
Lebih dari 1,4 miliar orang di seluruh dunia hidup dalam kemiskinan 
ekstrem. Sebagian besar dari mereka tinggal di area pedesaan. Karena 
penghidupan petani, pekerja kebun, dan masyarakat pertanian secara 
rumit terkait dengan beberapa ekosistem paling beragam di dunia, 
menciptakan penghidupan yang lebih baik merupakan kunci untuk 
mencapai visi kami yaitu dunia tempat manusia dan alam berkembang 
dalam harmoni.

Pendekatan kami untuk mencapai pendapatan hidup layak dan men
dukung penghidupan yang berkelanjutan berfokus pada membantu 
petani mengembangkan bisnis mereka serta mendapatkan laba lebih 
besar sekaligus lebih tangguh, dan juga pada saat yang sama, melestari
kan sumber daya alam. Dalam Program Sertifikasi 2020, kami membawa 
ini lebih lanjut melalui pengenalan beberapa inovasi yang memungkinkan 
petani untuk menilai risiko dan kemajuan. Kami juga mendukung pendeka
tan tanggung jawab bersama yang mendorong perusahaan untuk turut 
berkontribusi.

BAGAIMANA PENDEKATAN BARU KAMI MENDUKUNG TERCA-
PAINYA PENDAPATAN HIDUP LAYAK?

Pendekatan kami untuk mengatasi pendapatan rendah serta mendukung 
penghidupan yang berkelanjutan selalu dan masih berpusat untuk mem
bantu petani meningkatkan bisnis mereka, yang secara alami memung
kinkan mereka mendapatkan laba lebih besar dan menjadi lebih tangguh. 
Selain persyaratan untuk praktik manajemen kebun dan pertanian yang 
tepat dalam Standar Pertanian Berkelanjutan 2020, kami juga membantu 
petani untuk melihat secara lebih menyeluruh risiko dan peluang ekonomi 
di lingkungan mereka. Pada saat yang sama, kami juga berupaya untuk 
menciptakan transparansi lebih besar dalam kesenjangan pendapatan 
hidup layak serta mendorong tanggung jawab bersama di seluruh rantai 
pasokan.

Pedoman Kebun dalam standar baru lebih menekankan pada manajemen 
kebun yang lebih baik dengan pengenalan beberapa panduan:

• Sistem Manajemen Internal Digital memfasilitasi pengumpulan 
data yang terperinci di tingkat kebun yang akan mendukung kebun 
dalam menganalisis kinerja kebun serta mengambil keputusan 
bisnis yang lebih matang. 

• Panduan Penilaian Risiko Kebun membantu manajemen kelompok 

Mendukung penghidupan berkelanjutan untuk 
petani di seluruh dunia

PENDAPATAN 
HIDUP LAYAK

ADA APA DI PROGRAM SERTIFIKASI 2020 KAMI?

APA YANG DIMAKSUD DENGAN PENDAPATAN HIDUP LAYAK?

Pendapatan hidup layak adalah pendapatan bersih yang dibutuh
kan agar suatu rumah tangga di tempat tertentu mampu menjalani 
standar hidup layak untuk semua anggota. Unsurunsur dari standar 
hidup yang layak mencakup pangan, sandang, papan, air, pendidikan, 
kesehatan, dan transportasi, serta kebutuhan esensial lainnya termasuk 
yang mencukupi untuk menghadapi peristiwa tidak terduga. Jumlahnya 
sangat bervariasi tergantung negara dan bahkan wilayah karena biaya 
pangan, rumah, dan kebutuhan lainnya berbeda dari satu tempat ke 
tempat lainnya. Untuk menentukan jumlah yang cukup, kami meng
gunakan tolok ukur pendapatan hidup layak yang dihitung oleh Living 
Income Community of Practice sesuai dengan Metodologi Anker.

Terdapat perbedaan penting yang akan dihasilkan antara pendapatan 
hidup layak (yang diperoleh petani) dan upah layak (gaji yang diterima 
pekerja). Lihat di sini cara kerja kami untuk mencapai upah layak.

Apa perbedaan antara pendapatan hidup layak dan penghidupan 
berkelanjutan?

Memiliki penghidupan yang berkelanjutan menyiratkan bahwa petani 
memiliki cara, kapasitas, dan pendapatan untuk mencari nafkah serta 
menghadapi dan memulihkan diri dari peristiwa tidak terduga saat 
ini dan nanti tanpa membahayakan sumber daya alami. Petani yang 
memperoleh pendapatan hidup layak mampu memenuhi seluruh 
kebutuhan dasarnya saat ini. Meski demikian, untuk memiliki peng
hidupan yang berkelanjutan, petani juga perlu berkontribusi pada kebun 
atau bisnis mereka guna memastikan mereka memiliki modal cukup 
untuk bertahan ke depannya. Untuk mencapai penghidupan berkelan
jutan, kami perlu menciptakan kondisi agar petani dapat memperoleh 
pendapatan hidup layak sekaligus membangun ketahanan untuk masa 
mendatang.

kebun untuk lebih baik dalam memetakan risiko dan kebutuhan 
anggota serta menyediakan dukungan yang disesuaikan untuk 
meningkatkan kinerja kebun dan keadaan ekonomi mereka. Ber
dasarkan tujuan penilaian risiko, tindakan spesifik dijabarkan dalam 
Rencana Manajemen kelompok.

