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Pengantar

tentang Fair Trade USA dan APS
Apa itu Fair Trade USA?
Fair Trade USA adalah sebuah lembaga nirlaba dan
sertiﬁkasi terkemuka untuk produk-produk Perdagangan
yang Adil di Amerika Utara. Kami bekerja untuk
menggalakkan penghidupan berkelanjutan bagi para
produsen kecil dan para pekerja di lingkungan pertanian,
perikanan dan pakaian, dan pabrik barang-barang rumah
tangga, melindungi ekosistem-ekosistem yang rapuh, dan
membangun rantai pasok yang kuat dan transparan melalui
sistem-sistem sertiﬁkasi pihak ketiga yang independen.
Kami mengakui bahwa keberlanjutan adalah sebuah
perjalanan dan standar-standar kami dicurahkan untuk
perbaikan terus menerus seiring waktu untuk
mewujudkan praktik-praktik sosial, ekonomi dan
lingkungan unggulan. Label Fair Trade Certiﬁed™ kami
yang terpercaya menunjukkan bahwa standar-standar
yang ketat telah dipenuhi dalam produksi, perdagangan,
dan penggalakan produk-produk Perdagangan yang Adil
dari 45 negara di seluruh dunia.

Apa yang Dimaksud dengan
Sertiﬁkasi Perdagangan yang Adil?
Sertiﬁkasi Perdagangan yang Adil mensyaratkan
dilakukannya evaluasi oleh auditor-auditor independen
secara rutin untuk memastikan bahwa persyaratanpersyaratan telah dipenuhi. Perdagangan yang Adil fokus
pada tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu
kesejahteraan manusia yang menanam dan mengolah
produk-produk dan lingkungan di sekitar mereka.
Begitu mereka memenuhi standar-standar terkait, para
entitas yang bersertiﬁkat bisa menjual produk-produk
mereka dengan disertai segel Fair Trade Certiﬁed™ sehingga
para produsen dan pekerja dalam rantai pasok tersebut bisa
mendapatkan Premium Perdagangan yang Adil. Dengan
adanya segel Fair Trade Certiﬁed™ pada produk-produk,
konsumen tahu bahwa produk-produk mereka telah
memenuhi persyaratan-persyaratan yang ketat.

Manfaat Apa yang Dipetik Petani dan
Pekerja dari Perdagangan yang Adil?

Mulai dari kestabilan ekonomi hingga pendidikan serta
pemberdayaan, Perdagangan yang Adil memberikan
suara dan penghidupan yang lebih baik kepada petani
dan pekerja. Perdagangan yang Adil menjanjikan:
•
•
•
•
•

Kondisi kerja yang lebih baik,
Ketentuan-ketentuan perdagangan yang transparan,
Kontrak kerja yang jelas,
Dana Premium untuk investasi masyarakat, dan
Pelatihan tentang hak-hak mendasar di tempat kerja
untuk meningkatkan hidup mereka dan
merencanakan masa depan.

Manfaat Apa yang Dipetik Mitra
Pasar dari Perdagangan yang Adil?
Perdagangan yang Adil bekerja dengan para pelaku usaha
dengan memberikan penghargaan karena telah mengambil
keputusan yang bertanggung jawab dan beretika. Ini
merupakan cara bagi para pelaku usaha untuk
memperkuat rantai pasok mereka, mengurangi risiko,
meningkatkan transparansi dan keterlibatan antar semua
pihak di dalam rantai pasok, dan permintaan dari para
konsumen yang mempunyai kesadaran. Segel
Perdagangan yang Adil yang dikenal luas membedakan
produk-produk di pasar dengan menyampaikan cerita di
balik produk dan membangkitkan minat konsumen.

Manfaat Apa yang Dipetik Konsumen?
Ketika konsumen membeli produk-produk dengan segel Fair
Trade Certiﬁed™, mereka memberikan suara mereka melalui
uang mereka untuk mendukung perusahaanperusahaan yang bertanggung jawab, memberdayakan para
petani dan pekerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
and perorangan, mendorong penghasilan ynag berkelanjutan
dan kondisi kerja yang aman serta melindungi lingkungan.

