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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. 

Nama dokumen Tanggal publikasi 

pertama 

Berakhir 

pada: 

Lampiran Bab 3: Pendapatan dan Tanggung Jawab 

Bersama 
30 Juni 2020 

Hingga 

pemberitah

uan lebih 

lanjut 

Ditautkan ke 

SA-S-SD-1 Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 Rainforest Alliance, Pedoman Kebun 

SA-S-SD-2 Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 Rainforest Alliance, Pedoman 

Rantai Pasokan 

Menggantikan Berlaku untuk 

SA-S-SD-15-V1.2: Lampiran S14: Tanggung 

Jawab Bersama, dipublikasikan 3 

September 2021. 

Pemegang Sertifikat Kebun dan Rantai 

Pasokan 

Lampiran bersifat mengikat dan harus dipatuhi untuk sertifikasi. 

Informasi Lebih Lanjut 
Untuk informasi lebih lanjut tentang Alliance, buka www.rainforest-alliance.org, kontak info@ra.org atau 

hubungi the Rainforest Alliance Amsterdam Office, De Ruijterkade 6, 1013AA Amsterdam, The Netherlands.  

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. 

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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GAMBARAN UMUM PERUBAHAN UTAMA 

 

Dokumen pengganti ini telah dipersingkat agar lebih ramah pengguna.  

Perubahan dalam konten adalah sebagai berikut: 

Bagian  Subyek Perubahan 

2.1 Pembayaran SD 

untuk kebun individu 

dan   besar 

Teks penjelasan dihapus karena pembaruan 

persyaratan   3.2.2: SD dapat dibelanjakan untuk 

kepentingan pekerja di kebun, atau produsen itu 

sendiri. 

2.2 Rentang waktu Buah olahan dan minyak kelapa: Tanggal 

pengenalan berubah ke Januari 2023 

2.2 Rentang waktu Teh: Tanggal pengenalan diklarifikasi mulai 1 Januari 

2023 dan seterusnya, berdasarkan volume yang 

dijual sebagai RAC mulai 1 Januari 2022 

2.2 Pembayaran SD/SI 

untuk teh 

Penyempurnaan pendekatan untuk pemilik merek, 

sehingga jelas langkah apa yang perlu diambil 

pemilik merek ketika melakukan pembayaran secara 

langsung dan jangka waktu pelaksanaannya. 

2.2 Perjanjian antara CH  

Kebun dan CH SC   

Klarifikasi tentang cara membuat perjanjian kontrak 

ketika SD dan SI tidak diketahui secara terpisah pada 

saat penyusunan kontrak. Klarifikasi lainnya yaitu 

seputar jumlah dalam kontrak/komitmen adalah 

apa saja yang harus dibayar. 

2.2 Sustainability 

Investments 

Klarifikasi tentang inisiatif dan investasi perusahaan 

mana yang bisa dihitung sebagai SI 

2.2 Pelaporan Persyaratan untuk melaporkan data SD/SI 

disesuaikan untuk menyelaraskan dengan 

fungsionalitas sistem, konfirmasi tidak tersedia di 

platform keterlacakan, maka dari itu dihapus. 

 

 

  



 

 SA-S-SD-21-V1ID 4 

DAFTAR ISI 

S14 Tanggung Jawab Bersama............................................................................................................... 5 

1. Pengantar ........................................................................................................................................ 5 

2. penerapan persyaratan ................................................................................................................ 5 

2.1. Tanggung Jawab Kebun terkait SD dan SI ...................................................................... 5 

Persyaratan 3.2.1: Sustainability Differential di dalam Kelompok ......................................... 5 

Persyaratan 3.2.2: Sustainability Differential bagi CH Kebun Individu dan Kebun Besar.. 5 

Persyaratan 3.3.1: Rencana Sustainability Investment ............................................................ 5 

2.2. Tanggung Jawab terkait Perjanjian dan Pembayaran ................................................. 6 

Persyaratan 3.2.3 dan 3.3.4; Pembayaran Sustainability Differential dan Sustainability 

Investment ........................................................................................................................................ 6 

Persyaratan 3.2.4 dan 3.3.6: Perjanjian/komitmen kontrak tentang pembayaran SD dan 

