
Keberlanjutan merupakan perjalanan yang tidak berakhir setelah 
sertifikat diberikan. Tolok ukur keberlanjutan yang tetap dan 
berlaku untuk seluruh petani bersifat penting untuk menegakkan 
standar sertifikasi yang tinggi. Namun dalam Program Sertifikasi 
2020, kami mengambil langkah lebih lanjut untuk membantu petani 
dalam menghasilkan kemajuan yang lebih besar lagi pada tujuan 
keberlanjutan. Standar Pertanian Berkelanjutan Baru kami akan 
membantu memberdayakan petani untuk mengadopsi model pen-
ingkatan berkelanjutan yang sejalan dengan Reimagining Certifi-
cation. Selain persyaratan sertifikat lulus/gagal tradisional, petani 
juga akan dapat menetapkan target yang paling menguntungkan 
untuk konteks unik mereka.

BAGAIMANA PENDEKATAN PENINGKATAN BERKELANJUTAN 
SESUAI DALAM STANDAR BARU?

Dalam Pedoman Kebun standar 2020 kami, terdapat persyaratan inti 
dan persyaratan peningkatan. 

Persyaratan inti menguraikan praktik pertanian berkelanjutan pen
ting yang selalu harus dipenuhi guna mencapai sertifikasi serta diukur 
sesuai dengan model lulus/gagal. 

Persyaratan peningkatan dirancang untuk lebih lanjut mendorong 
dan mengukur kemajuan pada praktik yang berkelanjutan. Persya
ratan ini dibagi menjadi yang bersifat wajib dan pilihan sendiri. 
Beberapa persyaratan peningkatan bersifat lulus/gagal, sedangkan 
persyaratan lainnya diukur dengan Smart Meter.

APA YANG DIMAKSUD DENGAN SMART METER?

Fitur baru dalam standar 2020 kami adalah Smart Meter. Smart Meter 
memberi petani suatu cara untuk menetapkan serangkaian tujuan 
untuk kebun mereka berdasarkan pada hal yang paling mengun
tungkan dan layak dalam konteks spesifik mereka. Alih-alih memiliki 
target yang ditetapkan sebelumnya oleh The Rainforest Alliance, 
petani sendiri akan menetapkan target untuk peningkatan ini serta 
menentukan tindakan yang dibutuhkan untuk mencapainya.  

Petani akan mengadakan penilaian awal serta menetapkan target 
untuk Smart Meter sebelum sertifikasi pertama mereka atau dalam 
tahun pertama sertifikasi (tergantung pada persyaratan), meren
canakan dan menerapkan tindakan untuk mencapai target, serta 
memantau hasil. Mereka lalu akan menggunakan data yang dikum

pulkan di persyaratan Smart Meter untuk memikirkan setiap tahunnya 
serta mengadaptasi tindakan jika terlihat tidak ada atau minim ke
majuan. Ini menciptakan lingkaran umpan balik yang memungkinkan 
petani terus meningkatkan praktik mereka. 

BAGAIMANA SMART METER DIAUDIT?

Terdapat Smart Meter yang bersifat wajib dan pilihan sendiri. Untuk 
persyaratan Smart Meter wajib, kualitas data dan tindakan yang 
diambil akan diverifikasi selama audit. Hasilnya sendiri tidak akan 
memengaruhi keputusan sertifikasi. Meskipun demikian, jika tidak 
ada data telah dikumpulkan atau jika kualitas data sangat rendah, 
ini mungkin mendatangkan konsekuensi untuk sertifikasi. Untuk Smart 
Meter pilihan sendiri, hanya kualitas data yang akan diaudit. 

ADA APA DI PROGRAM SERTIFIKASI 2020 KAMI?

PENINGKATAN 
BERKELANJUTAN DAN 
SMART METER
Memberdayakan petani untuk menjadi penggerak kesuksesan

REIMAGINING CERTIFICATION DAN PROGRAM SERTIFI-
KASI 2020 

Reimagining Certification merupakan visi jangka panjang kami 
untuk masa depan sertifikasi. Ini merupakan bagian dari strategi 
lebih luas kami di The Rainforest Alliance untuk mendorong 
perubahan melalui empat area utama pekerjaan: iklim, hutan, 
penghidupan, dan HAM.

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

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

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



MENGAPA KAMI MENGAMBIL PENDEKATAN INI? 

Smart Meter mendukung petani dalam menemukenali langkah paling 
efektif yang dapat diambil untuk mencapai produksi yang lebih berke
lanjutan. Kami telah menjalankan pendekatan ini untuk mendapatkan 
informasi yang lebih baik tentang kinerja kebun serta peningkatannya 
seiring waktu. Hal ini juga memungkinkan petani untuk menetapkan 
target mereka sendiri yang sesuai dengan konteks lokal mereka. 
Misalnya, sekalipun seluruh petani diwajibkan untuk melestarikan eko
sistem alami di kebun sebagai persyaratan inti, mereka semua juga 
dapat menetapkan target sendiri untuk peningkatan tutupan vegetasi 
alami di area kebun mereka. Data yang dikumpulkan dari indikator 
Smart Meter memungkinkan petani untuk lebih baik dalam menun
jukkan usaha mereka serta mengukur manfaat dari praktik yang lebih 
berkelanjutan yang berkontribusi terhadap akses pasar dan harga 
yang lebih baik untuk produk mereka.

