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1. PENGANTAR
Persyaratan untuk Sustainability Differential (SD) (topik 3.2) dan Sustainability Investments (SI)
(topik) dalam Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 Rainforest Alliance berlaku untuk
pemegang sertifikat (CH) kebun maupun rantai pasokan. Karena sifat dan dinamika rantai
pasokan global untuk komoditas besertifikasi Rainforest Alliance sangat bervariasi,
dibutuhkan pendekatan berbeda dalam menerapkan persyaratan Tanggung Jawab
Bersama untuk setiap sektornya. Lampiran ini berisi interpretasi atas konsep kunci
Sustainability Differential dan Sustainability Investment dan lebih memerinci keberlakuan
persyaratan yang spesifik sektor. Panduan tentang rentang waktu dan penerapan
peraturan spesifik sektor yang diuraikan dalam dokumen ini lebih rinci dijelaskan di Dokumen
Panduan SD dan SI yang diterbitkan Rainforest Alliance di situs webnya.

1.1 TUJUAN SUSTAINABILITY DIFFERENTIAL DAN SUSTAINABILITY
INVESTMENT
Tujuan Sustainability Differential
Persyaratan 3.2.3 menyatakan bahwa “pembeli produk besertifikasi membayar Sustainability
Differential dalam bentuk pembayaran uang di atas harga pasar, premi kualitas, atau
differential lainnya. Sustainability Differential tidak dapat dibayar dalam bentuk setara
barang.”
Tujuan persyaratan ini adalah agar produsen dan pekerja mendapat imbalan setimpal atas
upaya mereka menerapkan praktik pertanian berkelanjutan.

Tujuan Sustainability Investment
Persyaratan 3.3.4 menyatakan bahwa “pembeli produk besertifikasi minimal sekali dalam
setahun membayar Sustainability Investment yang telah disepakati, dalam bentuk uang
tunai atau setara barang.”
Tujuan persyaratan ini adalah agar biaya mewujudkan produksi berkelanjutan dibagikan
lebih merata di sepanjang rantai pasokan, berasal dari pembeli yang berkontribusi langsung
untuk menanggung biaya investasi tersebut di tingkat kebun.

1.2 RENTANG WAKTU
Rentang waktu spesifik untuk mensosialisasikan persyaratan SD dan SI telah ditetapkan untuk
beragam sektor berbeda, yang memproduksi tanaman besertifikasi Rainforest Alliance.
Rentang waktu tersebut didasarkan pada struktur pasar dari setiap sektor dan proses
konsultasi dengan pelaku di sektor terkait. Tabel di bawah ini memaparkan rentang waktu
ketika persyaratan SD/SI menjadi wajib untuk setiap sektor, untuk volume yang terjual dalam
Standar 2020:
Tanggal
1 Juli 2021

1 Januari 2022

Sektor
Kopi
Kakao
Kacang hazel
Tanaman obat dan
rempah
Sektor lain
Teh

1 Januari 2023

Buah Olahan dan
Minyak Kelapa
Pisang/Buah Segar
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Spesifikasi
Untuk volume yang disertifikasi terhadap Standar
Rainforest Alliance 2020, yang dibeli setelah 1 Juli
2021

Merek membuat komitmen mulai 1 Januari 2022
Pembayaran dilakukan secara retrospektif
terhadap komitmen tersebut mulai 1 Januari 2023
Mulai siklus kontrak pertama setelah 1 Januari
2022
Untuk volume yang memasuki rantai pasokan
mulai 1 Januari 2023 dan seterusnya

4

Bunga

Untuk volume yang memasuki rantai pasokan
mulai 1 Januari 2023 dan seterusnya

Tabel 3: Rentang waktu sosialisasi persyaratan SD/SI

2. INTERPRETASI PERSYARATAN
2.1 DEFINISI PEMEGANG SERTIFIKAT YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS
PEMBAYARAN SD/SI
Istilah umum “pembeli” digunakan untuk tidak membatasi berlakunya persyaratan 3.2.3 dan
3.3.4 hanya pada satu tipe pemegang sertifikat (CH) rantai pasokan. CH rantai pasokan
mana yang bertanggung jawab atas pembayaran SD dan SI ditentukan di sektor yang
berbeda-beda didasarkan pada struktur rantai pasokan itu.
Hampir di semua kasus, SD dan SI akan dibayar oleh pembeli pertama, yang definisinya
adalah “pemegang sertifikat pertama yang secara legal menguasai produk bersertifikat
setelah pemegang sertifikat kebun.”
Untuk tanaman tertentu, SD dan SI akan dibayar oleh pemilik merek, yang definisinya
adalah “orang atau perusahaan yang memasarkan komoditas atau produk dengan nama
atau label merek yang terdaftar. Mereka dapat termasuk perusahaan, layanan pangan
dan peritel dan label sendiri atau merek toko yang dimiliki oleh perusahaan ritel.”
Untuk sektor lainnya, pengimpor mengemban tanggung jawab utama membayar SD dan SI.
Importir didefinisikan sebagai “organisasi di luar negara asal, yang langsung mengimpor
volume bersertifikat langsung dari asalnya, yang meliputi peritel, pemilik merek, atau
organisasi lain yang melakukan fungsi ini.”.
Tabel di bawah ini menunjukkan CH mana yang bertanggung jawab mematuhi persyaratan
seputar pembayaran SD dan SI untuk produk bersertifikat Rainforest Alliance di beragam
sektor:

Tanaman/Sektor

Mematuhi persyaratan
pembayaran SD/SI

Kopi

Pembeli pertama

Kakao

Pembeli pertama

Teh

Pemilik Merek

Pisang dan Buah Segar

Importir
Cttn: CH rantai pasokan di negara
produksi bertanggung jawab
mentransfer jumlahnya ke CH kebun

