Pertanyaan yang Sering
Diajukan
Tentang Revisi Besar dan Konsultasi Publik tentang Standar
Perikanan Tangkap

September 2020
Fair Trade USA®
Penulis Utama
standards@fairtradeusa.org

Pertanyaan yang Sering Diajukan
September 2020

Halaman 1 dari 6

Daftar isi
PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN ........................................................................... 1
TENTANG REVISI BESAR DAN KONSULTASI PUBLIK TENTANG STANDAR PERIKANAN
TANGKAP ........................................................................................................................ 1
PENULIS UTAMA ........................................................................................................... 1
TENTANG STANDAR PERIKANAN TANGKAP (SPT) FAIR TRADE USA ........................ 2
Apa itu SPT?.................................................................................................................................................. 2
Bagaimana SPT memberi manfaat kepada nelayan? .................................................................................. 3
Bagaimana SPT dikembangkan dan bagimana para pemangku kepentingan dilibatkan? .......................... 3

TENTANG REVISI BESAR SPT ....................................................................................... 3
Apa itu revisi besar? ...................................................................................................................................... 3
Apa tujuan revisi besar SPT? ........................................................................................................................ 4
Apa perubahan-perubahan terbesar dalam revisi besar SPT? .................................................................... 4
Apa saja input ke dalam Draf SPT 2.0.0 saat ini? ........................................................................................ 5

PARTISIPASI DALAM REVISI BESAR ............................................................................5
Bagaimana saya bisa memberikan umpan balik selama revisi besar? ........................................................ 5
Umpan balik seperti apa yang diharapkan oleh Fair Trade USA? ............................................................... 6
Apa yang terjadi dengan umpan balik yang saya berikan? .......................................................................... 6
Dimana saya bisa mendapatkan informasi tambahan dan tetap mendapat informasi terbaru tentang revisi
besar SPT? .................................................................................................................................................... 6

Tentang Standar Perikanan Tangkap (SPT) Fair Trade USA
Apa itu SPT?
Standar Perikanan Tangkap (SPT) (Capture Fisheries Standar/CFS) menetapkan persyaratan-persyaratan
untuk sistem-sistem produksi perikanan tangkap di alam liar dengan sertifikasi Fair Trade CertifiedTM di
tingkat global. SPT mencakup berbagai kelompok nelayan yang berbeda, banyak spesies, jenis alat
tangkap, dan jenis kapal yang berbeda serta fasilitas-fasilitas di daratan yang terkait, yang kesemuanya
ada di bawah satu standar. Kami mengakui bahwa keberlanjutan adalah satu perjalanan dan standar kami
fokus pada perbaikan yang berkesinambungan dari waktu ke waktu untuk mewujudkan praktik-praktik
sosial, ekonomi dan lingkungan yang unggul. Perikanan dan fasilitas di daratan diaudit berdasarkan
kriteria-kriteria yang diterapkan kepada mereka, yang saat ini dikelompokkan menjadi beberapa Bagian
berikut:
Bagian 1: Persyaratan Struktural
Bagian 2: Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat
Bagian 3: Hak-Hak Asasi Manusia
Bagian 4: Upah, Ketentuan-Ketentuan Kerja, dan Akses ke Layanan
Section 5: Manajemen Sumber Daya
Section 6: Keterlacakan dan Transparansi
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Namun sertifikasi Perdagangan yang Adil adalah lebih dari sekedar standar itu sendiri. Selain standarstandar kami yang ketat, model kami mendorong terwujudnya dampak dan nilai melalui investasi Dana
Pengembangan Masyarakat (Premium Perdagangan yang Adil) dan penyediaan layanan pendukung
produsen, seperti pendidikan dan pelatihan tentang hak-hak asasi manusia, kepempimpinan, kesetaraan
gender, dan ketangguhan finansial.
Silahkan mengunjungi website kami untuk mengetahui lebih lanjut tentang model kami.