Garis Besar tentang APS
Standar Produksi Pertanian (APS) berisi
persyaratan-persyaratan sistem produksi pertanian yang
bersertiﬁkat Fair Trade USA Certiﬁed™ di seluruh dunia,
yang mencakup berbagai kelompok, ukuran pertanian dan
fasilitas pengolahan terkait di bawah satu Standar.
Pertanian dan fasilitas diaudit berdasarkan kriteria untuk
ukuran mereka (Kecil, Menengah, atau Besar).
Persyaratan-persyaratan pemenuhan APS dikelompokkan
menjadi enam modul tematik berikut:
•
•
•
•

Pemberdayaan
Hak-Hak Fundamental di Tempat Kerja
Upah, Ketentuan-Ketentuan Kerja, & Akses ke Layanan
Keragamanhayati, Fungsi Ekosistem,
& Produksi yang Berkelanjutan
• Keterlacakan dan Transparansi
• Sistem Manajemen Internal
Halaman-halaman berikut memberikan gambaran umum
tentang sistem sertiﬁkasi Perdagangan yang Adil dan tema
inti APS. Selengkapnya, baca APS dan kebijakan-kebijakan
terkait di www.FairTradeUSA.org.
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Aliran Barang dan Dampak
Produk-Produk
Perdagangan yang Adil

Prêmio do
Comércio Justo

Produk-produk yang diproduksi, menjadi
barang jadi, dan diperdagangkan sesuai
Standar-Standar Perdagangan yang Adil.
Premium dibayarkan untuk semua produk
yang dijual sesuai ketentuan Perdagangan
yang Adil. Sejumlah produk juga mempunyai
Harga Minimum untuk melindungi petani dari
harga pasar yang tidak stabil.

Uma quantia adicional paga
pelos Parceiros de Mercado
diretamente aos produtores e
trabalhadores para apoiar projetos
de desenvolvimento comunitário.
O Prêmio é deﬁnido por produto
e por unidade e enviado pelo
parceiro de mercado.

Fluxo de Mercadorias

Fluxo do Prêmio

FAIR TRADE USA

Memberikan bantuan dalam seluruh rantai pasok dan proses sertiﬁkasi serta melacak pembayaran
Premium Perdagangan yang Adil, dan Harga Minimum jika relevan, kembali ke petani dan pekerja.

PETANI
DAN PEKERJA

PEMEGANG
SERTIFIKAT

MITRA PASAR

KONSUMEN

Menanam dan memproses
produk-produk pertanian
sambil memenuhi
standar-standar
Perdagangan yang Adil.

Memastikan para produsen
memenuhi standar-standar
Perdagangan yang Adil dan
mengelola penjualan kepada
para mitra pasar.

Membeli, melabeli, dan
menjual produk-produk
yang Bersertiﬁkat dan
membayarkan Premium
Perdagangan yang Adil.

Mendukung praktikpraktik yang beretika
dan penghidupan yang
berkelanjutan bagi
petani dan pekerja.

PESERTA
PREMIUM

Menentukan bagaimana
Premium Perdagangan
yang Adil akan digunakan
untuk memberi manfaat
kepada mereka sendiri dan
masyarakat mereka.

MASYARAKAT
KOMITE
PERDAGANGAN YANG ADIL

Petani dan pekerja memanfaatkan
Premium untuk mendanai
proyek-proyek untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan keluarga
mereka dan masyarakat.

Badan yang dipilih secara demokratis yang
mewakili Para Peserta Premium dan
mengelola dana dan proyek-proyek Premium.
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Fair Trade
USA Agricultural
Production
Standard
Standar
Produksi
Pertanian Fair
Trade USA

Certiﬁcation
Cycle
Siklus
Sertiﬁkasi
Audit Perdagangan yang Adil

Audit dilaksanakan oleh satu badan yang independen untuk memveriﬁkasi pemenuhan terhadap APS. Proses
sertiﬁkasi didasarkan pada satu siklus tiga tahun dimana keputusan awal untuk sertiﬁkasi diambil selama audit awal
(Tahun Ke-0). Audit dilakukan setahun sekali untuk mengkaji sejauh mana pemenuhan terhadap APS sudah berjalan.