Buah olahan dan Minyak
Kelapa

Pembeli pertama

Kacang hazel
Tanaman obat dan
Rempah
Bunga

Pembeli pertama

Sektor lain

Pembeli pertama

Pembeli pertama
Akan Ditentukan

Tabel 4: Ringkasan CH SC yang bertanggung jawab mematuhi persyaratan pembayaran SD/SI
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Tanggung jawab Bersama untuk pembayaran SD/SI
Pembayaran SD/SI dapat memengaruhi ketentuan kontrak antar pembeli dan
pelanggannya. Ketentuan kontrak tersebut tidak tercantum dalam sertifikasi atau platform
keterlacakan Rainforest Alliance. Namun, karena Rainforest Alliance memiliki visi jangka
panjang, yaitu agar semua pihak dalam rantai pasokan harus berkontribusi terhadap
Tanggung Jawab Bersama, dan tidak hanya pihak yang langsung bertanggung jawab
membayar Sustainability Differential dan membayar Sustainability Investment. Karena alasan
ini, Rainforest Alliance berupaya mendorong agar pembayaran dan penggunaan SD dan SI
semakin transparan sebagai langkah pertama menuju Tanggung Jawab Bersama di
sepanjang rantai pasokan bersertifikat.
Nilai SD dan SI yang dibayarkan dan/atau ditransfer oleh CH rantai pasokan yang
bertanggung jawab (lihat tabel 4) kepada CH kebun harus dicatat oleh CH kebun maupun
rantai pasokan dalam platform keterlacakan Rainforest Alliance. Hal ini juga membuat
Rainforest Alliance bisa lebih transparan kepada pembeli yang dapat melihat SD dan SI
yang dibayarkan sepanjang rantai pasokan, dan bagaimana itu semua digunakan untuk
mendukung kehidupan produsen dan meningkatnya keberlanjutan di tingkat kebun.

CH Kebun yang membeli produk bersertifikat dari kebun lainBeberapa pemegang
sertifikat (CH) dengan ruang lingkup pertanian juga membeli produk bersertifikat dari CH
kebun lain. Dalam kasus ini, CH kebun yang membeli produk bersertifikat akan menjadi
pembeli pertama. Untuk tanaman dengan pembeli pertamanya bertanggung jawab
membayar SD/SI (lihat tabel 4), CH kebun yang membeli volume bersertifikat dari kebun lain
berarti juga membayar SD/SI untuk volume yang dibeli sebagai bersertifikat.

CH Rantai Pasokan yang membeli banyak tanaman
CH rantai pasokan yang menangani banyak tanaman memiliki tanggung jawab berbeda
dalam membayar SD dan SI untuk tanaman yang berbeda pula, tergantung sektornya (lihat
tabel 4). Misalnya, jika ada pembeli membeli kopi bersertifikat dan teh bersertifikat, maka CH
SC itu akan bertanggung jawab membayar SD/SI kepada CH kebun untuk kopi bersertifikat
karena mereka itu pembeli pertama, yang merupakan pihak yang bertanggung jawab
membayar SD/SI untuk kopi. Namun, CH SC itu tidak bertanggung jawab membayar SD/SI
untuk teh bersertifikat, karena pemilik merek-lah yang menjadi CH SC yang bertanggung
jawab.

2.2 DOKUMENTASI PEMBAYARAN SD/SI
CH yang bertanggung jawab membayar SD/SI harus menyimpan catatan lengkap
pembayaran SD dan SI dalam sistem administrasi mereka sendiri, selain informasi yang
dimasukkan ke dalam platform keterlacakan Rainforest Alliance. Pembayaran SD/SI harus
dicatat di platform keterlacakan Rainforest Alliance untuk semua sektor. Untuk sektor yang
belum memungkinkan platform keterlacakan mencatat SD/SI, maka semua catatan SD/SI itu
harus disimpan dan dilaporkan secara retrospektif.

Pembeli pertama (semua tanaman kecuali Teh, Pisang, Buah Segar, dan Bunga)
Ketika pembeli pertama bertanggung jawab membayar SD/SI, bahwa CH SC bertanggung
jawab untuk:
• Merundingkan jumlah SD dan SI dengan pemegang sertifikat kebun. SD dan SI yang
disepakati itu akan dimasukkan ke dalam kontrak dan faktur dengan CH Kebun. Jika
SI setara barang yang disepakati antar pihak-pihak, itu pun harus dimasukkan.
• Membayar SD/SI langsung ke CH kebun dan menyimpan catatan lengkap di sistem
administrasi mereka sendiri.
• Mengonfirmasi/mencatat pembayaran SD dan SI di platform keterlacakan RA sesuai
dengan pembayaran sebenarnya yang sudah dilakukan.
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Importir (Pisang, Buah Segar)
Untuk tanaman dengan importirnya bertanggung jawab membayar SD/SI, hal ini meliputi
aktivitas berikut:
• Merundingkan dan menyepakati SD dengan pemasoknya (tergantung struktur rantai
pasokannya, pemasok dapat berupa CH kebun, pembeli pertama, atau perantara).
• Menyertakan jumlah SI (US$ 5,50/MT untuk CH Kebun) dan jumlah SD yang telah
disepakati ke dalam kontrak dan mencantumkan detil tersebut di faktur. Jika SI
setara barang yang disepakati antar pihak-pihak, memastikan itu pula dimasukkan
ke dalam kontrak.
• Membayar pemasoknya dalam bentuk SI yang tetap dan SD yang telah disepakati.
• Mengonfirmasi pembayaran SI (uang dan setara barang) dan SD di dalam platform
keterlacakan, jika importir merupakan pembeli pertama.
Jika ada importir yang bertanggung jawab membayar SD/SI, maka CH rantai pasokan di
negara asal (pembeli pertama/eksportir, dsb.) juga memiliki tanggung jawab terkait SD/SI,
yang termasuk:
• Merundingkan jumlah SD dengan pemegang sertifikat kebun. SD yang disepakati
serta SI berupa uang dalam jumlah tetap akan dimasukkan ke dalam kontrak dan
faktur dengan CH Kebun. Jika SI setara barang yang disepakati antar pihak-pihak, itu
pun harus dimasukkan.
• Merundingkan jumlah SD dengan pembeli berdasarkan komitmen importir. SD yang
disepakati serta SI berupa uang dalam jumlah tetap akan dimasukkan ke dalam
kontrak dan faktur dengan pembeli. Jika SI setara barang yang disepakati antar
pihak-pihak, itu pun harus dimasukkan ke dalam kontrak.
• Mentransfer SI dalam jumlah tetap dan jumlah SD yang disepakati yang diterima dari
pembeli (importir) kepada CH Kebun pemasok.
• Mengonfirmasi pembayaran SI (uang dan setara barang) dan SD di dalam platform
keterlacakan, jika CH SC merupakan pembeli pertama.

