ADA APA DI PROGRAM SERTIFIKASI 2020 KAMI?

PERTANIAN
CERDAS IKLIM

Menciptakan kebun tangguh yang
siap menghadapi masa depan

Seperti kita ketahui, perubahan iklim mengganggu kehidupan
kita semua. Pola cuaca yang tidak dapat diprediksi, musim tanam
yang semakin singkat, kekeringan, suhu ekstrem, dan peningkatan paparan pada hama dan penyakit tanaman menimbulkan
tantangan sulit bagi petani di seluruh dunia. Tantangan ini tidak
hanya terasa di tingkat kebun, tetapi juga menimbulkan efek
riak yang dapat menyebabkan ketidakstabilan rantai pasokan,
ketersediaan produk yang terbatas, serta kenaikan harga.
Pendekatan pertanian cerdas iklim kami dapat membantu p
 etani
untuk beradaptasi dengan serta bersiap menghadapi dampak
guna mempertahankan dan bahkan meningkatkan mata pencaharian, sekaligus mengamankan akses masa depan ke tanaman
seperti kopi, kakao, dan teh yang kita semua andalkan. Singkatnya,
menjadikan rantai pasokan pertanian lebih tangguh.

BAGAIMANA KESESUAIANNYA DALAM STANDAR
PERTANIAN BERKELANJUTAN YANG BARU
Sebagai ganti dari bab iklim atau kebutuhan tersendiri, keseluruhan
standar saat ini adalah berorientasi secara mendasar terhadap
pertanian cerdas iklim dengan fokus pada adaptasi dan ketahanan.
Aspek cerdas iklim sekarang dimasukkan ke dalam bab Pedoman
Kebun standar baru:
•

Bab 1 – Manajemen: Kebun melakukan penilaian risiko keseluruhan, yang salah satu komponennya adalah Risiko Perubahan
Iklim dan Penilaian Kerentanan. Penilaian ini memungkinkan
petani untuk mendapatkan pemahaman tentang apa yang
mungkin terjadi dari perubahan iklim setempat, yang paling
berisiko, serta langkah atau tindakan apa yang mereka dapat
ambil untuk membantu.

•

Bab 4 – Praktik Pertanian: Berdasarkan konteks lokal yang
teridentifikasi dalam penilaian risiko, bab ini berfokus pada
praktik pertanian yang harus diterapkan oleh petani untuk
beradaptasi dengan efek perubahan iklim serta menjadi lebih
tangguh. Petani akan mempelajari cara memprioritaskan aktivitas manajemen dan pertanian guna mengatasi risiko spesifik
yang teridentifikasi. Misalnya, jika kekeringan menjadi salah satu
kekhawatiran, petani akan mengembangkan strategi pengelolaan tanah yang akan meningkatkan kualitas tanah serta
menekan dampak kekeringan.

•

Bab 6 – Lingkungan: Standar ini tidak hanya mencegah petani
dari perusakan ekosistem alami, tetapi standar ini juga menawarkan teknik kepada petani untuk melindungi, menjaga, serta
merehabilitasi ekosistem alam, dan keanekaragaman di dan
sekitar kebun. Petani diberi panduan tentang cara meningkatkan jumlah vegetasi asli dengan cara menyisihkan lahan
(area konservasi) dan/atau sistem agroforestri, konservasi air,
dan praktik pengelolaan terbaik, serta cara menjalankan penilaian jejak karbon untuk menjadikan kerja kebun mereka lebih
hemat energi. Ini hanyalah segelintir penyesuaian yang dapat
membantu meningkatkan ketahanan kebun terhadap efek perubahan iklim sekaligus juga mengurangi dampaknya pada iklim.

APA ITU PERTANIAN CERDAS IKLIM?
Pertanian cerdas iklim adalah pendekatan yang pertama kali
dikembangkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB.
Pendekatan ini tidak jauh berbeda dengan pertanian berkelanjutan, tetapi lebih seperti suatu cara dari menggabungkan berbagai
metode berkelanjutan guna mengatasi tantangan iklim khusus pada
masyarakat, sistem, atau tanaman pertanian yang spesifik.
Prosesnya dilakukan melalui tiga pilar utama:
• Peningkatan produktivitas dan pendapatan pertanian secara
berkelanjutan;
• Adaptasi dan pembangunan ketahanan terhadap perubahan
iklim; serta
• Pengurangan dan/atau penghilangan emisi gas rumah kaca
jika mungkin.

