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1. APS Mempunyai Dua Jenis Kriteria: Penting dan Kemajuan
Kriteria penting: HARUS dipenuhi dalam satu kerangka waktu tertentu
•

Mayoritas kriteria Penting harus dipenuhi sebelum sertifikasi awal (Tahun ke-0).

•

Semua kriteria Penting lainnya harus dipenuhi dalam satu kerangka waktu tertentu, sementara
SEMUA kriteria Penting harus dipenuhi SEPENUHNYA paling lambat pada Tahun ke-6.

•

Sejumlah kriteria Penting harus dipenuhi sesuai urutan tertentu dalam waktu tertentu, sebelum
atau setelah kriteria terkait lainnya telah dipenuhi.

Kriteria kemajuan: Menjelaskan persyaratan perbaikan terus menerus.
•

Pemegang Sertifikat (PS) harus menunjukkan tingkat minimum pemenuhan persyaratan
dan kemajuan seiring waktu. Setiap kriteria kemajuan bernilai satu angka Kemajuan tertentu,
yaitu 1, 3 atau 5. Untuk memenuhi modul-modul yang berisi kriteria Kemajuan, Pemegang
Sertifikat harus mendapatkan:
o

40% angka Kemajuan yang bisa mereka penuhi sebelum sertifikasi awal dan selama Tahun
ke-2 (Tahun 0 - 2)

o

70% angka Kemajuan yang bisa mereka penuhi selama Tahun Ke-3 hingga Ke-5

o

Pemenuhan SEPENUHNYA SEMUA kriteria Kemajuan pada Tahun Ke-6

•

Pemegang Sertifikat bisa memilih kriteria Kemajuan yang mana yang hendak dipenuhi
untuk mencapai persentase minimum angka Kemajuan yang disyaratkan dalam modul-modul
yang berisi kriteria Kemajuan, dalam waktu tertentu.

•

HANYA Modul 3 (Upah, Ketentuan Kerja, dan Akses ke Layanan) dan 4 (Keragaman Hayati,
Fungsi Ekosistem, dan Produksi Berkelanjutan) berisi kriteria Kemajuan.

SEMUA Kriteria (Penting dan Kemajuan) relevan untuk BAIK lahan pertanian (lokasi produksi termasuk
lahan untuk budidaya pertanian dan rumah kaca) MAUPUN fasilitas, kecuali disebutkan lain.
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Garis Besar Kerangka Waktu:
Kriteria Penting

Kriteria Kemajuan

Tahun 0-6
Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5
Modul 6

Tahun 0 - 2

Tahun 3 - 5

Tahun 6

---

---

---

---

---

---

Semua Berlaku

40%
angka Kemajuan

70%
angka Kemajuan

100%
angka Kemajuan

Semua Berlaku

40%
angka Kemajuan

70%
angka Kemajuan

100%
angka Kemajuan

---

---

---

---

---

---

Semua Berlaku

sesuai ketentuan

Semua Berlaku

sesuai ketentuan
sesuai ketentuan
sesuai ketentuan

Semua Berlaku

sesuai ketentuan

Semua Berlaku

sesuai ketentuan

2. Penghitungan Angka Kemajuan dan Pemenuhan Modul:
2.1. Penetapan jenis kriteria
Didasarkan pada lahan pertanian dan besarnya fasilitas, yang ditetapkan dalam APS sebagai Kecil (PK),
Menengah (PM), atau Besar (PB), kriteria dalam Modul 3 dan 4 bisa ditandai sebagai:
No.

Kriteria Pemenuhan

Semua pekerja permanen
memiliki kontrak tertulis yang
berisi ketentuan-ketentuan kerja
PU (Praktik
– dianggap
yangUnggulan)
jelas.
sebagai praktik unggulan namun tidak
disyaratkan untuk lahan pertanian dan
fasilitas dengan ukuran tertentu sesuai
yang disebutkan.

PK

PM

PB

Maksud dan Klarifikasi

3.1.1.c

Kontrak harus mengikat secara hukum.
Minimum kontrak harus ditulis dalam
bahasa yang dipahami pekerja dan
menjelaskan:
P-T# (Kriteria Penting
- Tahun) – Penting
untuk lahan pertanian
dan fasilitas dengan
ukuran yang sudah
ditentukan. Harus
K-# (Kriteria Kemajuan - Angka) – Kriteria Kemajuan, mempunyai nilai sesuai
dipenuhi pada tahun
angka yang ditetapkan untuk lokasi-lokasi dengan ukuran-ukuran sesuai yang
audit yang ditentukan
ditentukan dan menyumbang angka total Modul. PS bisa memilih untuk
(T0 harus dipenuhi
memenuhi persyaratan dalam kriteria ini kapan pun sebelum Tahun ke-6. Setelah
sebelum sertifikasi)
memenuhi, angka yang ditunjukkan akan dijumlahkan bersama angka lain untuk
PU

K-3

P-T0

menjadi skor keseluruhan Modul tersebut.

2.2. Progress points
Angka kemajuan yang ada di setiap Modul berbeda-beda sesuai dengan kategori ukuran lahan
pertanian. Satu kriteria tunggal dapat diberi bobot yang berbeda untuk pertanian-pertanian dengan
berbagai ukuran.
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•

Untuk memenuhi persyaratan dalam setiap Modul, semua pertanian dalam SETIAP kategori
ukuran harus mencapai angka Kemajuan minimum tertentu yang disyaratkan dalam Modul
dalam waktu tertentu.

•

Angka parsial untuk satu kriteria tidak bisa diberikan. Angka hanya diberikan untuk
pemenuhan persyaratan secara SEPENUHNYA.

Contoh (tabel di bawah): Dalam Modul 3, sebuah Pertanian Berukuran Menengah perlu mencapai
angka 90 dari total kemungkinan angka 128 (70%) pada Tahun 3.

Angka di Modul 3

PK

PM

PB

T0 – angka minimum yang diperlukan (40%)

16

51

39

T3 – angka minimum yang diperlukan (70%)

28

90

68

T6 –angka total yang diperlukan (100%)

40

128

97

2.3. Pemberian skor untuk kelompok-kelompok dengan ukuran beragam
Dalam sebuah kelompok yang mempunyai lokasi-lokasi pertanian dengan berbagai ukuran, skor
dihitung dengan mengelompokkan pertanian-pertanian dan fasilitas-fasilitas yang mempunyai ukuran
yang sama;
•

Setiap kategori dengan ukuran berbeda mendapatkan jumlah angka yang berbeda pula,
karena jumlah angka keseluruhan yang mungkin dicapai untuk setiap Modul dibedakan
berdasarkan dengan kategori ukuran.

•

Angka kemajuan untuk satu kriteria hanya bisa dicapai apabila SEMUA lokasi dengan kategori
ukuran yang sama telah memenuhi kriteria tersebut.

•

Angka yang diperoleh untuk memenuhi persyaratan untuk Pertanian dan Fasilitas Kecil tidak
menyumbang pada Angka Kemajuan untuk pertanian Berukuran Sedang atau Berukuran Besar
dalam kelompok, dan sebaliknya.

Contoh (grafis di bawah): Pada tahun Tahun ke-3, baik Pertanian Berukuran Besar di dalam
kelompok harus mencapai 40% dari angka Kemajuan yang bisa dicapai untuk Pertanian Berukuran
Besar (PB), semua 3 Pertanian Berukuran Menengah (PM) di dalam kelompok harus mencapai 40%
dari angka yang bisa dicapai untuk PM, dan semua 4 Pertanian Berukuran Kecil di dalam kelompok
harus mencapai 40% dari angka yang bisa dicapai untuk PK.
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