Pemilik Merek (Teh)
Untuk tanaman yang pemilik merek bertanggung jawab memastikan SD/SI dibayar untuk
volume yang dibeli sebagai Bersertifikat Rainforest Alliance, maka Rainforest Alliance akan
menyerahkan pembayaran kepada CH kebun. Pemilik merek bertanggung jawab untuk:
• Berkomitmen membayar SD/SI dan menetapkan tingkat kontribusi SD/SI untuk CH
kebun yang menjadi sumber pengadaan mereka. Tingkat kontribusi ditetapkan di
awal setiap tahun kalender di platform online Rainforest Alliance.
• Membayar SD/SI sesuai ketentuan yang diatur oleh Rainforest Alliance dalam faktur.
Untuk penyusunan kontrak dan pembayaran SD/SI, ada dua skenario:
1. Pemilik merek mengambil langsung dari CH kebun:
- Pemilik merek mencantumkan SD/SI langsung di dalam kontrak dan/atau
dokumentasi penjualan dengan CH kebun
- SD/SI yang disepakati dibayar kepada CH kebun lewat fasilitas pembayaran
Rainforest Alliance.
2. Pemilik merek mengambil produk konsumen jadi (mis., pemilik merek layanan
makanan atau peritel):
- Pemilik merek mencantumkan tingkat SD/SI dalam kontrak dan perjanjian
dengan pengusaha/pengemas mereka.
- Pengusaha/pengemas mencantumkan tingkat SD/SI ke dalam kontrak
dan/atau dokumentasi penjualan dengan setiap CH kebun yang menjadi
sumber mereka mendapatkan volume Bersertifikat Rainforest Alliance. Harus
ada keselarasan antara pengusaha/pengemas dan pemilik merek tentang
jumlah SD/SI sebelum komitmen dibuat.
- Pengusaha/pengemas membayar SD/SI yang disepakati lewat fasilitas
pembayaran Rainforest Alliance.

SA-S-SD-15-V1.2ID

7

-

Pemilik merek mengganti biaya yang dikeluarkan pengusaha/pengemas
untuk jumlah SD/SI yang dibayar sesuai kontrak.

3. INTERPRETASI PERSYARATAN SUSTAINABILITY
DIFFERENTIAL
3.1 PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN SUSTAINABILITY DIFFERENTIAL
(PERSYARATAN 3.2.1 DAN 3.2.2)
Tanggung Jawab untuk CH kebun
CH kebun kelompok – pembagian SD kepada produsen
Persyaratan 3.2.1 berlaku untuk CH kelompok di tingkat kebun dan menetapkan
pembayaran SD dari manajemen kelompok kepada produsen individual di dalam kelompok
itu. Persyaratan ini mengatakan bahwa “manajemen kelompok mentransfer jumlah penuh
Sustainability Differential Rainforest Alliance dalam bentuk uang tunai atau pembayaran
moneter lainnya kepada anggota kelompok:
• Secara pro-rata, berdasarkan volume yang dikirim
• Secara tepat waktu dan praktis, minimal sebelum musim tanam berikutnya, atau
minimal sekali dalam setahun jika panen terus-menerus”
Pembagian SD secara pro-rata kepada anggota kelompok mempertimbangkan
• Jumlah total SD yang diterima dari pembeli berdasarkan volume yang dijual sebagai
RAC, dan
• Volume yang dikirim oleh setiap anggota kelompok individu kepada kelompok
Administrator kelompok karena itu harus membagikan total SD yang diterima dari pembeli
atas penjualan produk bersertifikat kepada anggota kelompok secara proporsional
berdasarkan volume yang masing-masing mereka kirim ke anggota.
Contoh dari sektor Tanaman Obat dan Rempah:
e.
Kelompok produsen daun mint (program H&S)

Produsen 2:
250 kg

SD 14.29$

Administrator
kelompok
Total volume
yang tersedia:
1750 kg,
SD dinegosiasi
dengan buyer:
100$/MT

1000 kg daun mint RAC

Pembeli
pertama

SD 100$

Kalkulasi:
Produsen 1
Total SD/Total volume*Volume yang dikirim oleh produsen 1
Produsen 2
Total SD/Total volume*Volume yang dikirim oleh produsen 2
Etc.