MENGHUBUNGI
FAIR TRADE USA
MEMPERTAHANKAN
DAN MEMPERBAIKI
PRAKTIK-PRAKTIK

PENGAJUAN
& PENCAKUPAN

MEMPEROLEH
PREMIUM &
MELAKUKAN
INVESTASI
DALAM PROYEK

MENJUAL BARANGBARANG BERLABEL
PERDAGANGAN YANG ADIL

PERSIAPAN
PENGKAJIAN
PERDAGANGAN YANG ADIL

MENYELESAIKAN
AUDIT
PERDAGANGAN
YANG ADIL

MENERIMA
SERTIFIKASI

Berapa biaya yang diperlukan
untuk mendapatkan sertiﬁkat?
(1) Biaya Pemenuhan akan tergantung pada tingkat perubahan
yang harus dilakukan untuk memenuhi APS oleh semua lokasi dan
entitas yang masuk dalam cakupan Sertiﬁkat.
(2) Biaya audit bervariasi sesuai dengan jumlah dan luas lokasi di
bawah Sertiﬁkat, jumlah pekerja dan petani, serta penggunaan
kontraktor tenaga kerja, perekrut pihak ketiga, dan fasilitas-fasilitas
yang disubkontrakkan. Staf Fair Trade USA bagian Supply Chain bisa
memberikan perkiraan kisaran biaya ini. Kirim pengajuan sertiﬁkasi
untuk mendapatkan penawaran audit dari salah satu badan
pengkajian kami yang memeriksa kesesuaian persyaratan.

MENGATASI
KETIDAKMAMPUAN
MEMENUHI PERSYARATAN

Pertanyaan?
Halaman-halaman berikut ini
akan memberikan garis besar
tentang persyaratanpersyaratan dalam APS.
Untuk mengetahui lebih banyak
sumber daya atau mulai
berhubungan, kunjungi:
FairTradeCertiﬁed.org
atau hubungi
info@fairtradeusa.org
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UKURAN PERTANIAN & FASILITAS
menentukan persyaratan-persyaratan
APS sesuai waktu-waktu tertentu.

Gambaran Umum

Kecil
0-5 pekerja permanen
DAN kurang dari 25 pekerja
secara keseluruhan.

Enam Modul APS

Menengah
6-25 pekerja permanen
ATAU 25-100 pekerja
secara keseluruhan.

Besar
Lebih dari 25 pekerja permanen
ATAU lebih dari 100 pekerja
secara keseluruhan.

1
PEMBERDAYAAN
Memandu identiﬁkasi Peserta Premium, pemilihan Komite Perdagangan
yang Adil secara demokratis, dan pengelolaan serta penggunaan dana
Premium untuk proyek-proyek yang berbasis kebutuhan.

MA SYARK AT

2

PE TANI
DAN PE K E RJA

PEMEGANG
SERT IFIK AT

3

HAK-HAK FUNDAMENTAL
DI TEMPAT KERJA

UPAH, KETENTUAN-KETENTUAN KERJA,
& AKSES KE LAYANAN

Memberikan garis besar tentang hak-hak atas
kesejahteraan dan otonomi perorangan dan
kolektif, termasuk kebebasan dari kerja paksa atau
pekerja anak dan diskriminasi, perlindungan untuk
pekerja muda, dan kebebasan untuk berserikat.

Menetapkan persyaratan-persyaratan untuk
meningkatkan kesehatan dan keselamatan petani
dan pekerja, jam kerja, upah yang adil, dan
tunjangan, dan untuk mendorong lingkungan kerja
yang mendukung dan komunikasi yang terbuka.
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6

KERAGAMANHAYATI, FUNGSI EKOSISTEM,
& PRODUKSI YANG BERKELANJUTAN

KETERLACAKAN
& TRANSPARANSI

SISTEM MANAJEMEN
INTERNAL

Membantu melindungi keragamanhayati,
produktivitas tanah, dan air; mengendalikan
risiko dari pestisida dan limbah;
meningkatkan ketangguhan terhadap
perubahan iklim; dan memperbaiki
lingkungan, kesehatan dan kualitas hidup
petani, pekerja, dan masyarakatnya.