Bagaimana SPT memberi manfaat kepada nelayan?
SPT memberi manfaat kepada nelayan dan pekerja melalui verifikasi pihak ketiga tentang persyaratanpersyaratannya, yang melindungi nelayan dan pekerja yang bekerja di kapal dan lokasi-lokasi di daratan
dengan menetapkan ketentuan-ketentuan kerja yang aman dan adil dan hubungan perdagangan yang
transparan antara nelayan dalam program dan pembeli mereka. Lebih jauh lagi, Premium Perdagangan
yang Adil merupakan jumlah uang yang dibayarkan melalui rantai pasok langsung dan tanpa disentuh
kepada nelayan. Nelayan secara demokratis memutuskan bagaimana akan menggunakan uang tersebut
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan lingkungan.

Bagaimana SPT dikembangkan dan bagimana para pemangku kepentingan
dilibatkan?
SPT dikembangkan untuk memberikan manfaat Perdagangan yang Adil kepada nelayan skala kecil dan
menengah di seluruh dunia dalam menanggapi keprihatinan tentang pelanggaran hak-hak asasi manusia
dalam industri perikanan; praktik-praktik perikanan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur; eksploitasi
sumber daya perikanan secara berlebihan; dan kurangnya transparansi dalam rantai pasok makanan hasil
laut. Sementara standar-standar lain untuk perikanan berkelanjutan fokus pada sumber daya itu sendiri,
sertifikasi-sertifikasi yang ada tidak mencakup perhatian pada pelanggaran hak-hak asasi manusia dan
umumnya tidak bisa diakses perikanan skala kecil dan menengah karena masalah biaya, kurangnya
kapasitas, dan kurangnya data, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam memastikan keberlanjutan
perikanan skala kecil dan menengah, terutama di Selatan.
SPT dikembangkan secara ketat dan transparan melalui satu proses tinjauan dan revisi yang melibatkan
berbagai pemangku kepentingan, yang meliputi konsultasi luas tentang rancangan-rancangan awal SPT
sebelum versi final disetujui pada 2014. Standar ini dikembangkan dengan arahan satu Dewan Pengarah
Perikanan dan proses konsultasi publik yang luas yang menjangkau berbagai kelompok pemangku
kepentingan yang luas. Umpan balik kemudian dimasukkan ke dalam SPT versi pertama. Pada 2017, SPT
mengalami revisi kecil untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendesak dalam standar, termasuk
memperbaiki strukturnya.
Fair Trade USA adalah anggota penuh ISEAL dan kami mengembangkan dan merevisi standar-standar
sesuai dengan Kode Praktik Baik ISEAL. Anda bisa melihat Pengembangan Standar dan Prosedur Revisi
kami yang lengkap untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang proses revisi oleh tim Sumber
Daya Standar dan Pelaksanaan.

Tentang Revisi Besar SPT
Apa itu revisi besar?
Sebuah revisi standar yang besar biasanya meliputi perubahan-perubahan drastis terhadap standar yang
memerlukan perubahan praktik para Pemegang Sertifikat. Ini bisa termasuk segala hal mulai dari
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penambahan aspek-aspek baru di bidang-bidang yang sebelumnya tidak dicakup, perubahan-perubahan
drastis terhadap persyaratan-persyaratan yang ada, dan perubahan-perubahan yang lebih umum tentang
penyusunan program, misalnya perubahan jadwal atau praktik pelaksanaan. Menurut praktik-praktik
unggulan ISEAL, sebuah standar harus mengalami revisi besar setiap 5 tahun.

Apa tujuan revisi besar SPT?
Versi SPT saat ini telah diberlakukan selama lima tahun. Selama waktu itu, Fair Trade USA telah
mendapatkan pengalaman melalui pelaksanaan program dan kami telah mengidentifikasi bidang-bidang
yang harus diperbaiki. Secara umum, revisi besar SPT bertujuan untuk:
•

Menyelaraskan persyaratan-persyaratan yang ada saat ini: Memastikan kriteria jelas dan sesuai
dengan tujuannya dan bahwa mereka sesuai untuk diterapkan dalam keragaman rantai pasok
dalam industri perikanan.

•

Menyelaraskan secara internal dengan Standar-Standar Fair Trade USA lainnya: Meningkatkan
efisiensi dalam penciptaan sumber daya dan pelaksanaan program secara keseluruhan melalui
penyelarasan dengan program-program Fair Trade USA yang ada dan sudah terbangun dengan
baik.