CATATAN: Faktor konversi mungkin harus
dipertimbangkan jika produk yang dijual
kepada pembeli berbeda jenisnya
dengan produk yang dikirim oleh anggota
kelompok (teh buatan vs. daun hijau, mis.)

Gambar 1: Pembagian SD kepada anggota kelompok, persyaratan 3.2.1

CH kebun Besar dan Individual - Penggunaan SD untuk kepentingan pekerja atau produsen
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Persyaratan 3.2.2 berlaku untuk CH kebun besar dan kebun individual dan menetapkan SD
digunakan oleh manajemen kebun untuk kepentingan pekerja. Persyaratan itu dapat pula
ditafsirkan bahwa penggunaan SD untuk kepentingan pekerja dan produsen itu sendiri.
Setiap kali SD digunakan untuk kepentingan pekerja, harus berkonsultasi dengan perwakilan
pekerja saat menentukan prioritas penggunaan SD (lihat Panduan “Penggunaan
Sustainability Differential dan Sustainability Investment untuk kepentingan pekerja” 1).
Persyaratan 3.2.2 tidak memerinci rentang waktu penggunaan pembayaran SD, namun hal
ini harus dilaporkan setiap tahun (lihat 3.2 di bawah).

3.2 MELAPORKAN PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN SUSTAINABILITY
DIFFERENTIAL (PERSYARATAN 3.2.1 DAN 3.2.2)
Tanggung Jawab untuk CH kebun
Persyaratan 3.2.1 dan 3.2.2 juga menetapkan CH kebun harus mencatat penerimaan
pembayaran SD di platform keterlacakan Rainforest Alliance. CH kebun harus
mendokumentasikan penggunaan pembayaran SD dan pengumuman jumlah SD dan
penggunaannya untuk produsen dan pekerja.
CH Kebun Kelompok - Mendokumentasikan pembayaran SD kepada anggota kelompok
Persyaratan 3.2.1 yang berlaku untuk CH kelompok mengharuskan manajemen kelompok
untuk, minimal sekali dalam setahun:
• Mendokumentasikan Sustainability Differential dari Rainforest Alliance yang diterima
secara volume. Catatan terpisah disimpan untuk pembayaran Sustainability
Differential dari setiap pembeli yang dibedakan dengan jelas dari harga pasar,
premi lainnya, misalnya premi kualitas atau premi spesifik tanaman dan negara,
misalnya Diferensial Pendapatan Hidup Layak.
• Menyampaikan kepada anggota kelompok tentang Sustainability Differential yang
diterima untuk tanaman bersertifikat.
• Mendokumentasikan pembayaran Sustainability Differential Rainforest Alliance
kepada anggota kelompok.
Selain mencatat pembayaran SD yang diterima dari pembeli di dalam platform ini, CH juga
harus memiliki dokumentasi yang lengkap dan akurat berisi semua pembayaran SD yang
dilakukan kepada anggota kelompok. Dokumentasi itu harus diperbarui minimal setiap
tahun. Jumlah total pembayaran SD kepada anggota kelompok harus sama dengan jumlah
total SD yang diterima dari pembeli tanpa ada sedikit pun yang ditahan oleh manajemen
atau digunakan untuk tujuan lain. Biaya transaksi dan perpajakan dapat diambil dari SD
total yang diterima selama ada buktinya. Hal ini berarti CH kebun harus sudah memiliki
sistem akuntansi yang memadai untuk:
• Mencatat pembayaran SD, yang terpisah dari harga produk dan premi kualitas atau
premi lainnya.
• Mencatat jumlah dan tanggal pembayaran yang dilakukan ke setiap anggota
kelompok sesuai volume produk masing-masing yang dikirim ke kelompok.
• Menginformasikan anggota kelompok tentang jumlah SD yang disepakati (menurut
volume), serta rentang waktu dan metode pembayaran.
• Menginformasikan setiap anggota kelompok tentang SD yang dibayarkan ke
mereka.
CH kebun Besar dan Individual - Mendokumentasikan penggunaan SD untuk kepentingan
pekerja atau produsen
Persyaratan 3.2.2, yang berlaku untuk CH kebun besar dan kebun individual mewajibkan
manajemen kebun untuk “membelanjakan Sustainability Differential Rainforest Alliance
untuk kepentingan pekerja dalam kategori berikut: upah, kondisi kerja, kesehatan dan

Panduan_Penggunaan-Sustainability-Differential-dan-Sustainability-Investment-untukkepentingan-pekerja.pdf (rainforest-alliance.org)
1
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keselamatan, perumahan. Manajemen kebun berkonsultasi dengan perwakilan pekerja
tentang prioritas dan alokasi Sustainability Differential.”
“Manajemen kebun juga mendokumentasikan minimal setahun sekali:
• Sustainability Differential Rainforest Alliance yang diterima per MT. Catatan terpisah
disimpan untuk pembayaran Sustainability Differential dari setiap pembeli yang
dibedakan dengan jelas dari harga pasar, premi lainnya, seperti premi kualitas atau
premi spesifik tanaman dan negara.”
• Jika Sustainability Differential digunakan untuk kepentingan pekerja, “bagaimana
cara pembelanjaannya menurut kategori berikut: upah, kondisi kerja, kesehatan dan
keselamatan, perumahan.” Alokasi Sustainability Differential di kategori tersebut
dicatat dalam platform keterlacakan setiap tahun.
Jika Sustainability Differential digunakan untuk kepentingan produsen, maka alokasi
Sustainability Differential untuk tujuan itu dicatat dalam platform keterlacakan setiap tahun.
Selain mencatat pembayaran SD yang diterima dari pembeli di platform, CH kebun besar
dan kebun individual juga harus memiliki dokumentasi yang lengkap dan akurat berisi:
• Semua pembayaran SD yang diterima (berdasarkan volume) untuk setiap pembeli
yang relevan
• Catatan konsultasi dengan perwakilan pekerja tentang prioritas keberlanjutan
• Catatan penggunaan SD terhadap kategori yang ditetapkan oleh Rainforest
Alliance
Penggunaan SD harus selaras dengan prioritas yang ditemukenali saat berkonsultasi
dengan perwakilan pekerja.
• Bukti pembayaran untuk barang atau jasa yang dibayar menggunakan SD

