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Rainforest Alliance menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan, memanfaatkan kekuatan 

sosial dan kekuatan pasar untuk melindungi alam dan meningkatkan kehidupan petani dan 

masyarakat sekitar hutan. 

 

Sangkalan Penerjemahan  
Jika ada pertanyaan terkait keakuratan informasi dalam naskah terjemahan ini harap 

mengklarifikasi di versi resmi dalam bahasa Inggris., Perbedaan dalam makna karena 

penerjemahan ini tidak mengikat dan tidak berdampak pada tujuan audit atau sertifikasi. 

  

Informasi selengkapnya?  
Untuk informasi Rainforest Alliance selengkapnya, buka www.rainforest-alliance.org, 

kontak info@ra.org atau hubungi Rainforest Alliance Amsterdam Office, De Ruijterkade 6, 

1013AA Amsterdam, The Netherlands. 
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SA-P-GA-18 V1 ID 

Tanggal publikasi 

pertama: 

Tanggal revisi: Berlaku Mulai: Berakhir pada: 

28 Maret 2022 - Segera 31 Desember 2022 

Disusun oleh:   Disetujui oleh:  

Departemen Standar dan Penjaminan  Direktur Standar dan Penjaminan 

Ditautkan ke: 

• SA-P-GA-11 Kebijakan Penuntasan jarak jauh atas Ketidakpatuhan 

• SA-P-GA-8 Kebijakan Perubahan Peraturan Sertifikasi Dan Pengauditan 

Untuk Audit Di Tahun Transisi 

• SA-R-GA-2 Peraturan Transisi Rainforest Alliance 2020  

Menggantikan:   

- 

Berlaku untuk:  
Pemegang sertifikat UTZ dan Rainforest Alliance 2017 yang bertransisi ke Program 

Sertifikasi Rainforest Alliance 2020. 
Negara/Kawasan: 

Semua kawasan 

Tanaman: Tipe Sertifikasi:  

Semua tanaman Sertifikasi kebun. 

 

 

Kebijakan bersifat mengikat. Kebijakan melengkapi dan/atau menggantikan peraturan atau 

persyaratan terkait bagi pihak-pihak yang terkena pemberlakuan kebijakan tersebut.  

 

Dilarang keras memanfaatkan konten ini, termasuk dengan cara diperbanyak, dimodifikasi, 

disebarluaskan, atau diterbitkan ulang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Rainforest 

Alliance. 

  

http://www.rainforest-alliance.org/
mailto:info@ra.org
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LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGATASI KEKURANGAN 

VOLUME BESERTIFIKAT RAINFOREST ALLIANCE SELAMA 

MASA TRANSISI 
 

1) Di beberapa negara tertentu, Pemegang Sertifikat terhalang saat menyelesaikan 

audit transisi. Hal ini mengakibatkan volume yang tersedia untuk komoditas besertifikat 

Rainforest Alliance menjadi terhambat. Dalam kasus seperti itu, Rainforest Alliance 

akan mempertimbangkan permohonan untuk mengizinkan sejumlah persentase 

volume panen yang baru agar CH kebun dapat mentransaksikan volume besertifikat 

saat mereka menyelesaikan proses mendapatkan sertifikat transisi pertama.  

2) Permohonan untuk mengizinkan maksimal 50% dari perkiraan volume untuk panen 

berjalanan dengan masa berlaku 3 bulan, diajukan oleh pemegang Sertifikat Kebun 

yang: 

a) Disertifikasi dalam program sertifikasi UTZ atau Rainforest Alliance 2017; 

b) Tidak menyelenggarakan audit selama jendela masa panen yang diperlukan 

untuk tanaman mereka (yang ditetapkan mulai tiga bulan sebelum hingga 3 

bulan setelah tanggal resmi musim panen) namun masih ingin bertransisi ke 

Program Sertifikasi 2020 

c) Telah menyelesaikan pendaftaran untuk program sertifikasi Rainforest Alliance 

2020, yang meliputi: 

i. Menentukan Ruang Lingkup Sertifikasi. 

ii. Penyerahan pengkajian mandiri ke RACP. 

iii. Penyerahan Daftar Anggota Kelompok (untuk kelompok).  

iv. Penyerahan data poligon (untuk kebun Individual). 

d) Telah menjalani audit transisi pertamanya dan sedang mengurus penuntasan 

ketidakpatuhan untuk menerima sertifikat transisinya,  

e) Tidak memiliki ketidakpatuhan yang belum tuntas terkait keterlacakan, 

pembayaran premi, penggunaan pestisida larangan, deforestasi, atau kasus 

pekerja anak yang belum diremediasi.  

3) Rainforest Alliance berhak membatalkan volume yang telah diizinkan jika pemegang 

sertifikat tidak menuntaskan ketidakpatuhannya dan menerima sertifikat transisi dalam 

waktu 3 bulan  

4) Pemegang sertifikat kebun yang ingin memohon pengizinan volume berdasarkan 

kondisi yang dipaparkan di klausul 2 di atas, demi mendapat waktu lebih lama untuk 

menyelesaikan audit transisinya, harus mengirim permohonan kepada CB dengan 

menyertakan semua dokumentasi yang diwajibkan yang dipaparkan di 2c. 

5) CB akan mengirimkan permohonan kepada Rainforest Alliance bersama dengan 

nomor ID RA CH itu dan dokumentasi yang diwajibkan ke alamat email cbcert@ra.org.  

6) Rainforest Alliance akan mengizinkan volume per setiap kasus spesifik setelah 

pengkajian risiko yang menyeluruh. 

7) Rainforest Alliance akan mengizinkan volume langsung di RACP.  

8) Volume yang telah diizinkan akan digabungkan ke dalam volume total yang telah 

disetujui bersama dengan penerbitan sertifikat transisi. Volume tersebut bukanlah 

tambahan untuk volume tahunan yang disetujui. 

9) Perizinan volume tidak akan diberikan untuk CH yang melakukan audit transisi 

keduanya. 
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