
Kekerasan HAM terjadi secara meluas di produksi sebagian 
besar barang yang paling banyak diperdagangkan di seluruh 
dunia,  mulai dari kopi, kakao, dan teh, hingga produk kayu dan 
kelapa sawit. Meskipun terdapat kemajuan yang terjadi dalam 
 beberapa dekade terakhir, pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi, 
 serta kekerasan serta pelecehan di tempat kerja masih terjadi 
di  sebagian besar rantai pasokan ini. 

Alasan terjadinya hal ini adalah kemiskinan multidimensi yang 
kompleks, kurangnya perlindungan sosial dan penegakan hukum, 
serta ketidakadilan sistemik adalah hanya segelintir  masalah yang 
bisa disalahkan. Saat kita melihat masalah  pekerja anak saja, 
kita bisa melihat besarnya masalah ini. Organisasi  Buruh Internasional 
(ILO) memperkirakan terdapat 152 juta anak di seluruh dunia yang 
terlibat sebagai pekerja anak, dengan sekitar 71% di antaranya bekerja 
di sektor pertanian. Sebagian besar anak-anak ini sering harus 
bekerja lembur dan di  tempat yang  berbahaya.

Meskipun ketidakadilan ini tidak pernah dan tidak akan pernah 
 ditoleransi oleh Rainforest Alliance, dari pengalaman kami ber-
tahun-tahun, kami memetik kesimpulan bahwa dengan hanya 
 melarang pelanggaran HAM ini dalam standar kami tidak  cukup. 
Larangan dan pencegahan sepenuhnya yang, jika dilarang, 
menyebabkanpencabutansertifikasisegera,telahterbuktimenjadi
kontraproduktif. Faktanya, ini justru sering kali mendorong kekeras-
an tersembunyi yang membuat auditor dan kita semakin sulit untuk 
mendeteksi sehingga semakin memperkeruh masalah. Itu sebab-
nya ProgramSertifikasi2020 kami mendorong pendekatan kajian 
dan penanganan ( assess-and-address) untuk mengatasi masalah 
seperti ini. Pendekatan baru yang berbasis risiko ini berfokus pada 
pencegahan, keterlibatan, peningkatan, serta pemberian insentif 
kepada pemilik kebun dan perusahaan untuk mengatasi masalah 
ini,  bukan  menyembunyikannya. Pendekatan ini juga sejalan dengan 
konsensus internasional yang berkembang tentang praktik baik dalam 
uji tuntas HAM sebagaimana dijabarkan oleh Prinsip Panduan PBB ten-
tang Bisnis dan HAM serta Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan 
Panduan Pengembangan untuk Perusahaan Multi-nasional. 

BAGAIMANA CARA KERJA PENDEKATAN KAJIAN 
DAN PENANGANAN?

Pendekatan kajian dan penanganan mensyaratkan kebun yang ber-
sertifikatsertakebunyangsedangberupayamendapatkansertifikat
untuk membentuk komite internal yang  bertanggung jawab atas peng-

kajian dan mitigasi risiko dari pekerja anak, kerja paksa,  diskriminasi, 
serta kekerasan dan pelecehan di tempat kerja.  Komite ini akan me-
mantau kebun, kelompok tani, atau tempat pemrosesan untuk mencari 
ciri-ciri pelanggaran  dari kasus ini serta memiliki akses ke pelatihan 
tentangcarameremediasikasus,jikateridentifikasi.Langkah-langkah
remediasi harus mengikuti Protokol Remediasi  Rainforest Alliance yang 
baru. Rainforest Alliance juga akan menggunakan peta risiko untuk 
menemukan negara dan sektor yang akan membutuhkan langkah 
mitigasi risiko lebih ketat. Dalam Pedoman Rantai Pasokan kami, peng-
olahpertamadarikomoditasbersertifikasidarikebunakandisyaratkan
untuk menerapkan sistem kajian dan penanganan di fasilitas mereka 
jikarisikokekerasanHAMteridentifikasitinggi.