3.3 PEMBAYARAN SUSTAINABILITY DIFFERENTIAL (PERSYARATAN 3.2.4
DAN 3.2.5)
Persyaratan 3.2.4 menetapkan bahwa “pemegang sertifikat yang bertanggung jawab
menyepakati perjanjian kontrak jelas, yang merinci jumlah dan ketentuan lain seputar
pembayaran Sustainability Differential.”
Perjanjian kontrak untuk SD
Untuk mematuhi persyaratan ini, maka perjanjian kontrak harus berisi minimal:
• Jumlah Sustainability Differential, berdasarkan volume, yang dengan jelas membedakan
SD dari harga, premi kualitas, Sustainability Investment, dan differential lainnya.
• Syarat dan ketentuan pembayaran, yang berarti:
- Definisi masa yang terkait dengan pembayaran Sustainability Differential (mis.,
volume tahunan yang dikontrak pada 2022, panen bulan Oktober 2022)
- Rentang waktu pembayaran yang jelas (mis., 3 minggu setelah penerimaan produk
bersertifikat, setiap tahun di akhir kontrak, dsb., yang mematuhi persyaratan 3.2.5,
lihat di bawah)
- Metode pembayaran (mis., rincian rekening bank yang menjadi tujuan transfer
jumlah SD)
- Mata uang pembayaran SD

Pembeli pertama (semua tanaman kecuali Teh, Pisang, Buah Segar, dan Bunga)
Pembeli pertama harus menentukan ketentuan pembayaran untuk SD dalam perjanjian
kontrak dengan CH kebun.

Importir (Pisang, dan Buah Segar)
Importir harus menentukan ketentuan pembayaran untuk SD dalam perjanjian kontrak
dengan pemasok langsung mereka. Importir juga harus memastikan pemasok mereka
menyertakan ketentuan pembayaran spesifik di dalam kontrak yang disepakati antara
mereka dengan CH kebun sebagai sumber pengambilan volume bersertifikat.
Persyaratan 3.2.5 menyatakan bahwa pembeli yang bertanggung jawab membayar SD
akan membayar “jumlah penuh Sustainability Differential, minimal setiap tahun dan tidak
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melewati ketentuan pembayaran yang ditetapkan untuk tanaman yang relevan.” Rentang
waktu spesifik yang harus dipatuhi untuk tanaman yang berbeda-beda telah ditetapkan
berdasarkan praktik penyepakatan kontrak yang umum di sektor itu. Ini semua dipaparkan
dalam tabel di bawah:
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Tanaman/Sektor

Rentang waktu pembayaran yang berlaku

Kopi

Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan setelah
pengiriman produk bersertifikat dari pemegang sertifikat kebun
ke pembeli pertama

Kakao

Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 6 bulan setelah
pengiriman dari CH kebun ke pembeli pertama, kecuali
diwajibkan berbeda oleh regulasi setempat.

Teh

Pembayaran dilakukan di kuartal 1 setiap tahun untuk semua
volume yang digunakan di tahun sebelumnya. Rainforest
Alliance akan mengirim faktur ke Pemilik Merek dan
pembayaran harus dilakukan selama kuartal ini.
Jumlah total harus dibayar dalam waktu satu tahun (12 bulan).

Pisang dan Buah Segar
lainnya

Pembayaran digabung dengan pembayaran reguler untuk
pisang dan buah segar lainnya yang bersertifikat

Buah Olahan dan Minyak
Kelapa

Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan setelah
pengiriman dari CH kebun ke pembeli pertama, namun
sebelum dimulainya siklus musim tanam baru

Kacang hazel

Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 6 bulan setelah
pengiriman dari CH kebun ke pembeli pertama, namun
sebelum dimulainya siklus musim tanam baru

Tanaman obat dan
Rempah

Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan setelah
pengiriman produk bersertifikat dari pemegang sertifikat kebun
ke pembeli pertama

Bunga

Akan Ditentukan

Sektor lain

Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan setelah
pengiriman produk bersertifikat dari pemegang sertifikat kebun
ke pembeli pertama

Tabel 5: Rentang waktu untuk pembayaran SD

3.4 MELAPORKAN PEMBAYARAN SUSTAINABILITY DIFFERENTIAL
(PERSYARATAN 3.2.6)
Demi mendorong peningkatan transparansi perihal pembayaran SD, persyaratan 3.2.6
menyatakan bahwa pembeli pertama mencatat “konfirmasi pembayaran SD di dalam
platform keterlacakan selambat-lambatnya 3 bulan setelah pembayaran sebenarnya telah
dilakukan”.
Mencatat pembayaran SD di dalam platform keterlacakan Rainforest Alliance
Platform keterlacakan memfasilitasi pencatatan sebagai berikut:
• Saat memasukkan transaksi penjualan dalam platform keterlacakan, CH kebun
memasukkan jumlah SD yang disepakati dalam di bidang “SD disepakati” dalam
rincian transaksi.
• Pembeli pertama dapat mengakses ringkasan transaksi gabungan untuk setiap CH
kebun. Pembeli dapat melihat jumlah gabungan “SD disepakati” untuk setiap CH
kebun yang menjadi sumbernya dalam suatu masa yang dipilih.
• Pembeli pertama mengonfirmasi pembayaran SD untuk volume yang ditransaksikan,
dengan melaporkan jumlah “terkonfirmasi dibayar” dalam platform keterlacakan.
Jika jumlah yang terkonfirmasi dibayar berbeda dari jumlah yang disepakati harus
dibayar, harus ada penjelasan untuk menjelaskan perbedaan tersebut.