Dalam program sertifikasi terbaru kami, pertanian cerdas iklim
menggunakan berbagat alat yang berlandaskan kerangka kerja
internasional mapan untuk menilai risiko iklim serta kerentanan
lanskap/masyarakat/rumah tangga/sistem, dengan mempertimbangkan kondisi ekosistem lokal serta kebutuhan pertanian spesifik. Menemukan kombinasi strategi yang tepat untuk
menangani tantangan iklim spesifik yang dialami kebun serta
membangun ketahanan terhadap dampak masa depan adalah
hal yang menjadikan pertanian cerdas iklim “cerdas”.
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REIMAGINE CERTIFICATION
DAN PROGRAM SERTIFIKASI 2020
Reimagine certification merupakan visi jangka panjang kami
untuk masa depan sertifikasi. Ini merupakan bagian dari strategi
lebih luas kami di Rainforest Alliance untuk mendorong perubahan melalui empat area utama pekerjaan.
Pada bulan Juni 2020, 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 Rainforest
Alliance dan UTZ bergabung.

PENDEKATAN YANG DIRANCANG ULANG
DAN DAPAT DIADAPTASI
Dengan visi reimagining of certification, kami beralih dari model
satu solusi untuk semua menjadi pendekatan yang disesuaikan
dengan konteks. Dengan menggabungkan banyak metode berbeda
untuk beradaptasi serta mengurangi ancaman yang datang dari
perubahan iklim yang menjadi bagian dari pertanian cerdas iklim,
kami memastikan setiap kebun mendapatkan informasi kontekstual
dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk bersiap menghadapi
masa depan.

Program Sertifikasi 2020—termasuk Standar Pertanian Berkelanjutan yang baru—merupakan peluang unik untuk benar-benar
mengubah cara kerja sertifikasi serta bagaimana sertifikasi dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan pelaku usaha
di seluruh dunia yang menggunakannya.
Antara bulan Juni 2020 hingga pertengahan tahun 2021, Rainforest Alliance akan meluncurkan program baru di seluruh dunia,
termasuk rencana pelatihan yang komprehensif. Audit terhadap
program baru akan dimulai pada pertengahan tahun 2021.

APA BEDANYA INI DENGAN STANDAR SEBELUMNYA?
Meskipun standar UTZ menjawab perubahan iklim serta kebutuhan
akan pertanian cerdas iklim pada Pedoman Perilaku serta modul
spesifik tanaman, aspek cerdas iklim jauh lebih menonjol di dalam
Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 Rainforest Alliance yang baru.
Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance 2017 sudah
cerdas iklim; satu-satunya perbedaan saat ini adalah bagaimana
pendekatan ini disajikan dalam struktur standar baru serta adaptasi
sesuai konteks.

APAKAH INI SECARA KHUSUS RELEVAN UNTUK
TANAMAN ATAU NEGARA TERTENTU?
Pertanian cerdas iklim berlaku untuk setiap tanaman dan negara di
seluruh dunia, meskipun pada standar baru lebih difokuskan pada kopi,
kakao, dan teh serta terutama relevan di wilayah tropis, di mana penduduk cenderung lebih menggantungkan hidup pada sumber daya
alam untuk mata pencaharian mereka. Pendekatan pertanian cerdas
iklim bersifat penting bagi petani dan pelaku usaha di seluruh dunia
yang perlu beradaptasi dengan iklim yang terus berubah guna melindungi masa depan tanaman, produk, dan rantai pasokan mereka.

INGIN TAHU SELENGKAPNYA?
Baca selengkapnya tentang pertanian cerdas iklim dan hal yang
akan tersedia dalam program sertifikasi baru kami. Untuk pertanyaan
spesifik, silakan kirim email ke kami di cs@ra.org.
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