Memberikan kerangka untuk
keterlacakan barang-barang berlabel
Fair Trade Certiﬁed™ dan memastikan
bahwa kesepakatan antara
Pemegang Sertiﬁkat, pemasok, dan
para mitra pasar diikat dengan
kontrak yang adil dan transparan.

Berisi garis besar tentang
persyaratan-persyaratan bagi
Pemegang Sertiﬁkat and para pelaku
lain dalam cakupan Sertiﬁkat untuk
memastikan pemenuhan
persyaratan-persyaratan Standar
Produksi Pertanian Fair Trade USA.
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Kriteria Modul

Arti Simbol

Halaman-halaman berikut ini berisi gambaran singkat tentang persyaratanpersyaratan APS dan tanggung jawab-tanggung jawab dalam setiap Modul.
Program Perdagangan yang Adil merupakan perjalanan terus menerus dan
persyaratan-persyaratan pemenuhan meningkat seiring waktu. Sebelum
meninjau persyaratan-persyaratan, tentukan ukuran pertanian dan fasilitas
anda untuk disesuaikan dengan persyaratan-persyaratan dan pendekatan
audit APS.

Persyaratan-persyaratan penting
Persyaratan-persyaratan kemajuan
Jadwal pelaksanaan
ditentukan oleh premium.
Kurang ketat untuk
Pertanian & Fasilitas Kecil.

Persyaratan-persyaratan penting harus dipenuhi pada tahun sertiﬁkasi
tertentu (0, 1, 3, atau 6).
Persyaratan-persyaratan kemajuan memberikan ﬂeksibilitas dalam
melakukan perbaikan dan Pemegang Sertiﬁkat memilih praktik-praktik yang
akan dilaksanakan terlebih dahulu sambil terus mewujudkan kemajuan seiring
waktu dan pemenuhan persyaratan sepenuhnya pada tahun ke-6 sertiﬁkasi.

Kurang ketat untuk Pertanian
dan Fasilitas Menengah & Kecil.
Perorangan tertentu harus
diidentiﬁkasi untuk peran-peran ini.

PERAN

Modul 1: Pemberdayaan

Pelatihan yang perlu dilakukan
Pemegang Sertiﬁkat memegang
tanggung jawab utama untuk
memenuhi kriteria-kriteria ini

1.1 - 1.2 Produsen Kecil dan Pekerja Terwakili
dalam Komite Perdagangan yang Adil
untuk Mengelola Penggunaan Premium
Perdagangan yang Adil.

SERTIFIKASI
Pe r sy ar at an-p e r sy ar at an
m i ni m um unt uk se r t i ﬁk asi

T0

Persyaratan-persyaratan
meningkat secara bertahap
Le Titulaire du Certiﬁcat est
le principal
responsable
T1
T3
T6
pour ces critères.

Pemegang Sertiﬁkat memahami peran Komite Perdagangan yang Adil ,
Pengkajian Kebutuhan, dan Rencana Premium.
Pemegang Sertiﬁkat mengusulkan satu struktur awal Komite
Perdagangan yang Adil.

KOMITE PERDAGANGAN
YANG ADIL

Para Peserta Premium mendapat pelatihan tentang maksud Komite
Perdagangan yang Adil, Pengkajian Kebutuhan, dan Rencana Premium.
Para Peserta Premium menyetujui struktur dan memilih
Komite Perdagangan yang Adil.
Pengkajian Kebutuhan dilakukan untuk mengidentiﬁkasi kebutuhankebutuhan Para Peserta Premium, keluarga, masyarakat dan lingkungan mereka.
Para Peserta Premium dan Komite Perdagangan yang Adil
melakukan pertemuan secara rutin.
Komite Perdagangan yang Adil menyusun satu Rencana Premium
dengan didasarkan pada Pengkajian Kebutuhan.
Para Peserta Premium menyetujui Rencana Premium.
Para Peserta Premium memahami penggunaan Premium
dan pelaksanaan proyek.
Pengkajian Kebutuhan diperbaharui secara rutin.
Komite Perdagangan yang Adil mendapat pelatihan tentang
bagaimana melakukan Pengkajian Kebutuhan.
Komite Perdagangan yang Adil mengambil peran yang aktif
dalam memperbaharui Pengkajian Kebutuhan.