SA-S-SD-15-V1.2ID
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3.5 SUSTAINABILITY DIFFERENTIAL MINIMUM (PERSYARATAN 3.2.7)
Untuk sektor yang Sustainability Differential minimum telah ditetapkan (kakao), pemegang
sertifikat yang bertanggung jawab membayar Sustainability Differential harus mematuhi
persyaratan 3.2.7: “Jumlah yang dibayarkan sebagai Sustainability Differential senilai jumlah
minimum yang ditentukan, untuk tanaman yang ditetapkan nilai minimum itu.”
Saat ini, Rainforest Alliance telah menetapkan Sustainability Differential minimum untuk
kakao, yang berlaku mulai 2022. Tabel di bawah memaparkan persyaratan SD minimum
pada kakao:
Kakao
SD Minimum
Tanggal Mulai

Geografi
Afrika
Wilayah dunia lainnya
70 US$ per MT biji kakao
70 US$ per MT biji kakao
Semua kakao bersertifikat
1 Juli 2022
yang diproduksi selama siklus
panen 2022-2023 atau lebih
belakangan yang dijual
sebagai bersertifikat
Rainforest Alliance

Tabel 6: SD minimum di kakao, persyaratan 3.2.7

RAINFOREST ALLIANCE BERHAK MENGENAKAN SUSTAINABILITY DIFFERENTIAL MINIMUM UNTUK
SEKTOR LAIN SESUAI PERKEMBANGAN WAKTU. KETIKA JUMLAH SD MINIMUM UNTUK SEKTOR
LAIN DITETAPKAN, TABEL PUN AKAN DIPERBARUI.
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4. INTERPRETASI PERSYARATAN SUSTAINABILITY INVESTMENT
4.1 RENCANA SUSTAINABILITY INVESTMENT DAN PENGGUNAAN TEMPLAT
RAINFOREST ALLIANCE (PERSYARATAN 3.3.1)
Tanggung Jawab CH kebun
Penyusunan Rencana Sustainability Investment
Persyaratan 3.3.1 yang berlaku untuk manajemen kelompok, CH kebun besar dan kebun
individual mengharuskan manajemen “minimal setiap tahun menentukan investasi yang
dibutuhkan untuk meningkatkan keberlanjutan menggunakan templat rencana
Sustainability Investment dari Rainforest Alliance.” Penggunaan templat Rencana Investasi
Rainforest Alliance (Lampiran S16) akan mengikat mulai 1 Januari 2022. Sebelum itu, CH
kebun harus tetap menetapkan kebutuhan investasi mereka dalam rencana sustainability
investment, tapi boleh menggunakan format mereka sendiri untuk hal ini.
Sustainability Investments dimaksudkan untuk mendukung CH kebun agar memenuhi
persyaratan inti dalam Standar dan persyaratan peningkatan yang relevan. Untuk
menemukenali investasi yang dibutuhkan, manajemen kelompok atau kebun menggunakan
hasil dari penilaian mandiri mereka, penilaian risiko, inspeksi internal, audit, rencana
manajemen kebun, dan penilaian kapasitas untuk menemukenali tindakan yang dibutuhkan
untuk mewujudkan dan mempertahankan kepatuhan pada persyaratan dalam Standar
yang membutuhkan sumber daya tambahan. Kebutuhan investasi tersebut dimasukkan ke
dalam rencana Sustainability Investment (SI) sebelum pembuatan kontrak untuk tahun
mendatang sehingga pembeli mengetahui nilai SI yang dibutuhkan. Rencana Investasi juga
dapat membantu menemukenali kebutuhan Sustainability Investments dapat dipenuhi
lewat kontribusi setara barang. Setelah pemanenan selesai, Rencana Investasi diperbarui
berdasarkan kontribusi SI yang diterima oleh pembeli.
Panduan penyusunan rencana investasi menggunakan templat Rencana Sustainability
Investment Rainforest Alliance dapat dilihat di Lampiran S16 (templat Sustainability
Investment).

4.2 PEMBAYARAN SUSTAINABILITY INVESTMENTS (PERSYARATAN 3.3.4)
Tanggung jawab untuk CH rantai pasokan
Untuk volume yang dibeli sebagai Bersertifikat Rainforest Alliance, maka persyaratan 3.3.4
mewajibkan “jumlah penuh Sustainability Investment dibayarkan minimal setiap tahun sekali
dan tidak melebihi ketentuan pembayaran yang telah ditentukan untuk tanaman yang
relevan”.