Tanpa menyelesaikan akar masalah dari kekerasan HAM,  masalahnya 
tidak akan lenyap. Itu sebabnya Rainforest Alliance mendorong 
kolaborasiantarakebunbersertifikat,pemerintah,masyarakatmadani,
serta mitra rantai pasokan untuk menyelesaikan masalah ini ber-
sama-sama. Kebun akan dapat membagikan informasi tentang 
kemajuan yang mereka peroleh dengan mitra rantai pasokan mereka 
serta mencari dukungan lebih lanjut dari mereka guna menangani 
masalah ini untuk memfasilitasi rasa tanggung jawab bersama ini.

KEIKUTSERTAAN PENINGKATAN BERKELANJUTAN 
DARIPADA STATUS LULUS-GAGAL

Dalam reimaginingofcertification,kamiberalihdariidebahwasertifi-
kasi hanyalah serangkaian persyaratan lulus/gagal. Melalui kerja sama 
dengan kebun dan pengolah untuk memperbaiki masalah HAM seiring 
waktu,daripadasegeramencabutsertifikasimerekasaatterjadinyape-
langgaran, kami membangun pendekatan peningkatan berkelanjutan 
yangadauntukmelindungianak-anakdanpekerja,dimanasertifikasi
ini dirancang untuk membantu. Dalam kasus  terparah,  sanksi seperti 
suspensidanpencabutansertifikasijugamasihdapatdigunakan.

APA BEDANYA INI DARIPADA STANDAR KAMI  
SEBELUMNYA?

StandarPertanianBerkelanjutanRainforestAlliance2017mengguna-
kan pendekatan larangan sederhana terhadap semua masalah ini. Di 
satu sisi, Pedoman Perilaku sudah mengharuskan kebun dan kelom-
pok petani dengan risiko pekerja anak untuk menunjuk petugas peng-
hubung berbasis komunitas yang bertanggung jawab untuk mence-
gah, memantau, dan meremediasi pekerja anak. Standar Pertanian 
BerkelanjutanRainforestAlliance2020dibangundiataspendekatan
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 ADA APA DI PROGRAM SERTIFIKASI 2020 KAMI?

https://www.rainforest-alliance.org/business/id/tag/program-sertifikasi-2020/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/assess-and-address-position-paper/
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.oecd.org/corporate/mne/
https://www.oecd.org/corporate/mne/
https://www.rainforest-alliance.org/business/id/inovasi-sertifikasi/menjelaskan-penataan-kembali-sertifikasi/
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UTZ terhadap pekerja anak serta lebih lanjut memperluas jangkauan 
sistem kajian dan penanganan terhadap pekerja anak, diskriminasi, 
serta kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Ini adalah pertama 
kalinya Persyaratan Rantai Pasokan kami  menyertakan kriteria bagi 
pengolah pertama dari kebun untuk juga  menangani pelanggaran 
hak asasi manusia. Standar baru tersebut juga  menyediakan pandu-
an lebih lanjut tentang  bagaimana pendekatan ini harus diterapkan 
sertabeberapaalatuntukmembantupemegangsertifikatdengan
penerapannya.

INTERVENSI LAIN APA DARI RAINFOREST ALLIANCE 
YANG MENDUKUNG PENDEKATAN INI?

Selainsertifikasi,RainforestAlliancejugamendukungHAMmelalui
intervensi strategis lainnya. Misalnya, rantai pasokan, program lans-
kap dan komunitass untuk mengatasi pekerja anak di Pantai Gading, 
Ghana, dan Uganda. Program-program ini membentuk komite ko-
munitas dan distrik yang mendukung masyarakat pertanian dengan 
akses ke skema simpan pinjam pendidikan dan desa. Komite juga 
meningkatkan kepedulian tentang pekerja anak dan mendorong ma-
syarakat untuk menyekolahkan anak mereka. Yang kami lihat adalah 
program rantai pasokan yang lebih terpadu dalam komunitas atau 
semakin luas lanskap, semakin berkelanjutan sistem untuk mengatasi 
pekerja anak. Kami saat ini juga mempertimbangkan untuk memper-
luas program ini ke Asia dan Amerika Tengah.

Contoh lainnya adalah pekerjaan kami dalam mendorong kesetaraan 
gender serta pemberdayaan perempuan di antara petani dan pekerja, 
yang penting untuk mengatasi pekerja anak, kerja paksa, diskrimina-
si, serta kekerasan dan pelecehan di tempat kerja.  Melalui Program 
 Kemitraan Sektoral, kami telah berupaya memperkuat  cabang lokal dari 
International Women’s Coffee Alliance di Honduras dan  Uganda, yang 

telah memberikan akses lebih baik kepada pelaku usaha  perempuan di 
rantai pasokan ke input, sumber daya, dan pengambilan keputusan.