APA BEDANYA INI DENGAN STANDAR KAMI SEBELUMNYA?

Baik Pedoman Perilaku UTZ dan Standar Pertanian Berkelanjutan 
Rainforest Alliance 2017 memiliki sistem peningkatan bertahap dimana 
semakin banyak persyaratan harus dipenuhi setiap tahunnya. Seluruh 
persyaratan tersebut bersifat lulus/gagal dan wajib.

 

BAGAIMANA PENDEKATAN BARU INI MENDUKUNG PEKER-
JAAN RAINFOREST ALLIANCE LAINNYA?

Sejalan dengan Reimagining Certification kami, Smart Meter men
dukung tujuan kami untuk menjadi lebih berbasis data. Data Smart 
Meter akan memberi petani, perusahaan, dan The Rainforest Alliance 
informasi yang lebih baik tentang kinerja kebun, serta memungk
inkan kita untuk mengetahui area yang membutuhkan dukungan 
lebih lanjut. Data ini juga dapat digunakan untuk pelaporan eksternal 
tentang peningkatan berkelanjutan yang dihasilkan oleh petani, The 
Rainforest Alliance, dan perusahaan. Pelaku rantai pasokan dapat 
meminta petani untuk menggunakan data Smart Meter spesifik untuk 
pelaporan mereka sendiri serta data Smart Meter gabungan dapat 
digunakan untuk tujuan advokasi, misalnya untuk menunjukkan kes
enjangan upah layak di negara tertentu.

Dalam program sertifikasi baru kami, Pedoman Rantai Pasokan juga 
akan mengadopsi model peningkatan berkelanjutan. Banyak dari 
persyaratan tersebut akan mengikuti “pendekatan bertahap” yang se
cara perlahan memperkenalkan kriteria baru untuk kondisi lingkungan, 
sosial, dan ekonomi dari waktu ke waktu.

INGIN TAHU SELENGKAPNYA?

Baca selengkapnya tentang hal yang akan tersedia dalam program 
sertifikasi baru kami. Untuk pertanyaan spesifik, silakan kirim email 
kepada kami di cs@ra.org.
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TIPE PERSYARATAN PENGUKURAN KEPATUHAN

Persyaratan Inti
Persyaratan ini menguraikan praktik pertanian berkelanjutan yang penting dan 
harus selalu dipenuhi untuk mencapai sertifikasi. Persyaratan ini dirumuskan 
sebagai kriteria lulus/gagal.

• Selalu lulus/gagal
• Dalam kasus tertentu, persyaratan inti akan memuat 

ambang batas yang ditetapkan (misal pembayaran 
upah minimum) yang harus diukur dan dilaporkan.

Persyaratan Peningkatan Wajib 
Persyaratan yang merencanakan secara detail 
praktik petani menuju keberlanjutan lebih besar 
yang harus diterapkan seiring waktu.

Sebagian besar persyaratan bersifat lulus/gagal dengan 
peningkatan dilakukan secara bertahap: tingkat 
pertama harus dicapai paling lambat pada akhir tahun 
ketiga dan tingkat kedua harus dicapai paling lambat 
pada akhir tahun keenam.

Beberapa persyaratannya adalah Smart Meter. Kepatuhan 
ditentukan dengan memverifikasi kualitas data serta 
tindakan yang dijalankan (bukan karena hasil itu sendiri).

Persyaratan Peningkatan Pilihan Sendiri
Dipilih oleh petani berdasarkan penilaian risiko atau 
aspirasi mereka. Lembaga sertifikasi akan 
memverifikasi kualitas data. Jika kualitas data 
rendah, hal ini tidak akan memengaruhi keputusan 
sertifikasi, tetapi petani tidak akan dapat membagi
kan dan mempromosikan peningkatan.

• Petani menetapkan jika nanti mereka ingin memveri
fikasikan persyaratan ini.

• Beberapa persyaratan ini bersifat lulus/gagal, tanpa 
tingkat.

• Beberapa persyaratan berupa Smart Meter, dengan 
kepatuhan yang ditentukan dengan cara memveri
fikasi kualitas data.

Persyaratan 
Peningkatan
Persyaratan 
tambahan yang 
dirancang untuk 
lebih lanjut 
mendorong dan 
mengukur 
kemajuan pada 
praktik pertanian 
berkelanjutan 
yang penting dan 
diuraikan dalam 
persyaratan inti.