SI ......................................................................................................................................................... 7 

Persyaratan 3.2.5 dan 3.3.4: Jangka waktu pembayaran SD dan SI ................................... 9 

Persyaratan 3.2.6 dan 3.3.5: Pencatatan dan Pelaporan SD dan SI .................................... 9 

Pendekatan pemilik merek: ........................................................................................................ 10 

Persyaratan 3.2.7: Jumlah Minimum dan Jumlah Tetap ....................................................... 10 

3. Ringkasan Pedoman   Rantai Pasokan (SD dan SI) beserta penerapannya untuk setiap sektor

 ..................................................................................................................................................................... 12 

 

 

  



 

 SA-S-SD-21-V1ID 5 

S14 TANGGUNG JAWAB BERSAMA 

1. PENGANTAR 

Penerapan persyaratan Tanggung Jawab Bersama memerlukan pendekatan yang berbeda 

untuk setiap sektor karena dinamika rantai pasokan global untuk komoditas bersertifikasi 

Rainforest Alliance sangat bervariasi. Lampiran ini menyediakan konten khusus tentang sektor 

ini.  

Panduan tentang penerapan aturan khusus sektor yang diuraikan dalam dokumen ini lebih 

lanjut dapat ditemukan di situs web Rainforest Alliance.  

2. PENERAPAN PERSYARATAN   

2.1. Tanggung Jawab Kebun terkait SD dan SI 

Persyaratan 3.2.1: Sustainability Differential di dalam Kelompok 
Persyaratan 3.2.1 mengharuskan administrator   kelompok untuk mendistribusikan jumlah total 

SD yang diterima dari pembeli untuk penjualan produk besertifikasi kepada anggota 

kelompok, secara proporsional berdasarkan volume yang dikirimkan setiap anggota ke 

kelompok. 

CH harus memiliki bukti yang lengkap dan akurat yang menunjukkan semua pembayaran SD 

yang dilakukan kepada anggota kelompok. Ini harus diperbarui setidaknya setiap tahun.  Bukti 

pembayaran harus menunjukkan bahwa jumlah total pembayaran SD kepada anggota 

kelompok sama dengan jumlah total SD yang diterima dari pembeli. Hanya Transaksi dan 

biaya terkait pajak yang dapat dikurangkan dari total SD yang diterima CH kebun, jika ada 

bukti. 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.  

Persyaratan 3.2.2: Sustainability Differential bagi CH Kebun Individu dan 

Kebun Besar 
Persyaratan 3.2.2, yang berlaku untuk CH kebun individu dan kebun besar, menyatakan 

bahwa Sustainability Differential Rainforest Alliance harus digunakan untuk keuntungan 

produsen dan/atau pekerja. Kapan pun SD digunakan untuk keuntungan pekerja, perwakilan 

pekerja harus dikonsultasikan saat menetapkan bagaimana SD harus digunakan.   

Jika SD dibayarkan untuk kepentingan pekerja, manajemen harus menyimpan catatan 

tentang:  

• Konsultasi dengan perwakilan pekerja tentang prioritas keberlanjutan. 

• Penggunaan SD terhadap kategori yang ditentukan oleh Rainforest Alliance (upah, 

kondisi kerja, kesehatan dan keselamatan, perumahan). 

Persyaratan 3.3.1: Rencana Sustainability Investment 

https://www.rainforest-alliance.org/business/certification/shared-responsibility-balancing-sustainability-values-and-costs-for-farmers-and-companies/
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Semua CH kebun harus memiliki rencana yang mengidentifikasi kebutuhan investasi 

keberlanjutan menggunakan templat Rencana Sustainability Investment Rainforest Alliance 

(Lampiran S16). Rencana ini juga digunakan untuk memantau pengeluaran Sustainability 

Investment.  

Sustainability Investment yang tercantum dalam rencana investasi harus secara langsung 

terkait dengan pencapaian kepatuhan pada  persyaratan inti dan persyaratan peningkatan 

yang relevan dari Standar Pertanian Berkelanjutan 2020.  Untuk menemukenali investasi yang 

dibutuhkan, manajemen kelompok atau kebun harus menggunakan hasil penilaian mandiri, 

penilaian risiko, inspeksi internal, audit, rencana manajemen kebun, dan penilaian kapasitas.  

