ADA APA DI PROGRAM SERTIFIKASI 2020 KAMI?

Aplikasi
Kebun Pintar
Mendigitalkan data kebun
untuk mendorong peningkatan

Melalui peluncuran Program Sertifikasi 2020, kami berupaya menghasilkan lebih banyak manfaat kepada banyak orang dan usaha di
seluruh dunia yang menggunakan sertifikasi Rainforest Alliance untuk
mendukung produksi dan rantai pasokan pertanian yang berkelanjutan. Bersamaan dengan program baru, kami juga mengembangkan
alat d
 igital baru untuk membantu memastikan pelaksanaan program
secara lancar di tingkat kebun—Aplikasi Kebun Pintar. Aplikasi seluler
dan berbasis web ini dirancang untuk memberikan kepada produsen
akses ke data yang telah disesuaikan, alat, pengetahuan, dan dukungan
yang mereka perlukan untuk meningkatkan kualitas praktik mereka.
Aplikasi ini diciptakan untuk mendukung pemegang sertifikat di tingkat
kebun dan kelompok tani terkait pengumpulan data, manajemen data,
serta analisis untuk mengidentifikasi risiko, kesenjangan, dan peluang.

APA SAJA FITUR UTAMA DARI APLIKASI KEBUN PINTAR?
Aplikasi Kebun Pintar tersedia baik versi seluler maupun web.
Versi seluler dirancang untuk digunakan terutama untuk inspeksi
internal di lapangan, sedangkan tujuan utama dari versi web adalah
untuk membantu manajer kelompok tani dengan administrasi mereka.
Fungsi utama aplikasi versi seluler adalah:
• Membantu pengawas internal dalam mengumpulkan
data tentang anggota kelompok secara digital
• Memperbarui informasi tentang profil petani dan kebun
• Mengumpulkan data geospasial (titik dan poligon)
• Melakukan inspeksi internal
• Memungkinkan pengawas internal dan petani untuk mendapatkan
masukan langsung tentang kinerja kebun dan mendokumentasikan
setiap tindak lanjut yang dibutuhkan

Fungsi utama aplikasi versi web adalah:
• Membantu manajemen anggota
• Menambahkan dan menghapus anggota
• Mengikuti perkembangan tentang detail anggota
• Menentukan anggota mana yang memenuhi syarat untuk
mengajukan permohonan sertifikasi
• Memantau tindak lanjut jika diperlukan

• Menyediakan gambaran umum untuk manajer kelompok
tani tentang status dan hasil inspeksi internal
• Berdasarkan hasil inspeksi, aplikasi akan membantu manajemen
kelompok tani melalui perencanaan tindakan koreksi serta analisis
risiko dasar dan peluang.

