB 8. Semua CB lama dan yang bertransisi mengadaptasikan sistem 
manajemen mutu mereka untuk program sertifikasi saat ini demi mengakomodasi Peraturan 

Transisi paling lambat 30 Oktober 2020. 

Panduan: Sebagian besar CB yang bertransisi akan memiliki sertifikat yang diterbitkan 
terhadap standar saat ini. Harap diperhatikan bahwa peraturan sertifikasi saat ini akan tetap 
berlaku untuk sertifikat tersebut (cth., soal perpanjangan, dsb.) hingga CH bertransisi ke 

Standar 2020 Rainforest Alliance atau hingga 1 Juli 2022. Kami berharap sebagian besar CH 
yang Bertransisi mau bertransisi (diaudit dan disertifikasi) sebelum Desember 2022. Karena itu 
penting bagi CB untuk mempertahankan sistem manajemen mutu untuk standar Saat ini 
yang diadaptasikan dengan Peraturan Transisi. Contoh adaptasi adalah Pengembangan 

audit sertifikasi/pengawasan Standar UTZ/Rainforest Alliance Saat ini tidak direncanakan 
atau diadakan setelah 30 Juni 2021. 

 

SERTIFIKAT UTZ/RAINFOREST ALLIANCE SAAT INI 

Peraturan CB 9.  Rainforest Alliance menyajikan kepada setiap CB lama daftar 
sertifikat saat ini yang masih berlaku yang diterbitkan oleh CB itu yang telah dihubungkan ke 
akun Rainforest Alliance 2020 pada 1 Oktober 2021 dan dihubungkan lagi pada 31 Januari 

2022. 

Peraturan CB 10. Rainforest Alliance menginformasikan kepada setiap CB lama ketika 
Sertifikat Transisi yang dikaitkan dengan sertifikat saat ini yang diterbitkan oleh CB itu telah 
diterbitkan. 

Peraturan CB 11. CB lama memperpanjang semua sertifikat chain of custody UTZ lama 
yang diterbitkan oleh CB itu selama 6 bulan jika sertifikat tersebut tergolong dalam 0. 

Panduan: The Rainforest Alliance akan menyampaikan kepada CB ketika lisensi telah 
diperpanjang dan kapan perpanjangan sertifikat mulai berlaku. 
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Peraturan CB 12. CB lama memperpanjang tenggat waktu audit/masa berlaku sertifikat 
chain of custody yang diterbitkan oleh CB itu selama 6 bulan jika sertifikat tersebut tergolong 

dalam 0. 

Panduan: The Rainforest Alliance akan menyampaikan kepada CB ketika lisensi telah 
diperpanjang, sertifikat telah dimodifikasi di Salesforce, dan kapan perpanjangan sertifikat 
mulai berlaku. 

Peraturan CB 13.  CB membatalkan semua sertifikat saat ini yang diterbitkannya dan 
dihubungkan ke Akun Rainforest Alliance 2020, yang berlaku sejak tanggal mulai berlaku 
Sertifikat Transisi akun itu.  

Panduan: Jika sertifikat UTZ Saat ini berakhir pada 1 Mei 2023 dan dihubungkan ke akun 
Rainforest Alliance 2020 yang mendapatkan Sertifikat Transisi dengan tanggal mulai berlaku 

1 April 2022, maka sertifikat UTZ Saat ini tersebut dibatalkan oleh CB secepatnya dengan 
tanggal berlaku 1 April 2021. 

Peraturan CB 14. Pada 1 Januari 2023, CB membatalkan semua sertifikat lama yang 
diterbitkannya yang tergolong dalam Peraturan F86 dan 0 dan belum dibatalkan. 

Peraturan CB 15. Selambat-lambatnya 1 Oktober 2022, setiap CB lama 
menginformasikan kepada pemegang sertifikat tipe kebun tentang sertifikat lama yang 
belum dihubungkan selama proses pendaftaran akan dibatalkan setelah tenggat waktu 
audit mereka.  