Pemegang Sertifikat Kebun mengembangkan rencana Sustainability Investment (SI) mereka 

sebelum kontrak untuk tahun mendatang sehingga mereka bisa menggunakannya sebagai 

dasar untuk negosiasi dengan pembeli tentang nilai uang SI atau kontribusi setara barang 

yang dibutuhkan.  

Perencanaan investasi untuk banyak tanaman  

CH Kebun yang menanam banyak tanaman harus merinci kebutuhan investasi mereka untuk 

semua tanaman yang ingin dipasarkan sebagai besertifikasi Rainforest Alliance. Dan 

semuanya harus dimasukkan dalam satu rencana investasi. 

Pelaporan 

CH Kebun harus melaporkan SI yang mereka terima dan bagaimana mereka 

menggunakannya. Mereka harus melaporkan ini pada akhir musim panen, setidaknya setiap 

tahun. SI berupa uang dan setara  barang yang diterima, dan bagaimana ini dibelanjakan 

untuk setiap kategori Investasi harus dicatat dalam Rencana Sustainability Investment. CH 

Kebun juga harus melaporkan jumlah ini dari rencana investasi, dalam Templat Indikator 

Rainforest Alliance. 

2.2. Tanggung Jawab terkait Perjanjian dan Pembayaran 

Persyaratan 3.2.3 dan 3.3.4; Pembayaran Sustainability Differential dan 

Sustainability Investment 
Berlakunya   persyaratan Tanggung Jawab Bersama berbeda di setiap sektor. Tabel di bawah 

menunjukkan CH SC   mana yang bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratan SD dan 

SI:  

Tanaman/Sektor 
CH SC   bertanggung 

jawab untuk  SD/SI  
Kewajiban: 

Rentang waktu 

implementasi: Untuk 

volume yang disertifikasi 

terhadap Standar 

Rainforest Alliance 2020 

yang dibeli sesudahnya: 

Kopi 
 

Pembeli Pertama  

 

pemegang sertifikat awal 

yang secara sah memiliki 

produk besertifikasi setelah 

pemegang sertifikat kebun 

 

-   menentukan jumlah 

dan ketentuan 

pembayaran untuk SD 

dan SI  dalam perjanjian 

kontrak dengan CH 

kebun  

- melakukan pembayaran 

atas volume yang dibeli 

sebagai RAC.  

01 Juli 2021 

Kakao 01 Juli 2021 

Buah olahan dan 

Minyak Kelapa 
01 Januari 2023 

Kacang hazel 01 Juli 2021 

Tanaman obat dan 

Rempah 
01 Juli 2021 

Tanaman lainnya 01 Juli 2021 
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Teh 

 

Pemilik merek  

 

Orang atau perusahaan 

yang memasarkan 

komoditas atau produk di 

bawah suatu nama atau 

label merek yang terdaftar. 

Mereka dapat termasuk 

perusahaan, layanan 

pangan dan retailer dan 

label sendiri atau merek 

toko yang dimiliki oleh 

perusahaan retail 

(jika tidak ada kontrak antara 

CH kebun dan merek 

tertentu)  

- membuat komitmen 

kepada Rainforest 

Alliance yang 

menentukan jumlah 

SD/SI berdasarkan 

volume  

- melakukan pembayaran 

atas volume yang dibeli 

sebagai RAC. Transfer 

SD/SI ke CH kebun akan 

difasilitasi oleh Rainforest 

Alliance   

1 Januari 2022.  

 

NB. Merek membayar 

SD/SI mulai 1 Januari 2023 

dan seterusnya, 

berdasarkan volume dari 

tahun sebelumnya 

Pisang dan Buah 

Segar 

Importir  

 

organisasi di luar negara 

asal yang mengimpor 

volume besertifikasi 

langsung dari asal, 

termasuk retailer, pemilik 

merek atau organisasi lain 

yang menjalankan fungsi ini 

- menentukan persyaratan 

pembayaran dalam 

perjanjian kontrak 

dengan pemasok 

langsung mereka  

- memverifikasi bahwa 

pemasok mereka 

menyertakan 

persyaratan 

pembayaran tertentu 

dalam kontrak mereka 

dengan CH kebun   yang 

memasok produk RAC.  