Mengapa alat ini dibutuhkan?
Sebagai bagian dari reimagining certification, kami mendorong
kemunculan lebih banyak teknologi dan sistem sertifikasi yang didukung dengan data. Dalam sistem lama, data audit internal dikumpulkan
secara manual di kertas, dan dalam kasus tertentu, digabungkan ke
lembar kerja Excel, di mana hanya data terpenting yang diperlukan
menjalani tahap analisis dan peninjauan untuk kepatuhan terhadap
Standar Pertanian Berkelanjutan the Rainforest Alliance. Inspeksi internal
ini dilakukan setahun sekali sehingga menghasilkan data dalam jumlah
besar yang diarsipkan di fasilitas penyimpanan fisik atau tergeletak
menjadi tumpukan di kantor koperasi di seluruh dunia. Proses ini tidak
hanya menimbulkan pekerjaan, biaya, dan data hilang dalam jumlah
signifikan, banyak petani dan kelompok tani juga tidak dapat dengan
mudah mengakses data kebun historis yang merupakan bagian penting dari memastikan peningkatan mutu kebun secara berkelanjutan.
Aplikasi Kebun Pintar akan mendukung petani untuk mengambil
keputusan yang lebih matang serta meningkatkan efisiensi dengan
membantu mereka memantau perkembangan data serta memberikan kepada mereka akses ke hasil analisis dan ringkasan—semuanya
di satu tempat yang mudah diakses. Dengan mengintegrasikan lebih
banyak teknologi yang didukung data ke dalam sistem sertifikasi,
kami dapat membantu kelompok tani untuk mengurangi jumlah waktu
dan sumber daya yang diperlukan untuk penilaian kebun, k epatuhan
sertifikasi, serta manajemen anggota. Meningkatkan efisiensi d
 alam
sertifikasi dan penilaian kebun memungkinkan kelompok untuk
mengalihkan sumber daya ke kebutuhan yang lebih penting seperti
dukungan untuk anggota, serta untuk memprioritaskan intervensi
tersebut secara lebih efektif.
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BAGAIMANA APLIKASI INI BEKERJA DENGAN INISIATIF
RAINFOREST ALLIANCE LAINNYA?
Aplikasi Kebun Pintar dibuat berdasarkan pengalaman bertahun-
tahun saat kami bekerja sama dengan kelompok tani dan mitra
dalam program First Mile. First Mile adalah program inovasi yang
kami buat pada tahun 2014 untuk mengembangkan pendekatan
digital untuk pengumpulan data bersama dengan kelompok tani.
Sejak peluncurannya, kami telah mendigitalkan data untuk lebih
dari 200.000 petani di seluruh dunia. Aplikasi Kebun Pintar menyatukan fungsionalitas dan pengetahuan yang diperoleh dari p
 rogram
ini menjadi satu alat yang tersedia untuk pemegang sertifikat
Rainforest Alliance di tingkat global.
Aplikasi ini juga kompatibel dengan platform sertifikasi MultiTrace
kami. Manajer sertifikasi akan dapat mengunggah dan mengunduh
data geospasial dan pendaftaran anggota kelompok yang sesuai dengan persyaratan standar kami serta menambahkan atau
memperbarui data melalui aplikasi. Setelah data dikumpulkan atau
dilengkapi, akan muncul permintaan konfirmasi di aplikasi web yang
memungkinkan manajer sertifikasi untuk memberikan persetujuan
final lalu menyinkronkan data yang sudah difinalkan ke platform
MultiTrace untuk memfasilitasi proses sertifikasi. Pengguna juga
akan dapat mengekspor data dalam bentuk file Excel.
Penting untuk diketahui bahwa karena Aplikasi Kebun Pintar adalah
aplikasi mandiri yang dibuat untuk mendukung kelompok tani, data
yang dikumpulkan dalam aplikasi akan dimiliki oleh pemegang sertifikat dan baru akan dibagikan kepada the Rainforest Alliance setelah
manajer sertifikasi menyetujui pembagian data.

KAPAN APLIKASI INI AKAN TERSEDIA?
Penggunaan awal dan masukan untuk iterasi pertama aplikasi akan
dimulai pada akhir tahun 2020-2021 untuk pemegang sertifikat yang
terpilih. Aplikasi ini akan tersedia untuk penggunaan awal oleh kelompok yang mengikuti Early Implementer Program kami atau penerima
Africa Cocoa Fund di Afrika Barat dan Tengah.

INGIN TAHU SELENGKAPNYA?
Baca selengkapnya tentang memanfaatkan teknologi digital untuk
perkebunan yang lebih baik serta hal yang akan tersedia dalam
program sertifikasi baru kami.
Untuk pertanyaan spesifik, silakan kirim email ke kami cs@ra.org.

REIMAGINING CERTIFICATION DAN PROGRAM
SERTIFIKASI 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 kami:
iklim, hutan, mata pencaharian, dan HAM.
Pada bulan Juni 2020, the Rainforest Alliance menempuh
langkah pertama dalam perjalanannya menuju “reimagining
certification” melalui 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 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 menggunakannya.
Antara bulan Juni 2020 hingga pertengahan tahun 2021, the Rainforest Alliance akan meluncurkan program baru di seluruh dunia,
termasuk rencana pelatihan yang komprehensif. Audit terhadap
program baru akan dimulai pada pertengahan tahun 2021.

Rainforest Alliance menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan dengan menggunakan kekuatan
sosial dan kekuatan pasar untuk melindungi alam serta meningkatkan taraf hidup para petani dan
masyarakat di sekitar hutan.

rainforest-alliance.org

info@ra.org