1.3 Para produsen kecil diberdayakan untuk
memperbaiki penghidupan mereka.
Pemegang Sertiﬁkat tidak menghalangi para petani kecil untuk
mengemban lebih banyak tanggung jawab dalam rantai pasok.
Para petani kecil mendapat pelatihan tentang literasi keuangan atau, kalau tidak,
dibantu untuk melakukan diversiﬁkasi penghidupan mereka paling tidak sekali dalam 3 tahun.

Gambaran Umum tentang Standar Produksi Pertanian Fair Trade USA
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Modul 2: Hak-Hak Fundamental di Tempat Kerja

Pemberi kerja dan manajer lokasi
memegang tanggung jawab utama
untuk memenuhi kriteria-kriteria ini

SERTIFIKASI

2.1 Tidak ada kerja paksa,
kerja ijon atau kerja wajib.

Pe r sy ar at an-p e r sy ar at an
m i ni m um unt uk se r t i ﬁk asi

Persyaratan-persyaratan
meningkat secara bertahap

T0

T1

T3

T6

Pekerja tidak menghadapi ancaman atau dipaksa untuk melakukan
kerja paksa, kerja ijon atau kerja wajib.

2.2 Anak-anak dan pekerja muda dilindungi.
Memperkerjakan anak-anak dilarang.
Pekerja muda dan anak-anak yang membantu di lahan pertanian
mempunyai tugas dan jadwal kerja yang melindungi kesehatan dan
perkembangan mental dan ﬁsik mereka.
Ada catatan terperinci tentang pekerja muda.**
Jika ada risiko adanya pekerja anak, sebuah rencana mitigasi disusun
dan dilaksanakan.**

2.3 Kebebasan berserikat dan hak untuk
melakukan perundingan bersama..
Pemberi kerja tidak campur tangan atau mendiskriminasi hak-hak
atas kebebasan berserikat dan melakukan perundingan bersama.

2.4 Tidak ada diskriminasi atau tindakan kekerasan.
Tidak ada diskriminasi terhadap pekerja.
Semua pekerja menerima upaya yang setara untuk pekerjaan
dengan nilai setara.
Para petani dan pekerja tidak dikenai hukuman ﬁsik, pemaksaan,
tindakan kekerasan atau pelecehan.
Pertanian dan fasilitas mempunyai kebijakan dan prosedur internal
tentang pelecehan seksual.*
Pekerja dan manajemen mendapat pelatihan tentang prosedur
pelecehan seksual.*

Gambaran Umum tentang Standar Produksi Pertanian Fair Trade USA
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Modul 3: Upah, Ketentuan-Ketentuan
Kerja, & Akses ke Layanan

Pemberi kerja dan manajer lokasi
memegang tanggung jawab utama
untuk memenuhi kriteria-kriteria ini

SERTIFIKASI
Pe r sy ar at an-p e r sy ar at an
m i ni m um unt uk se r t i ﬁk asi

3.1 Ada Kontrak dan Ketentuan-Ketentuan
Kerja yang Jelas.

Persyaratan-persyaratan
meningkat secara bertahap

T0

T1

T3

T6

Pekerja memahami upah, jadwal pembayaran, manfaat, dan tanggung jawab mereka.
Pekerja mempunyai kontrak tertulis yang mengikat secara hukum.**
Ada analisis tentang angkatan kerja dan kebutuhan pekerja di setiap lokasi.
Para kontraktor tenaga kerja memenuhi persyaratan-persyaratan APS yang berlaku.
Pekerja diperkerjakan secara langsung atau melalui kontraktor tenaga kerja
yang mempunyai reputasi yang baik.
Posisi-posisi tetap dan yang berkesinambungan diisi oleh pekerja permanen.