Rentang waktu untuk pembayaran SI
Rentang waktu spesifik yang harus dipatuhi untuk tanaman yang berbeda-beda telah
ditetapkan berdasarkan praktik kontrak keasepakatan yang umum di sektor itu. Ini semua
dipaparkan dalam tabel di bawah:

Tanaman/Sektor
Kopi
Kakao

Teh

SA-S-SD-15-V1.2ID

Rentang waktu pembayaran yang berlaku
Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan setelah
pengiriman produk bersertifikat dari pemegang sertifikat
kebun ke pembeli pertama.
Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 6 bulan setelah
pengiriman dari CH kebun ke pembeli pertama, kecuali
diwajibkan berbeda oleh regulasi setempat.
Pembayaran dilakukan di kuartal 1 setiap tahun untuk semua
volume yang digunakan di tahun sebelumnya. Rainforest
Alliance akan mengirim faktur ke Pemilik Merek dan
pembayaran harus dilakukan selama kuartal ini.
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Pisang dan Buah Segar
Buah Olahan dan Minyak
Kelapa
Kacang hazel
Tanaman obat dan
Rempah
Bunga
Sektor lain

Pembayaran digabung dengan pembayaran reguler untuk
pisang/buah/sayur bersertifikat. Jumlah SI saat ini ditetapkan
sebesar $5,50/MT.
Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan setelah
pengiriman dari CH kebun ke pembeli pertama, namun
sebelum dimulainya siklus musim tanam baru.
Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 6 bulan setelah
pengiriman dari CH kebun ke pembeli pertama, namun
sebelum dimulainya siklus musim tanam baru.
Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan setelah
pengiriman produk bersertifikat dari pemegang sertifikat
kebun ke pembeli pertama.
Akan Ditentukan
Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan setelah
pengiriman produk bersertifikat dari pemegang sertifikat
kebun ke pembeli pertama.

Tabel 7: Rentang waktu pembayaran untuk SI, persyaratan 3.3.4

Perjanjian tingkat dan ketentuan pembayaran SI
CH SC yang bertanggung jawab atas SD/SI harus menyepakati tipe, nilai dan ketentuan
Sustainability Investments ketika melakukan perjanjian kontrak untuk membeli produk
bersertifikat, CH kebun harus dapat dengan jelas membedakan jumlah yang diterima
sebagai Sustainability Investment dari Sustainability Differential dan harga pasar, dan dari
premi lainnya seperti premi kualitas atau premi spesifik tanaman dan negara.
Tingkat Sustainability Investment tetap
Saat ini, Rainforest Alliance telah menetapkan tingkat Sustainability Investment tetap untuk
pisang dan buah segar, berlaku mulai 2022. Pembeli harus membayar jumlah ini untuk
volume yang memasuki rantai pasokan mulai 1 Januari 2023 dan seterusnya.

Bobot produk bersertifikat

2022, 2023, & 2024

Per MT (1000 kg)
Per kotak pisang (18,14 kg)

Jumlah tetap
US$ 5,50
US$ 0,10

Rainforest Alliance berhak mengenakan tingkat Sustainability Investment tetap untuk sektor
lain sesuai perkembangan waktu.
Perjanjian tingkat dan ketentuan pembayaran SI

Sustainability Investments – uang tunai atau setara barang – dilakukan sesuai
perjanjian, minimal setiap tahun. Sustainability Investments yang dilakukan secara
tunai (yaitu dengan pembayaran uang) akan dihitung berdasarkan volume yang
dibeli sebagai bersertifikat. Investasi setara barang akan disertakan secara terpisah,
selain kontribusi moneter SI berdasarkan volume. SI berupa uang dan setara barang
akan dicatat sebagai item terpisah dalam platform keterlacakan.

4.3 PELAPORAN SUSTAINABILITY INVESTMENTS (PERSYARATAN 3.3.1 DAN
3.3.5)
Tanggung jawab untuk CH rantai pasokan
Demi mendorong peningkatan transparansi perihal pembayaran SI, persyaratan 3.3.5
menyatakan bahwa CH rantai pasokan mencatat “konfirmasi pembayaran Sustainability
Investment (dalam bentuk tunai dan setara barang) di platform selambat-lambatnya 3
bulan setelah pembayaran sebenarnya telah dilakukan”.
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Mencatat pembayaran SI di dalam platform keterlacakan Rainforest Alliance
Platform keterlacakan memfasilitasi pencatatan sebagai berikut:
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Untuk Sustainability Investments yang dibayar dalam bentuk uang:
•
•
•

Saat memasukkan transaksi penjualan di platform keterlacakan, CH kebun
memasukkan jumlah SI yang disepakati dalam kontrak di bidang “SI disepakati”.
Pembeli dapat memunculkan ringkasan transaksi per CH kebun, yang berisi jumlah
gabungan “SI disepakati” dalam suatu masa yang dipilih.
Pembeli mengonfirmasi pembayaran SI untuk volume yang ditransaksikan dalam
platform keterlacakan dengan melaporkan jumlah “terkonfirmasi dibayar”. Jika
jumlah terkonfirmasi berbeda dari jumlah yang disepakati, maka pembeli harus
menjelaskan adanya perbedaan itu.

Untuk Sustainability Investments yang dibuat setara barang:
•

Sustainability Investments yang dibuat setara barang tidak dihitung berdasarkan
volume bersertifikat yang ditransaksikan. Karena itu, perkiraan nilai setara barang SI
dilaporkan lewat platform oleh CH SC sebagai “SI (setara barang) terkonfirmasi
dibayar” untuk setiap CH kebun yang menjadi sumber dibelinya produk bersertifikat.

SI berupa uang maupun setara barang dapat dilakukan setiap tahun, namun itu harus
dilaporkan: “Selambat-lambatnya 3 bulan setelah pembayaran sebenarnya telah
dilakukan.”
• Jika itu Sustainability Investments setara barang, berarti selambat-lambatnya 3 bulan
setelah CH kebun menerima barang atau jasa yang diberikan.
• Jika beberapa pembayaran (uang atau setara barang) dilakukan selama tahun itu
(mis., jika SI termasuk dalam pemfakturan reguler), pembayaran SI boleh dilaporkan
secara gabungan per kuartal atau dalam waktu 3 bulan setelah pembayaran
terakhir dalam satu siklus pembayaran tahunan.