APAKAH INI SECARA KHUSUS RELEVAN 
 UNTUK  TANAMAN & NEGARA TERTENTU?

Pekerjaanakditemukandibanyaksektordanwilayahgeografis
berbeda yang masih memiliki kemiskinan multidimensional, namun 
risikonya lebih besar di sektor kakao di Pantai Gading dan Ghana 
serta di tempat keluarga bermigrasi dengan anak-anak mereka 
untuk memanen tanaman, seperti usaha pertanian kopi di Amerika 
Tengah dan area produksi hazelnut di Turki. Penggunaan kerja paksa 
juga meluas di banyak negara atau tanaman yang mengeksploitasi 
buruh yang dipekerjakan, terutama buruh imigran dan buruh yang 
dipekerjakan melalui penyedia pihak ketiga, juga berisiko. Diskriminasi 
serta kekerasan dan pelecehan di tempat kerja terutama sering ter-
jadi pada penduduk yang rentan, seperti perempuan, anak-anak dan 
remaja, imigran, dan masyarakat adat.

INGIN TAHU SELENGKAPNYA?

Dengan dukungan dari mitra pasar, Rainforest Alliance kini dalam 
proses menguji coba pendekatan kajian dan penanganan di sektor 
kopi Amerika Tengah dan sektor kakao Afrika Barat. Baca selengkap-
nya tentang pendekatan kajian dan penanganan dan hal yang akan 
tersediadalamprogramsertifikasibarukami. 

Untuk pertanyaan spesifik, silakan kirim email ke kami di cs@ra.org.
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Amerika Serikat:
125 Broad Street, 9th Floor
NewYork,NY10004
tel:+1(212)677-1900
email: info@ra.org

Belanda:
De Ruyterkade 6
1013AA,Amsterdam
tel:+31205308000
email: info@utz.org 

REIMAGINE CERTIFICATION DAN PROGRAM 
SERTIFIKASI 2020

ReimagineCertificationmerupakanvisijangkapanjangkami
untukmasadepansertifikasi.Inimerupakanbagiandaristrategi
lebih luas kami di Rainforest Alliance untuk mendorong perubah-
an melalui empat area utama pekerjaan.

PadabulanJuni2020,RainforestAlliancemenempuhlangkah
pertamadalamperjalanannyamenuju“reimaginingcertifica-
tion”denganpublikasiProgramSertifikasi2020-nya.Kamitelah
mengerjakanprogrambaruinisejaktahun2018,saatRainforest
Alliance dan UTZ bergabung.

ProgramSertifikasi2020—termasukStandarPertanianBerkelan-
jutanyangbaru—merupakanpeluangunikuntukbenar-benar
mengubahcarakerjasertifikasisertacaranyauntukdapatmem-
berikan manfaat bagi banyak orang dan pelaku usaha di seluruh 
dunia yang menggunakannya.

AntarabulanJuni2020hinggapertengahantahun2021,
 Rainforest Alliance akan meluncurkan program baru di seluruh 
dunia, termasuk rencana pelatihan yang komprehensif. Audit ter-
hadapprogrambaruakandimulaipadapertengahantahun2021.

Rainforest Alliance bekerja sama dengan Uganda National Teachers 
Union untuk melatih guru dalam mengidentifikasi siswa yang mungkin 
terlibat sebagai pekerja anak serta memberikan dukungan ekstra-
kurikuler yang dibutuhkan agar anak-anak menjalani pendidikan di 
 sekolah penuh waktu.

https://www.rainforest-alliance.org/publication/sector-partnerships-factsheet
https://www.rainforest-alliance.org/publication/sector-partnerships-factsheet
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/assess-and-address-position-paper/
https://www.rainforest-alliance.org/business/id/tag/program-sertifikasi-2020/
https://www.rainforest-alliance.org/business/id/tag/program-sertifikasi-2020/
mailto:cs%40ra.org?subject=
https://www.rainforest-alliance.org/