3.2 Ada lingkungan kerja yang aman.
Pekerja dan petani mendapat perlengkapan keamanan yang memadai.**
Tekanan karena panas dicegah dengan menyediakan air dingin dan peneduh.
Pekerja mendapatkan layanan dan perawatan yang diperlukan ketika
mengalami cedera atau sakit di tempat kerja.**
Pekerja dan petani menerima pelatihan tahunan tentang risiko-risiko
di tempat kerja.*
Pekerja yang menangani pestisida yang berbahaya mendapat
pemeriksaan medis secara rutin.
Ada pengkajian tertulis tentang risiko-risiko pekerja di tempat kerja.
Komite Kesehatan dan Keselamatan di Tempat Kerja
mengidentiﬁkasi dan menangani permasalahan-permasalahan
kesehatan dan keselamatan kerja.

KOMITE KESEHATAN
DAN KESELAMATAN
DI TEMPAT KERJA

3.3 Pekerja mendapatkan upah dan tunjangan yang adil.
Upah dan tunjangan memenuhi atau melampaui ketentuan minimum
yang diwajibkan secara hukum.
Pemotongan upah hanya diperbolehkan apabila sah secara hukum
dan tidak berkaitan dengan tindakan disipliner.
Pemberi kerja memberikan cuti liburan, cuti sakit dan cuti melahirkan
yang memenuhi atau melebihi yang disyaratkan APS.
Pemberi kerja mempunyai pemahaman tentang upah layak dan
mempunyai perencanaan untuk mewujudkan upah layak untuk pekerja.
Pekerja dilindungi dengan asuransi kesehatan, asuransi kerugian
pekerja dan pensiun.*

Gambaran Umum tentang Standar Produksi Pertanian Fair Trade USA
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Modul 3: Upah, Ketentuan-Ketentuan
Kerja, & Akses ke Layanan (lanjutan)

Pemberi kerja dan manajer lokasi
memegang tanggung jawab utama
untuk memenuhi kriteria-kriteria ini

SERTIFIKASI

3.4 Perorangan melakukan pekerjaan
dalam jam kerja yang masuk akal.

Pe r sy ar at an-p e r sy ar at an
m i ni m um unt uk se r t i ﬁk asi

Persyaratan-persyaratan
meningkat secara bertahap

T0

T1

T3

T6

Jumlah hari kerja dalam seminggu tidak melebihi 48 jam reguler dan
12 jam kerja lembur yang tanpa paksaan.*
Hari kerja tidak lebih dari 14 jam.*
Pekerja mendapatkan hari istirahat dan saat istirahat yang dibayar.*

3.5 Pekerja migran dipekerjakan secara etis.
Pekerja migran direkrut secara adil dan transparan dan mereka
tidak membayar biaya perekrutan.
Perekrut pihak ketiga terdaftar dan mempunyai reputasi yang baik.
Pemberi kerja menanggung semua biaya rekrutmen.*

3.6 Pekerja mempunyai akses ke
kebutuhan dan layanan dasar.
Pekerja mempunyai akses ke fasilitas air minum dan kebersihan pribadi.
Perumahan untuk pekerja memenuhi standar yang lebih tinggi untuk
kebersihan pribadi dan keselamatan.*
Anak-anak yang tinggal di lokasi mempunyai akses ke pendidikan
dasar dan tempat penitipan anak.**
Pekerja mempunyai pilihan-pilihan yang bisa diakses untuk membeli
barang dan layanan dengan harga yang adil.*

3.7 Pekerja memahami hak-hak mereka
dan bisa menyuarakan keluhan dan
permasalahan mereka.
Pekerja menerima informasi tertulis dan pelatihan tentang
hak-hak mereka yang dicakup dalam APS.*
Pekerja bebas mengakses prosedur lain untuk pengajuan keluhan.*
Sebuah Tim Keterlibatan Sosial membantu komunikasi antara
pekerja dan manajemen.*