•

Mengkategorisasikan kriteria untuk memperbaiki penerapan dan aksesibilitas: Melakukan inovasi
terhadap model saat ini untuk mewujudkan hasil-hasil yang diinginkan, memperbaiki penerapan
program dan pengalaman pengguna, serta memastikan aksesibilitas beragam jenis rantai pasok
dalam industri perikanan.

•

Melakukan inovasi untuk menanggapi perubahan-perubahan dalam praktik-praktik unggulan dalam
idustri: Praktik-praktik unggulan dalam industri perikanan bersifat dinamis dan berubah dengan
cepat. Revisi ini mencoba mengatasi masalah-masalah baru dan yang mulai muncul dalam industri
perikanan.

•

Meningkatkan dampak di lapangan untuk para produsen: Memastikan persyaratan layak dan
bermakna bagi para produsen untuk memungkinkan dan meningkatkan pemberdayaan dan
kesejahteraan nelayan/pekerja.

Anda bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Revisi SPT di Rencana Proyek.

Apa perubahan-perubahan terbesar dalam revisi besar SPT?
Meskipun perubahan pada banyak persyaratan SPT hanya terbatas pada perubahan bahasa secara
umum, model kemajuan saat ini akan disesuaikan dengan sistem pemberian skor yang sama dengan
Standar Produksi Pertanian (SPP) (Agricultural Production Standard/APS) Fair Trade USA. Jika
sebelumnya semua persyaratan berlaku seragam untuk setiap rantai pasok, SPT telah diperbaharui sesuai
dengan ukuran operasional yang ditentukan oleh sejumlah variabel, termasuk jenis dan ukuran operasi
dan ketentuan-ketentuan keamanan untuk kapal sesuai dengan lama perjalanan penangkapan ikan.
Persyaratan-persyaratan di dalam SPT sekarang mempunyai jadwal yang berbeda untuk sejumlah kriteria
yang ditentukan oleh jenis dan ukuran, atau lama perjalanan kapal, dari sebuah operasi. Selain Kriteria
Penting yang harus dipenuhi menurut jadwal yang ditetapkan, ada Poin-Poin Kemajuan yang ditetapkan
untuk satu subset kriteria yang harus dipenuhi pada tahun ke-6 sertifikasi namun Pemegang Sertifikat bisa
memilih dan menentukan mana yang akan dipenuhi dan harus mencapai ambang yang meningkat dari
waktu ke waktu untuk bisa disertifikasi. Tujuannya adalah untuk memberikan lebih banyak keleluasaan
dalam pelaksanaan standar seiring dengan Pemegang Sertifikat memenuhi siklus sertifikasi yang dapat
disesuaikan dengan kapasitas mereka yang ditujukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan
SPT dan membuka aksesibilitas ke pemohon baru.
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Silahkan meninjau Panduan Penentuan Skor SPT yang tersedia di website kami untuk mendapatkan
rincian tambahan tentang model kemajuan.
Selain itu, struktur SPT juga telah diperbaharui untuk memperjelas persyaratan-persyaratan untuk
berbagai subset dan perorangan-perorangan di dalam ruang lingkup Sertifikat. Rincian Modul SPT yang
baru adalah sebagai berikut:
Modul 1: Pemberdayaan
Modul 2: Hak-Hak Asasi Manusia di Tempat Kerja
Modul 3: Perjanjian Kerja antara Nelayan dan Anak Buah Kapal yang Terdaftar
Modul 4: Kondisi Kerja untuk Pekerja Fasilitas di Daratan dan Nelayan Sementara
Modul 5: Jam Kerja dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Kapal
Modul 6: Jam Kerja dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Fasilitas di Daratan
Modul 7: Manajemen Sumber Daya
Modul 8: Transparensi dan Keterlacakan
Modul 9: Sistem Manajemen Internal
Masalah-masalah utama tambahan yang telah dimasukkan atau ditambahkan adalah mekanisme
pengaduan, upah layak, pemberdayaan perempuan, dan Sistem Manajemen Internal.
Lebih jauh lagi, kami memperluas ruang lingkup SPT untuk memasukkan spesies-spesies air tawar yang
ditangkap di alam liar.