NB:   

- Eksportir harus 

meneruskan SD dan SI ke 

CH kebun.   

- Nilai tetap penuh SI harus 

sampai kepada CH 

kebun. 

1 Januari 2023 

Bunga Akan Ditentukan Akan Ditentukan Akan Ditentukan 

Tabel 1: Ringkasan CH SC yang bertanggung jawab mematuhi persyaratan pembayaran SD/SI 
 

CATATAN: CH rantai pasokan yang bekerja dengan banyak tanaman 

 

CH rantai pasokan yang bekerja dengan beberapa tanaman mungkin memiliki tanggung 

jawab yang berbeda untuk pembayaran SD dan SI, tergantung pada peran yang mereka 

mainkan di setiap rantai pasokan dan tanggung jawab pembayaran untuk sektor terkait.   

Persyaratan 3.2.4 dan 3.3.6: Perjanjian/komitmen kontrak tentang 

pembayaran SD dan SI 
 

Di semua tanaman kecuali teh, kelompok dan kebun yang disertifikasi secara individual harus 

memiliki perjanjian kontrak yang jelas yang menentukan jumlah dan ketentuan lain seputar 

Sustainability Investment dan Sustainability Differential. 

Pendekatan pembeli pertama (kopi, kakao, buah-buahan olahan dan 

minyak kelapa, kacang hazel, tanaman obat   & rempah-rempah, tanaman 

lainnya) 

Pembeli pertama harus merundingkan jumlah SD dan SI dengan pemegang sertifikat kebun. 

CH rantai pasokan akan mencantumkan SD dan SI yang disepakati dalam kontrak dengan 
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CH kebun. Jika SI setara  barang disepakati antara para pihak selain jumlah SI berupa uang  , 

itu juga harus dimasukkan ke dalam kontrak. 

Pendekatan importir (pisang dan buah segar) 

Importir harus merundingkan dan menyepakati SD dengan pemasok. Jumlah SI tetap dan 

jumlah SD yang disepakati disertakan ke dalam kontrak. Jika SI setara   barang disepakati 

antara para pihak, selain jumlah SI berbentuk uang tetap, itu harus dimasukkan ke dalam 

kontrak. 

Jika importir tidak secara langsung membeli volume besertifikasi dari CH kebun, CH rantai 

pasokan di negara asal (pembeli pertama/eksportir, dll.) harus menyertakan jumlah SD yang 

dinegosiasikan dan jumlah SI tetap dalam kontrak dengan CH kebun. Jika SI setara barang 

disepakati antara para pihak, selain jumlah SI berbentuk uang  tetap, itu harus dimasukkan ke 

dalam kontrak. Dalam hal ini CH Rantai Pasokan yang berkontrak langsung dengan CH kebun 

harus mentransfer jumlah SI tetap dan SD yang disepakati ke CH kebun. 

Pendekatan pemilik merek (teh)  

Pemilik merek yang tidak membuat kontrak langsung dengan CH kebun harus membuat 

komitmen kepada Rainforest Alliance yang menentukan jumlah SD/SI berdasarkan volume 

yang akan mereka bayar. Pembayaran SD/SI ke CH Kebun akan difasilitasi oleh Rainforest 

Alliance. Agar ini terlaksana, Pemilik Merek harus melacak dari platform keterlacakan 

Rainforest Alliance (“menukar”) volume yang digunakan, dikemas, dan dijual sebagai 

Besertifikasi Rainforest Alliance, setidaknya setiap tiga bulan.  

Saat volume ditukarkan dari platform keterlacakan Rainforest Alliance, platform menunjukkan 

jumlah SD/SI (jumlah berdasarkan volume, US$/MT) yang harus dibayar pemilik merek kepada 

CH kebun melalui fasilitas pembayaran Rainforest Alliance. Faktur dikirim ke pemilik merek 

untuk jumlah ini. Pemilik merek membayar SD/SI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

dalam faktur. 