Peraturan CB 16. Selambat-lambatnya 1 April 2022, setiap CB lama menginformasikan 
kepada pemegang sertifikat chain of custody mengenai akun lama dengan ruang lingkup 

chain of custody yang belum ditautkan selama pendaftaran akan dibatalkan setelah 
tenggat waktu auditnya atau pada 1 Januari 2023. 

Peraturan CB 17. Pada saat pembatalan sertifikat berdasarkan Peraturan F86 atau 0, 
CB menginformasikan kepada CH  sekurang-kurangnya 3 bulan sebelumnya tentang 

pembatalan sertifikat Saat ini tersebut. Pada hari pembatalan CB tersebut mengirimkan surat 
resmi berisi penyampaian pembatalan tersebut kepada CH. 

Peraturan CB 18. Untuk setiap audit yang dilakukan setelah 1 Januari 2020, CB 
memastikan telah menyerahkan dokumen berikut kepada CH sebelum 1 April 2021, atau 

paling lambat 1 bulan setelah pernyataan sertifikat/lisensi/volume telah diterbitkan, mana 
saja yang terjadi lebih belakangan: 

- Untuk setiap sertifikat UTZ:  

o Ringkasan laporan audit  

o Daftar periksa audit  
o Sertifikat  
o Registrasi Anggota Kelompok final yang menjadi dasar sertifikat itu (jika 

berlaku)  

- Untuk setiap sertifikat Rainforest Alliance terbaru:  

o Laporan audit lengkap  
o Sertifikat dengan lampiran berikut:  

▪ Volume besertifikasi (jika berlaku) 
▪ Registrasi Anggota Grup (jika sesuai) 

Panduan: tujuan peraturan ini adalah memastikan CH dapat bersiap menghadapi Audit 
Masa Transisinya dengan mengunggah dokumen tersebut ke RACP selama persiapan audit 
dan agar CB yang akan melakukan Audit Masa Transisi memiliki informasi yang diperlukan 

untuk bersiap secara menyeluruh melakukan audit. 
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KONTRAK12 DENGAN CH UNTUK LAYANAN SERTIFIKASI 

Peraturan CB 19. Kontrak yang ditandatangani dengan CH untuk sertifikasi Rainforest 

Alliance dan/atau UTZ saat ini diadaptasikan, jika sesuai, dengan Peraturan Transisi 
selambat-lambatnya 30 Oktober 2020. CB tidak dibebankan biaya atas: 

a. Layanan, cth. audit, yang tidak jadi dilaksanakan karena perubahan dalam 
program Sertifikasi serta Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan Rainforest 

Alliance atau 

b. Layanan, cth. audit yang terlanjur dipesan namun tidak relevan lagi karena 
perubahan dalam Program Sertifikasi serta Peraturan Sertifikasi dan 

Pengauditan Rainforest Alliance (kecuali CH memang tegas meminta 
layanan tersebut) 

 

Peraturan CB 20. CB menandatangani kontrak baru untuk Audit/Sertifikat Masa Transisi 
dengan CH hanya jika: 

a. CH dan CB telah mengonfirmasi perjanjian sertifikasi di Platform Sertifikasi the 
Rainforest Alliance, dan 

b. CB telah disahkan untuk Program Sertifikasi Rainforest Alliance 2020 

c. Ruang lingkup kewenangan CB mencakup ruang lingkup sertifikasi CH (cth. 
negara, perkebunan, dsb.) 

d. CB memiliki staf yang disetujui melakukan audit Masa Transisi dan mengambil 
keputusan sertifikasi. 

Peraturan CB 21. Setiap kontrak yang ditandatangani untuk Program Sertifikasi 
Rainforest Alliance 2020, termasuk Masa Transisi, dikonfirmasi di platform sertifikasi Rainforest 
Alliance. 