Apa saja input ke dalam Draf SPT 2.0.0 saat ini?
Proses revisi dimulai pada 2019 awalnya dengan mengolah informasi internal yang diperoleh selama
bertahun-tahun secara internal melalui pembicaraan dengan tim Layanan Produsen (Producer Services)
dan Koordinator Lapangan (Field Coordinator) Fair Trade USA, dimana setelahnya isu-isu utama
diidentifikasi. Peluang untuk penyelarasan dengan standar-standar Fair Trade USA diidentifikasi dan
dimasukkan dalam Draf. Pemetaan pemangku kepentingan dilakukan untuk mengidentifikasi para
pemangku kepentingan dan memetakan peluang-peluang keterlibatan. Wawancara-wawancara tenaga
ahli dilakukan selama Mei hingga Juli 2020 untuk menjadi dasar bagi Draf.

Partisipasi dalam Revisi Besar
Bagaimana saya bisa memberikan umpan balik selama revisi besar?
Fair Trade USA mengundang anda untuk memberikan umpan balik terhadap Draf SPT 2.0.0 selama
periode masukan dari publik yang dimulai 5 Oktober dan berakhir 5 Desember 2020. Semua informasi
yang perlu anda ketahui tentang peluang-peluang untuk memberikan masukan dapat dilihat di webpage
Revisi SPT yang menyediakan semua sumber daya yang diperlukan anda untuk berpartisipasi. Dalam
laman ini tersedia Draf SPT 2.0.0 dalam Bahasa Inggris dan Spanyol serta survei konsultasi masyarakat
dalam Bahasa Inggris, Spanyol, dan Indonesia.

Pertanyaan yang Sering Diajukan
September 2020

Halaman 5 dari 6

Umpan balik seperti apa yang diharapkan oleh Fair Trade USA?
Pertanyaan-pertanyaan khusus tersebar di seluruh Draf SPT 2.0.0 dan ditandai dengan huruf merah yang
kami tandai khusus sebagai poin-poin untuk konsultasi. Meskipun demikian, kami mendorong adanya
umpan balik di bagian mana pun di dalam Draf. Umpan balik akan paling berguna jika formulir komentar
masyarakat diisi setelah adanya tinjauan terhadap sumber daya yang disediakan di halaman revisi kami,
termasuk Draf SPT 2.0.0, draf pembaharuan Persyaratan untuk Cakupan Sertifikat Menurut SPT, dan
Panduan Penentuan Skor SPT. Formulir komentar publik (baik online maupun offline) berisi pertanyaanpertanyaan khusus yang menjadi perhatian khusus bagi Fair Trade USA untuk menjadi dasar versi akhir
SPT 2.0.0.

Apa yang terjadi dengan umpan balik yang saya berikan?
Umpan balik yang diterima selama masa konsultasi publik akan ditinjau dan digunakan untuk
menyempurnakan Draf SPT 2.0.0 menjadi versi final. Ini akan diolah dan dianalisis sejalan dengan
pembelajaran-pembelajaran dan data yang telah dikumpulkan sejak awal revisi untuk mengkonsolidasikan
semua masukan dengan semestinya ke dalam versi final SPT 2.0.0. Komite Standar eksternal Fair Trade
USA – yang terdiri dari para ahli dari berbagai latar belakang industri di seluruh kategori Fair Trade USA –
membantu dan mengarahkan proses revisi ini serta memainkan peran menentukan dalam memahami dan
menanggapi umpan balik dari para pemangku kepentingan tentang masalah-masalah utama yang
strategis dan teknis.
Satu rangkuman komentar yang diterima selama konsultasi publik dan tanggapan Fair Trade USA akan
disebarkan melalui publikasi SPT 2.0.0 final. Tujuannya adalah untuk menggunakan umpan balik anda
untuk memastikan SPT relevan, berdampak, dan jelas dan bahwa Fair Trade USA memenuhi kebutuhankebutuhan para mitra produsen kami, konsumen dan pengusaha.
Kami mengantisipasi bahwa versi revisi SPT ini akan diterbitkan pada akhir Kuartal Pertama 2021
bersama dengan rangkuman umpan balik yang diterima dan perubahan-perubahan yang dilakukan.

Dimana saya bisa mendapatkan informasi tambahan dan tetap mendapat
informasi terbaru tentang revisi besar SPT?
Informasi tentang proses revisi, konsultasi publik, dan pembaharuan akan tersedia di halaman Revisi SPT
di website kami.

Pertanyaan yang Sering Diajukan
September 2020

Halaman 6 dari 6