Perjanjian Kontrak 

Untuk pendekatan pembeli pertama dan importir, berikut ini berlaku untuk CH kebun dan SC:  

 

Kesepakatan pembayaran SD/SI antara CH kebun dan SC harus mencakup setidaknya: 

• Jumlah Sustainability Differential dan Sustainability Investments berdasarkan volume, 

yang secara jelas membedakan SD dan SI dari harga, premi kualitas, dan perbedaan 

lainnya 

• Syarat dan ketentuan pembayaran, yang berarti:  

• Penetapan   periode yang terkait dengan pembayaran Sustainability Differential 

dan Sustainability Investment (mis., volume tahunan yang dikontrak pada 2022, 

panen bulan Oktober 2022)  

• Jangka waktu pembayaran yang jelas (misalnya, 3 minggu setelah penerimaan 

produk bersertifikat, setiap tahun pada akhir kontrak, dll., dengan memperhatikan 

persyaratan 3.2.5) 

• Metode pembayaran (mis., detail rekening bank)  

• Mata uang 

Jika jumlah terpisah untuk SD dan SI tidak diketahui sebelum kontrak, perjanjian kontrak dapat 

merujuk satu jumlah total. Ketika penjualan aktual dari produk besertifikasi dilakukan, jumlah 

SD dan SI harus ditunjukkan (dalam platform). Jumlah SD dan SI sama dengan jumlah yang 

disepakati. 

CH SC   yang memiliki program investasi sendiri dapat menghitung investasi tersebut 

sebagai SI, selama investasi tersebut: 

- terkait dengan penerapan pedoman kebun standar Rainforest Alliance   
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- yang disepakati dengan CH kebun.  

- dimasukkan ke dalam Rencana Investasi CH kebun dan perjanjian kontrak (jika 

berlaku).  

- didukung oleh bukti investasi yang dilakukan (berupa uang dan setara barang). 

Situasi Khusus 

CH kebun membeli produk besertifikasi dari kebun lain 

Pemegang Sertifikat (CH) dengan ruang lingkup kebun yang juga membeli produk 

besertifikasi dari CH kebun lain. dianggap sebagai pembeli pertama untuk volume yang 

dibeli. Untuk tanaman yang pembeli pertamanya bertanggung jawab atas pembayaran 

SD/SI (lihat tabel 1), CH ini harus melakukan pembayaran SD/SI untuk volume yang dibeli 

sebagai RAC. 

Perdagangan intra-perusahaan  

Untuk organisasi multinasional yang beroperasi di bawah entitas hukum yang berbeda, 

persyaratan 3.2.4 dan 3.3.6 dapat diterapkan sebagai berikut:  .  

1. Ketentuan   pembayaran harus didokumentasikan untuk Sustainability Differential 

dan Sustainability Investments antara entitas yang membayar SD/SI (misalnya, 

pedagang) dan entitas yang menerima SD/SI (misalnya, CH kebun) 

2. Entitas yang membayar dan menerima harus mencatat semua transaksi intra-

perusahaan dari produk RAC di platform keterlacakan RA, termasuk level SD dan SI 

per volume yang disepakati. 

3. Baik entitas yang membayar maupun menerima harus menyimpan catatan 

pembayaran/penerimaan SD dan SI yang sebenarnya. 

Persyaratan 3.2.5 dan 3.3.4: Jangka waktu pembayaran SD dan SI 
Rainforest Alliance telah menetapkan jangka   waktu khusus untuk pembayaran SD dan SI per 

sektor, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini: 

Tanaman/Sektor Rentang waktu pembayaran yang berlaku 

Kopi 

Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan setelah 

pengiriman dari CH kebun ke pembeli pertama. 

Buah Olahan dan Minyak 

Kelapa 

Kacang hazel 

Tanaman obat dan Rempah 

Bunga 

Tanaman lainnya 

Kakao 

Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 6 bulan setelah 

pengiriman dari CH kebun ke pembeli pertama, kecuali diwajibkan 

berbeda oleh regulasi setempat. 

Teh 

Pembayaran setiap tiga bulan. Jumlah total triwulanan dibayarkan 

sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam faktur SD/SI dari Rainforest 

Alliance kepada pemilik merek, dan paling lambat pada penutupan 

triwulan berikutnya. 