• Data penting dikumpulkan untuk menilai biaya dan manfaat dari 
produksi tersertifikasi dan memetakan sumber pendapatan utama 
untuk anggota kelompok kebun. Ini akan memungkinkan manaje
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men kelompok untuk memberi saran lebih jauh kepada anggota 
mereka cara terbaik untuk meningkatkan laba bisnis mereka serta 
memilih strategi diversifikasi terbaik bagi mereka. 

• Panduan Pendapatan Hidup Layak memungkinkan manajemen 
kelompok kebun untuk memperkirakan pendapatan rumah tangga 
bersih dari anggota mereka serta mengidentifikasi kesenjangan 
antara hal tersebut dan tolok ukur pendapatan hidup layak untuk 
negara mereka. Panduan ini kini tersedia untuk Pantai Gading dan 
Ghana serta akan dikembangkan untuk negara lainnya.

Kami juga menyadari bahwa tanggung jawab untuk meningkatkan peng
hidupan harus ditanggung bersama di seluruh rantai pasokan sehing
ga risiko, biaya, dan beban produksi berkelanjutan tidak memberatkan 
petani semata. Itu sebabnya Program Sertifikasi 2020 kami menjalankan 
pendekatan tanggung jawab bersama yang dirancang untuk mendorong 
perusahaan untuk menghargai dan berinvestasi dalam produksi yang 
lebih berkelanjutan serta meningkatkan nilai dari rantai pasokan kepada 
petani. Untuk memenuhi tujuan ini, perusahaan harus membayarkan Sus
tainability Differential dan melakukan Sustainability Investments.

MENGAPA KAMI MENGAMBIL PENDEKATAN INI?

Pengalaman kami selama 30+ tahun dan banyak penelitian menunjukkan 
bahwa praktik pertanian berkelanjutan dan manajemen kebun profesion
al berkontribusi terhadap penghidupan yang lebih baik. Dalam program 
sertifikasi baru, kami membuat lebih banyak saluran untuk meningkatkan 
penghidupan dan data berperan penting dalam hal tersebut. Sejalan den
gan Reimagining  Certification, kami mengumpulkan dan menyediakan 
data yang lebih baik untuk memahami risiko dan kebutuhan petani serta 
memperkuat manajemen kebun melalui dukungan yang tepat. Penggu
naan data ini juga memungkinkan kami untuk mengidentifikasi kemajuan 
yang dihasilkan untuk mencapai pendapatan hidup layak. 

Baik metode pertanian berkelanjutan maupun praktik bisnis bertanggung 
jawab merupakan kunci untuk mengatasi masalah pendapatan hidup 
layak. Itu sebabnya kami telah menyertakan mekanisme agar perusahaan 
mengakui dan menghargai produksi yang lebih berkelanjutan dari kebun 
tersertifikasi yang menjadi sumber produksi perusahaan sehingga me
mungkinkan petani untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik serta 
lebih mudah untuk membayarkan upah layak kepada pekerja mereka. 

APA BEDANYA INI DENGAN STANDAR KAMI SEBELUMNYA?

Pedoman Perilaku UTZ dan Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Al
liance 2017 sama-sama mengambil langkah penting untuk meningkatkan 
pendapatan hidup layak. Kedua standar berfokus untuk mempromosikan 
praktik pertanian yang lebih baik yang meningkatkan produktivitas, 
ketahanan terhadap perubahan iklim, dan pendapatan. Pedoman Perilaku 
UTZ juga menyertakan premi wajib untuk menghargai produksi yang 
berkelanjutan.

Kami melakukan lebih banyak hal dalam Program Sertifikasi 2020 den-
gan cara: 

• Melakukan penilaian berbasis data pada risiko dan kebutuhan 
petani: Dengan mendigitalkan Sistem Manajemen Internal, kami 
memudahkan manajemen kelompok kebun untuk melakukan pe
nilaian risiko menyeluruh. Penilaian ini digunakan untuk menyusun 
rencana manajemen kebun yang disesuaikan dengan kebutuhan 
unik setiap kebun.  

• Mengukur kemajuan: Living Income Tool (Panduan Pendapatan 
Hidup Layak) akan membantu menelusuri peningkatan seiring 
waktu, yang menunjukkan lokasi risiko serta tempat di mana lebih 
banyak investasi dibutuhkan. 

• Mendorong tanggung jawab bersama: Pengenalan
• pembayaran Sustainability Differential dan Sustainability Invest

ments yang wajib berupaya untuk memastikan bahwa petani 
mendapatkan penghargaan atas produksi yang lebih berkelanju
tan.

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.

JULY 2020

REIMAGINING CERTIfICATIoN

Reimagining 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: iklim, hutan, penghidupan, 
dan HAM.

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

Program Sertifikasi 2020—termasuk Standar Pertanian Berkelanjutan 
yang baru—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 meng
gunakannya.

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

Rainforest Alliance

@rainforestalliance
@RnfrstAlliance
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