Peraturan CB 22. Setelah perjanjian sertifikasi dikonfirmasi, CB akan dapat mengakses di 
platform sertifikasi Rainforest Alliance 2020 semua informasi lebih rinci yang diberikan CH, 

yang dibutuhkan untuk proses persiapan audit. 

Peraturan CB 23. Sertifikat Transisi tidak diterbitkan hingga proses peninjauan lisensi oleh 
the Rainforest Alliance selesai dan the Rainforest Alliance memberikan Lisensi Transisi di 
Platform Sertifikasi/Keterlacakan Rainforest Alliance. 

Peraturan CB 24. Jumlah audit tak terduga/tidak diumumkan/pemberitahuan singkat 

yang akan dilakukan oleh CB dalam Program Sertifikasi UTZ/Rainforest Alliance Saat ini 
diubah selama masa Transisi sebagai berikut: 

a. CB yang berwenang melakukan audit UTZ saat ini melakukan 50% atau lebih 
dari jumlah audit tak terduga yang diperlukan pada 2020 berdasarkan jumlah 

sertifikat yang telah diterbitkan CB tersebut pada 2019.  

b. CB yang berwenang melakukan audit UTZ saat ini melakukan 30% atau lebih 
dari jumlah audit tak terduga yang diperlukan pada 2021 berdasarkan jumlah 
sertifikat yang telah diterbitkan CB tersebut pada 2020.  

c. CB yang berwenang melakukan audit Rainforest Alliance saat ini melakukan 
50% dari jumlah audit tanpa pengumuman /pemberitahuan singkat yang 
dibutuhkan pada 2020 sesuai dengan Peraturan Sertifikasi versi 2.0  

d. CB yang berwenang melakukan audit Rainforest Alliance saat ini melakukan 
30% dari jumlah audit tanpa pengumuman /pemberitahuan singkat yang 
dibutuhkan pada 2021 sesuai dengan Peraturan Sertifikasi versi 2.0  

Panduan: Peraturan pembulatan dan jumlah minimal audit masih berlaku sesuai dengan 

program sertifikasi Saat ini. 

 

 
12 Kontrak di sini artinya perjanjian kontraktual untuk layanan sertifikasi antara CB dengan CH, disebut 

juga “perjanjian sertifikasi” di Program Sertifikasi Rainforest Alliance 2020. 
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Peraturan CB 25. Selain Peraturan CB 24, untuk Standar Rainforest Alliance 2020, CB 
yang berwenang melakukan jumlah audit tak terduga yang diwajibkan dalam Peraturan 

Sertifikasi Rainforest Alliance yang baru mulai 1 Januari 2022.  

 

PERSYARATAN STANDAR YANG BERLAKU:  

Peraturan CB 26. Saat menyertifikasi, memperpanjang lisensi, dan melaporkan dalam 
standar saat ini, maka yang berlaku adalah program sertifikasi saat ini, yang dimodifikasi 
oleh Peraturan Transisi jika relevan. 

Peraturan CB 27. Saat menyertifikasi, memperpanjang lisensi, dan melaporkan dalam 
Program Sertifikasi Rainforest Alliance 2020, maka yang berlaku adalah persyaratan Standar 
Rainforest Alliance 2020, Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan, Peraturan untuk CB, dan 
semua dokumen dan panduan program sertifikasi lainnya, yang dimodifikasi oleh Peraturan 

Transisi jika relevan.  

Peraturan CB 28. Untuk CH yang Bertransisi, CB memperhatikan data yang diperoleh 
dari sertifikasi saat ini yang dijalani CH tersebut, untuk rencana Audit Masa Transisi, dan 
menyebabkan CH tersebut berada di Platform Sertifikasi Rainforest Alliance.  

Panduan: Contoh, CB harus memperhatikan ketidakpatuhan di masa silam, berikut 

penuntasannya, perbedaan besar dalam perkiraan panen, volume, transaksi, dan aktivitas 
yang dilakukan dengan volume lama sejak audit, transaksi, dan aktivitas terakhir yang 
dilakukan dengan volume standar baru sebelum audit.  

 