Pisang dan Buah Segar 

lainnya 

Pembayaran digabung dengan pembayaran reguler untuk pisang dan 

buah segar lainnya yang bersertifikat. 

Tabel 2: Rentang waktu untuk pembayaran SD dan SI 

Persyaratan 3.2.6 dan 3.3.5: Pencatatan dan Pelaporan SD dan SI 
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Pencatatan pembayaran SD dan SI (dalam platform RA) 

Pendekatan Pembeli Pertama dan Importir: 

• Saat memasukkan transaksi penjualan, CH kebun harus memasukkan jumlah SD dan SI 

yang disepakati dalam kontrak di bidang “SD/SI disepakati” dalam rincian transaksi. 

Jumlah SD/SI yang disepakati dalam mata uang lokal dikonversi dan dicatat dalam 

Euro atau Dolar AS. 

• Pembeli pertama harus mengonfirmasi jumlah SD dan SI yang disepakati dengan 

mengonfirmasi keseluruhan transaksi yang dilakukan kepada mereka. Jika jumlah 

yang dimasukkan oleh CH kebun berbeda dari yang telah disepakati, pembeli 

pertama bisa menolak transaksi penjualan dan meminta CH kebun untuk 

memperbaikinya.  

• Untuk pisang dan buah segar lainnya: Jumlah SD/SI yang disepakati dicatat dalam 

platform antara CH kebun dan pembeli pertama (seperti dijelaskan di atas). Jika 

importir BUKAN pembeli pertama, jumlah SD/SI yang disepakati antara importir dan 

pemasoknya dicatat di luar sistem keterlacakan RA.  

Pendekatan pemilik merek: 

• Saat menukarkan volume besertifikasi dari platform, pemilik merek menunjukkan 

jumlah SD dan SI yang mereka berkomitmen membayarnya di kolom “SD/SI 

dilaksanakan” dari detail transaksi. 

 

Pencatatan pembayaran SI setara barang (di luar platform RA) 

Sustainability Investments yang dibuat setara barang biasanya tidak dihitung berdasarkan 

volume besertifikasi yang ditransaksikan. Oleh karena itu, investasi setara barang tidak 

dilaporkan melalui platform.  

CH SC yang melakukan investasi setara barang harus menyimpan dokumentasi di luar 

platform RA yang menunjukkan jenis dan jumlah investasi setara   barang yang diberikan.   

CH Kebun yang menerima investasi setara barang harus menyimpan dokumentasi di luar 

platform RA yang menunjukkan jenis dan jumlah investasi setara barang yang diberikan. 

Mereka juga harus menyertakan SI setara  barang yang diterima, dan mencatat bagaimana 

ini telah digunakan terhadap masing-masing kategori Investasi dalam Rencana Sustainability 

Investment.   

Persyaratan 3.2.7: Jumlah Minimum dan Jumlah Tetap 
Saat ini, Rainforest Alliance telah menetapkan Sustainability Differential minimum untuk kakao.  

Ini berarti jumlah SD yang disepakati antara pembeli pertama dan CH kebun harus mencapai 

setidaknya angka minimum ini: 

Kakao Geografi 

Afrika Wilayah negara lainnya 

SD Minimum 70 US$ per MT biji kakao 70 US$ per MT biji kakao 

Tanggal Mulai Semua kakao besertifikasi 

yang diproduksi selama siklus 

panen 2022-2023 atau lebih 

belakangan yang dijual 

1 Juli 2022 
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sebagai besertifikasi 

Rainforest Alliance 

Tabel 3: Jumlah SD minimum untuk kakao 

Rainforest Alliance telah menetapkan Sustainability Investment tetap untuk pisang dan buah 

segar lainnya. Ini berarti tidak diperlukan negosiasi untuk SI. Jumlahnya harus dimasukkan 

dalam perjanjian kontrak.  

Pisang dan 

buah segar 

Geografi 

Semua 

SI Tetap US$ 5,50 (US$ 0,10 per kotak pisang (18,14 kg)) 

Tanggal Mulai Importir harus membayar jumlah ini untuk volume yang 

memasuki rantai pasokan mulai 1 Januari 2023 dan seterusnya. 