KOMITE
KETERLIBATAN SOSIAL

Gambaran Umum tentang Standar Produksi Pertanian Fair Trade USA
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Modul 4: Keragamanhayati, Fungsi Ekosistem,
dan Produksi yang Berkelanjutan

Pemberi kerja dan manajer lokasi
memegang tanggung jawab utama
untuk memenuhi kriteria-kriteria ini

SERTIFIKASI
Pe r sy ar at an-p e r sy ar at an
m i ni m um unt uk se r t i ﬁk asi

4.1 Air digunakan secara eﬁsien.

Persyaratan-persyaratan
meningkat secara bertahap

T0

T1

T3

T6

Hanya air bersih yang digunakan untuk pengairan.
Sumber air diketahui dan sistem pembagian air dipertahankan.
Air diambil dari tanah dan sumber permukaan dicatat dan
digunakan secara berkelanjutan.*

4.2 Metode-metode produksi melindungi
terusan air dan ekosistem.
Petani memenuhi peraturan dan perundangan national tentang tata guna lahan.
Tidak ada penggundulan hutan atau kerusakan hutan alam.
Petani tidak menggunakan benih atau bahan-bahan bercocok tanam
yang direkayasa secara genetika.
Zona penyangga di sekitar kawasan lindung, tubuh air, dan sumber
air minum dijaga.
Petani melindungi dan meningkatkan keragamanhayati di lahan
pertanian dan spesies yang terancam punah.

4.3 Petani menggunakan Manajemen Hama Terpadu dan
Praktik-Praktik Unggulan Lain untuk Melindungi
Tanah dan Mengurangi Penggunaan Pestisida.
Petani menggunakan teknik-teknik Manajemen Hama Terpadu dan
meminimalkan penggunaan pestisida.
Petani membuat catatan tentang jumlah pestisida yang digunakan
selama satu tahun.
Petani melakukan upaya untuk mencegah erosi tanah, memperbaiki
kesuburan tanah, dan menggunakan pupuk secara eﬁsien.*

4.4 Pestisida dan bahan kimia
digunakan dengan aman.
Petani tidak menggunakan pestisida yang ilegal.
Petani tidak menggunakan pestisida yang ada dalam Daftar Merah
Fair Trade USA tentang Pestisida yang Dilarang Penggunaannya.
Petani hanya menggunakan pestisida yang ada dalam Daftar Kuning
Fair Trade USA tentang Pestisida yang Dibatasi Penggunaannya
untuk kondisi-kondisi tertentu.
Pemegang Sertiﬁkat mempunyai daftar semua pestisida yang digunakan.
Pestisida dan bahan-bahan berbahaya disimpan dan diangkut dengan aman.
Pestisida digunakan dengan cara sedemikian rupa sehingga
meminimalkan risiko terbawa angin dan paparan pada manusia.*
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Modul 4: Keragamanhayati, Fungsi Ekosistem,
dan Produksi yang Berkelanjutan (lanjutan)

Pemberi kerja dan manajer lokasi
memegang tanggung jawab utama
untuk memenuhi kriteria-kriteria ini

SERTIFIKASI

4.5 Pembuangan limbah tidak mengancam
kesehatan manusia atau lingkungan.

Pe r sy ar at an-p e r sy ar at an
m i ni m um unt uk se r t i ﬁk asi

Persyaratan-persyaratan
meningkat secara bertahap

T0

T1

T3

T6

Air limbah diolah sebelum dibuang.
Buangan air limbah tidak mencemari sumber-sumber air minum.*
Kualitas air limbah dipantau untuk memastikan pemenuhan terhadap
parameter-parameter kualitas air yang aman.**
Petani dan pekerja dilatih tentang bagaimana menangani limbah
organik dan limbah berbahaya.
Ada rencana pengelolaan limbah untuk meminimalkan pencemaran
dan risiko pada kesehatan.
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Modul 5: Transparansi dan Keterlacakan

Pemegang Sertiﬁkat memegang
tanggung jawab utama untuk
memenuhi kriteria-kriteria ini