Tanggung Jawab untuk CH kebun
Mencatat pembayaran SI di dalam platform keterlacakan Rainforest Alliance
CH kebun harus mencatat “SI disepakati” untuk volume yang terjual sebagai bersertifikat
dalam platform keterlacakan.
CH kebun juga harus melaporkan penggunaan SI yang diterima dari pembeli. Setelah
berakhirnya musim tanam, dan minimal setiap tahun sekali, manajemen
“mendokumentasikan Sustainability Investments berupa uang atau setara barang yang
diterima dari pembeli untuk rencana investasi sesuai kategori investasi dari Rainforest
Alliance.” Adanya catatan SI yang diterima (uang maupun setara barang) dan yang
dibelanjakan (SI berupa uang) dan dimasukkan ke dalam templat Sustainability Investment.
Ringkasan informasi ini dimasukkan ke dalam platform Rainforest Alliance.
Pelaporan dalam platform ini dilakukan sebagai berikut:
• Saat memasukkan transaksi penjualan di platform keterlacakan, CH kebun
memasukkan jumlah SI yang disepakati dalam kontrak di bidang “SI sepakat
dibayarkan”.
• “SI disepakati” merupakan jumlah yang harus diterima sebagai SI berupa uang.
• SI yang diterima dalam bentuk uang digunakan untuk membuat investasi terhadap
kebutuhan yang ditemukenali dalam templat Rencana SI, dengan menggunakan
kategori investasi yang telah ditentukan.
• Setelah investasi dilakukan, CH kebun melaporkan persentase dari total SI yang
diterima dalam bentuk uang yang dibelanjakan di setiap kategori investasi itu.
• NB SI yang diterima setara barang dilaporkan oleh CH SC yang melakukan investasi
setara barang.
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5. RINGKASAN PERSYARATAN RANTAI PASOKAN (SD DAN SI) BESERTA BERLAKUNYA
UNTUK SETIAP SEKTOR
No
Persyaratan

NB “Pembeli Pertama” mengacu pada CH pertama yang memiliki produk bersertifikat secara legal, setelah CH kebun.

Topik

CH yang
bertanggung
jawab
3.2.3
membayar
SD
CH yang
Bertanggung
jawab atas
perjanjian
3.2.4
kontrak untuk
SD dengan
CH kebun

Rentang
waktu
3.2.5
pembayaran

Pelaporan

3.2.6 pembayaran
3.2.7

SD
Jumlah SD
minimum
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Kopi

Pembeli
pertama

Pembeli
pertama

Kakao

Pembeli
pertama

Pembeli
pertama

Buah olahan
dan Minyak
Kelapa

Kacang
hazel

Tanaman
obat dan
Rempah

Bunga

Sektor
Lainnya

Pembeli
pertama

Pembeli
pertama

Pembeli
pertama

Akan
Ditentukan

Pembeli
pertama

Tidak ada kontrak.
Ada perjanjian kontrak
Komitmen yang dibuat
antara penjual dan
pemilik merek setiap
pembeli, mulai dari CH
tahun di platform
kebun hingga tingkat
keterlacakan Rainforest
importir.
Alliance.

Pembeli
pertama

Pembeli
pertama

Pembeli
pertama

Akan
Ditentukan

Pembeli
pertama

Setiap tahun.
Pemfakturan dan
Diikutkan dengan
pembayaran di pembayaran komersial
dan rentang
Kuartal 1 setiap
waktunya.
tahun kalender
untuk komitmen
SD/SI tahun
sebelumnya

12 bulan

6 bulan

12 bulan

Akan
Ditentukan

12 bulan

Akan
Pembeli
Ditentukan pertama

Teh

Pisang dan Buah
Segar

Pemilik merek yang
bertanggung jawab.

Importir bertanggung
jawab membayar SD.

Pengemas/pengusaha CH SC lainnya antara
mentransaksikan
CH kebun dan importir
pembayaran SD
mentransfer
mewakili pemilik merek.
pembayaran.

12 bulan

6 bulan, kecuali
diwajibkan
berbeda oleh
regulasi
setempat.

Pembeli
pertama

Pembeli
pertama

Pemilik merek atau
pengemas yang
ditunjuk.

Pembeli pertama

Pembeli
pertama

Pembeli
pertama

Pembeli
pertama

TA

70 US$/MT biji
kakao. Wajib

TA

TA

TA

TA

TA
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Akan
Ditentukan

TA

pada 1
Oktober 2022
(Afrika); 1 Juli
2022 (bagian
dunia lainnya.)

CH rantai
pasokan
yang
3.3.4 bertanggung
jawab
membayar SI

Pembeli
pertama

Pembeli
pertama

Pelaporan
pembayaran
SI dalam
3.3.5
sistem
keterlacakan

Pembeli
pertama

Pembeli
pertama
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Importir bertanggung
jawab membayar SI
Pemilik merek yang
sebesar $ 5,50 p/ MT
bertanggung jawab.
yang akan diterima
oleh CH kebun dari
Pengemas/pengusaha volume yang diekspor.
mentransaksikan
pembayaran SI
mewakili pemilik merek. CH SC lainnya antara
CH kebun dan importir
mentransfer
pembayaran.
Pemilik merek atau
pengemas yang
ditunjuk

Pembeli pertama

Pembeli
pertama

Pembeli
pertama

Pembeli
pertama

Akan
Ditentukan

Pembeli
pertama

Pembeli
pertama

Pembeli
pertama

Pembeli
pertama

Akan
Ditentukan

Pembeli
pertama
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