Tabel 4: SI Tetap untuk pisang dan buah segar  
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3. RINGKASAN PEDOMAN   RANTAI PASOKAN (SD DAN SI) 

BESERTA PENERAPANNYA UNTUK SETIAP SEKTOR 

No   Topik Kopi Kakao Teh 
Pisang dan Buah 

Segar 
Sektor lain* Bunga 

3.2.3 

CH yang 

bertanggung 

jawab 

membayar SD 

Pembeli 

pertama 

Pembeli 

pertama 
Pemilik merek  

Importir bertanggung 

jawab membayar SD.  

CH SC lainnya antara 

CH kebun dan importir 

mentransfer 

pembayaran. 

Pembeli 

pertama 

Akan 

Ditentuk

an 

3.2.4 

CH 

bertanggung 

jawab atas 

perjanjian/ko

mitmen 

kontrak untuk 

SD  

Pembeli 

pertama 

Pembeli 

pertama 

 

Komitmen pada 

level SD dibuat oleh 

pemilik merek di 

platform 

keterlacakan 

Rainforest Alliance. 

Ada perjanjian kontrak 

antara penjual dan 

pembeli, mulai dari CH 

kebun hingga tingkat 

importir. 

Pembeli 

pertama 

Akan 

Ditentuk

an 

3.2.5 

Jangka waktu 

pembayaran 

untuk SD 

12 bulan 

6 bulan, 

kecuali 

diwajibkan 

berbeda 

oleh regulasi 

setempat. 

  Per tiga bulan. per 

tiga bulan untuk 

volume kuartal 

sebelumnya yang 

dijual sebagai RAC  

NB Untuk volume 

yang dijual 

sebagai RAC 

pada tahun 2022, 

faktur dan 

pembayaran 

akan dilakukan 

pada Q1 2023.  

Seperti yang ditetapkan 

oleh pembayaran 

komersial dan jadwal. 

 

12 bulan 

Akan 

Ditentuk

an 

3.2.6 

Pelaporan 

pembayaran 

SI dalam 

sistem 

keterlacakan 

Pembeli 

pertama 

Pembeli 

pertama 
Pemilik merek  Pembeli pertama 

Pembeli 

pertama 

Akan 

Ditentuk

an 

3.2.7 
Jumlah SD 

minimum 
TA 

70 US$/MT 

biji kakao. 

Wajib pada 

1 Oktober 

2022 

(Afrika); 1 

Juli 2022  

(negara 

lainnya) 

TA TA TA 

Akan 

Ditentuk

an 

3.3.4 

CH rantai 

pasokan yang 

bertanggung 

jawab 

membayar SI 

Pembeli 

pertama 

Pembeli 

pertama 
Pemilik merek  

Importir bertanggung 

jawab membayar SI 

sebesar $ 5,50 p/ MT 

yang akan diterima 

oleh CH kebun dari 

volume yang diekspor. 

Pembeli 

pertama 

Akan 

Ditentuk

an 
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No   Topik Kopi Kakao Teh 
Pisang dan Buah 

Segar 
Sektor lain* Bunga 

 CH SC lainnya antara 

CH kebun dan importir 

mentransfer 

pembayaran. 

3.3.5 

Pelaporan 

pembayaran 

SI dalam 

sistem 

keterlacakan 

Pembeli 

pertama 

Pembeli 

pertama Pemilik merek Pembeli pertama 
Pembeli 

pertama 

Akan 

Ditentuk

an 

3.3.6 

CH 

bertanggung 

jawab atas 

perjanjian 

kontrak/ 

komitmen 

untuk SI 

Pembeli 

pertama 

Pembeli 

pertama 

 

Komitmen pada 

level SI dibuat oleh 

pemilik merek di 

platform 

keterlacakan 

Rainforest Alliance. 

Ada perjanjian kontrak 

antara penjual dan 

pembeli, mulai dari CH 

kebun hingga tingkat 

importir. 

Pembeli 

pertama 

Akan 

Ditentuk

an 

*Sektor lain: Termasuk Buah olahan, Minyak Kelapa, Kacang Hazel, Tanaman obat dan Rempah, 

Sayuran. 


