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PANDUAN U RAINFOREST ALLIANCE 

PENERAPAN PENYEDIA LAYANAN 

Nama Dokumen Kode Dokumen Versi 

 

Panduan U: Penerapan Penyedia Layanan SA-G-SD-40-V1 1 

 

Tanggal publikasi pertama: Tanggal revisi: Berlaku mulai: Berakhir pada: 

1 Juli 2022 T/A 1 Juli 2022 

Hingga 

pemberitahuan lebih 

lanjut 

Ditautkan ke:   

SA-S-SD-1 Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance , Pedoman Kebun   1.2.2, 5.3.9, 5.3.10 

SA-P-SD-12 Kebijakan bagi Penyedia Layanan yang Bekerja Untuk Beberapa Pemegang Sertifikat 

Negara/Kawasan      Tanaman Tipe Sertifikasi 

Semua Semua tanaman dalam ruang lingkup 

sistem sertifikasi Rainforest Alliance; lihat 

Peraturan Sertifikasi. 

Sertifikasi Kebun 

 

PENGANTAR 

Penyedia layanan Kebun Besertifikasi Rainforest Alliance harus mematuhi persyaratan 

standar yang berlaku, untuk memastikan semua kegiatan yang relevan di kebun   

bersertifikat dilakukan sesuai dengan Standar, meskipun dilakukan oleh orang yang tidak 

dipekerjakan langsung oleh pemegang sertifikat atau anggota kelompok. Pemegang 

sertifikat bertanggung jawab atas kepatuhan penyedia layanan dan tenaga kerja 

padapersyaratan standar yang relevan. CH harus memiliki mekanisme pengawasan untuk 

memeriksa hal ini, termasuk verifikasi selama inspeksi dan audit internal.  

 

Panduan ini menjelaskan penerapan persyaratan standar untuk kategori dan aktivitas 

penyedia layanan utama.  Ini mengacu pada Persyaratan Standar: 

• 1.2.2: mencakup semua penyediaan layanan termasuk penyedia tenaga kerja  

• 5.3.9, 5.3.10:  persyaratan khusus untuk penyedia tenaga kerja 

 

JENIS PENYEDIA LAYANAN YANG TERMASUK DALAM RUANG LINGKUP 

Persyaratan 1.2.2. hanya berlaku untuk penyedia layanan yang bekerja dalam batas fisik 

kebun di:  

• Aktivitas di lapang 

• Aktivitas pengolahan 

• Penyediaan tenaga kerja 

Contoh penyedia layanan yang termasuk: Contoh penyedia layanan yang TIDAK 

termasuk: 

- Penyedia penyemprotan dari udara 
- Penyedia penyemprotan di darat 
- Pekerja jangka pendek penanaman  , 

pemangkasan, penyerbukan, atau 

pemanenan   
- Satpam 

- Penyedia jasa dalam pelayanan 

pemerintah yang melakukan kegiatan 

yang tidak dikendalikan oleh 

pemegang sertifikat 
- Layanan katering 
- Transportasi para pekerja 
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PERSYARATAN YANG BERLAKU 

Tabel berikut menunjukkan persyaratan yang berlaku untuk setiap kategori penyedia 

layanan. Persyaratan Sosial dari Bab 5 berlaku untuk pekerja di seluruh kebun, tidak hanya 

mereka yang bekerja di tanaman bersertifikat.  

 

Contoh kategori 

penyedia layanan 

utama 

Persyaratan yang berlaku Keterangan 

Penyedia tenaga 

kerja yang 

menyediakan jasa 

perekrutan: setelah 

perekrutan pekerja 

dipekerjakan oleh 

pemegang 

sertifikat  

5.3.9 dan/atau 5.3.10 Karena pemegang 

sertifikat mempekerjakan 

pekerja yang direkrut oleh 

penyedia tenaga kerja, 

pemegang sertifikat 

bertanggung jawab atas 

persyaratan lain yang 

berlaku di Bab 5.  