SERTIFIKASI

5.1 Ada keterlacakan dalam
seluruh rantai pasok.

Pe r sy ar at an-p e r sy ar at an
m i ni m um unt uk se r t i ﬁk asi

Persyaratan-persyaratan
meningkat secara bertahap

T0

T1

T3

T6

Produk-produk Perdagangan yang Adil ditandai dan secara ﬁsik
dipisahkan dari produk-produk non-Perdagangan yang Adil.
Ada dokumentasi tentang aliran ﬁsik produk Perdagangan yang Adil.
Volume produk Perdagangan yang Adil yang dijual sesuai dengan
volume produk yang dibeli.
Ada catatan terperinci tentang semua sumber produk, pembelian,
dan penjualan produk-produk Perdagangan yang Adil.
Ada catatan tentang kerugian-kerugian yang terjadi selama pengolahan.

5.2 Kontrak dipenuhi.
Kontrak yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian
Perdagangan yang Adil dihargai.
Pemegang Sertiﬁkat mempunyai kontrak dengan masing-masing
pemasok terkait pembayaran dan jangka waktu kredit.
Petani dan fasilitas menerima tanda terima untuk setiap transaksi.
Pemegang Sertiﬁkat membayar harga yang benar dan, jika relevan,
Premium Perdagangan yang Adil.
Kredit dan input atau layanan pertanian disediakan dengan
adil dan transparan.

5.3 Pemegang Sertiﬁkat transparan terhadap
Fair Trade USA dan Badan Sertiﬁkasi.
Hanya produk-produk yang masuk dalam cakupan Sertiﬁkat yang
dijual sebagai produk Perdagangan yang Adil.
Semua aktivitas audit tidak terhalangi dan informasi dibagikan
dengan bebas.
Produk yang ada di stok selama lebih dari satu tahun sebelum sertiﬁkat
tidak boleh dijual sebagai produk Perdagangan yang Adil.
Tanda sertiﬁkasi Fair Trade USA hanya digunakan setelah disetujui.
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Modul 6: Sistem Manajemen Internal

Pemegang Sertiﬁkat memegang
tanggung jawab utama untuk
memenuhi kriteria-kriteria ini

SERTIFIKASI

6.1 Sebuah Sistem Manajemen Internal
(SMI) membantu pemenuhan terhadap
persyaratan dan perbaikan.
Paling tidak satu orang bertanggung jawab atas manajemen SMI
dan pemenuhan persyaratan-persyaratan APS.

Pe r sy ar at an-p e r sy ar at an
m i ni m um unt uk se r t i ﬁk asi

Persyaratan-persyaratan
meningkat secara bertahap

T0

T1

T3

T6

MANAJER SMI

Pemegang Sertiﬁkat memetakan dimana produk Perdagangan
yang Adil dibudidayakan, diolah, dan disimpan.
Sebuah Manual SMI dibuat.
Satu pengkajian risiko dilakukan untuk mengidentiﬁkasi wilayah-wilayah
yang berpotensi tidak memenuhi persyaratan-persyaratan APS.
Inspeksi internal semua lokasi yang masuk dalam cakupan
Sertiﬁkat dilakukan.
Ada proses yang jelas untuk memecahkan masalah yang ditemukan
selama inspeksi internal.
Manual SMI diikuti.
Sebuah Rencana Manajemen Risiko dilaksanakan untuk menangani
hasil-hasil pekerja risiko.

6.2 Terjalin hubungan yang transparan, memberdayakan
dan non-diskriminatif antara Pemegang Sertiﬁkat
dan segala entitas yang dikelola secara terpisah yang
masuk dalam cakupan Sertiﬁkat.
Manajer lokasi memahami tanggung jawab mereka di bawah
Sertiﬁkasi Perdagangan yang Adil.
Pemegang Sertiﬁkat tidak melakukan diskriminasi terhadap entitas-entitas
yang ada saat ini dalam Sertiﬁkat atau calon-calon entitas.
Ada kontrak antara Pemegang Sertiﬁkat dan entitas-entitas terpisah
yang menjelaskan tanggung jawab APS.
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