 

 

Penyedia tenaga 

kerja yang 

menyediakan 

tenaga kerja yang 

tetap dipekerjakan 

oleh penyedia 

tenaga kerja 

5.3 Upah dan Kontrak,  

Semua kecuali 5.3.2 

 

5.5 Kondisi Kerja 

5.5.1, 5.5.2 

5.5.3 bagian tentang cuti melahirkan, 

bukan bagian ruang menyusui 

Semua penyedia 

layanan lainnya 

(tidak termasuk 

penyedia tenaga 

kerja) 

5.3 Upah dan kontrak 

5.3.1-5.3.8 kecuali 5.3.2,  

5.3.11, 5.3.12 

 

5.5 Kondisi Kerja 

5.5.1 Jam kerja harian dan istrirahat 

5.5.2 Lembur 

5.5.4 Anak para pekerja 

5.6 Kesehatan dan Keselamatan: 

5.6.9 Keamanan saat bekerja di situasi 

berbahaya 

5.6.10 Keamanan bekerja dengan 

peralatan  

5.6.11 Perlindungan terhadap ibu hamil 

dan menyusui 

5.6.12 Potensi bahaya 

Penyedia layanan 

penyemprotan dari 

udara 

Semua persyaratan untuk 'penyedia 

layanan lain 

dan 

4.6.7 Pengaplikasian lewat udara 

Lampiran Bab Pertanian, S7 Pengelolaan 

Pestisida, Paragraf Pengaplikasian lewat 

Udara  

5.6.16 Pemeriksaan medis untuk petugas 

yang menangani pestisida 
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Contoh kategori 

penyedia layanan 

utama 

Persyaratan yang berlaku Keterangan 

Penyedia 

penyemprotan di 

darat 

 

Semua persyaratan untuk ‘penyedia 

layanan lainnya  

dan 

4.5 Pengendalian Hama Terpadu (PHT), 

semua persyaratan 

Relevan jika penyemprot 

pestisida juga memiliki 

tugas manajemen di PHT, 

termasuk pemantauan 

hama atau musuh alami 

dan/atau mengambil 

keputusan tentang 

kegiatan penyemprotan 

4.6 Manajemen Bahan Agrokimia, semua 

persyaratan termasuk Lampiran terkait 

termasuk Lampiran Bab Pertanian, S7 

Pengelolaan Pestisida dan Kebijakan 

Penggunaan Khusus   

 

5.6.16 Pemeriksaan kesehatan bagi 

petugas penanganan pestisida 

Tim pemangkasan Semua persyaratan untuk ‘penyedia 

layanan lainnya’  

dan 

4.2 Pemangkasan dan renovasi tanaman 

pohon 

4.2.1 Siklus pemangkasan 

4.2.2 Pemangkasan 

4.2.3 Renovasi (berlaku jika dipilih) 

Relevan jika seluruh 

strategi pemangkasan 

dialihdayakan dan 

penyedia layanan 

menentukan kapan dan di 

mana harus memangkas 

 

 

MEKANISME PENGAWASAN TERDOKUMENTASI 

Persyaratan 1.2.2 menyatakan bahwa pemegang sertifikat memiliki mekanisme 

pengawasan untuk memverifikasi bahwa penyedia layanan dan penyedia tenaga kerja 

memenuhi persyaratan standar yang berlaku bagi mereka.  

 

Mekanisme pengawasan harus berisi minimal unsur berikut:  

1. Perjanjian kontrak dengan penyedia layanan termasuk pemenuhan persyaratan yang 

berlaku seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas.  

2. Pencantuman risiko yang diidentifikasi terkait dengan operasi penyedia layanan dalam 

penilaian Risiko kebun (Lampiran S03 persyaratan 1.3.1).  

3. Pencantuman langkah-langkah mitigasi risiko yang relevan dalam rencana 

Manajemen.  

4. Pemantauan kepatuhan penyedia layanan setidaknya setahun sekali selama inspeksi 

internal.   


