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Pembukaan 

The Global Coffe Platform (GCP) merupakan asosiasi keanggotaan dari berbagai pemangku 

kepentingan yang berdedikasi demi kemajuan kopi yang berkelanjutan. Anggota GCP 

bersama-sama dibawah satu visi yang sama untuk bekerja secar kolektif menuju 

perkembangan sektor kopi yang berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Anggotnya 

terdiri dari produsen kopi, pedagang, kopi roseters, pengecer, standar keberlanjutan dan 

masyarakat sipil serta pemerintah dan lembaga donor. 

The Baseline Coffe Code - BBC sebelumnya dikenal sebagai The Baseline Common Code- 

meningkatkan fondasi keberlanjutan, produski kopi yang menguntungkan dan kesejahteraan 

petani kopi, mata pencaharian dan konservasi lingkungan hidup. 

The Baseline Coffee Code merupakan referensi sektor yang sangat luas dan menjadi fondasi 

keberlanjutan dibidang ekonomi, sosial dan dimensi lingkungan hidup bagi produksi kopi hijau 

dan proses dasarnya diseluruh dunia. Kontribusinya bagi pemahaman umum dimasyarakat 

dan pihak swasta dan Lembaga swadaya masyarakat. Serta menyelaraskan pengukuran dan 

proses monitoring menuju peningkatan produksi yang berkelanjutan dan konsumsi kopi. 

Bersama kita bisa melakukan aksi kolektif guna mendukung kearah keberlanjutan dan masa 

depan yang resilien bagi petani dan seluluruhan sektor. The Baseline Coffee Code edisi revisi 

mengajak untuk mensejajarkan dalam kemajuan, berbagi pemahaman akan Baseline 

sustainability (Garis Acuan keberlanjutan) dan kunci peluang dalam mengajak lebih banyak 

petani sembari menginspirasi mereka dengan inovasi dan investasi pada level perkebunan 

dan segmen lainnya dalam rantai pasokan. 

The Baseline Coffee Code telah direvisi di tahun 2015. Kenaikan harga dan perubahan iklim, 

diperburuk dengan adanya Pandemi Global, sehingga membahayakan perkembangan dan 

proses keberlanjutan beberapa tahun terakhir ini. Sebagai suatu sektor dimana kita berbagi 

tanggung jawab dan peluang penting untuk mendorong tantangan dalam proses 

keberlanjutan secara bersama-sama. Termasuk mendemonstrasikan kemjuan menuju 

komitmen keberlanjutan baik bagi individu dan secara kolektif serta SDGs sembari 

mempersiapkan diri menghadapi pemberlakuan aturan due diligen (uji tuntas). 

GCP mengajak para anggota, bukan anggota dan pihak manapun yang tertarik pada sektor 
kopi untuk memberikan umpan balik pada pengajuan revisi DRAFT bagi Baseline Coffee 
Code. 

Sementara The Baseline Coffee Code menjadi referensi bagi Garis Acuan Keberlanjutan 
(Baseline Sustainability), bukanlah suatu standar, Revisi BCC mengikuti prosedur yang yang 
tercantum pada  ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental 
Standards (version 6.0). 

Untuk informasi lebih lanjut Revisi dasar, tahapan proses, jadwal dan pengambilan 
keputusan, silahkan merujuk pada Deskripsi Projek. 

Periode konsultasi akan berlangsung selama 60 hari dimuali dari tanggal 1 Maret hingga 30 
April 2021. Anda kami undang untuk berpartisipasi melalui survei daring yang kami sediakan 
pada link berikut ini. Jika anda menemukan kendala dalam pengisian survei daring ini atau 
memiliki pertanyaan, silahkan hubungi kami di info@globalcoffeeplatform.org 

https://www.isealalliance.org/get-involved/resources/iseal-standard-setting-code-good-practice-version-60
https://www.isealalliance.org/get-involved/resources/iseal-standard-setting-code-good-practice-version-60
mailto:info@globalcoffeeplatform.org


Diharapkan waktu untuk persetujuan Bseline Coffeee Code adalah pada bulan juli 2021, 
diikuti dengan publikasi revisi Kode Q4 2021. 

Semua informasi akan  kami  jamin kerahasiannya. Hanya hasil agregat yang kami kami 
bagikan untuk umum. 

Versi Daring akan secara otomatis menyimpan hasiol jawaban anda jadi anda tidak harus 
menjawab dalam satu waktu dan anda bisa kembali kepertanyaan  kuesioner sebelumnya 
dan mengganti jawaban anda pada alat perangkat yang sama. 

Suervey terdiri dari sebanyak 14 pertanyaan dengan pembagian sebagai berikut: 

I. Informasi mengenai organisasi /perusahaananda  (3 pertanyaan) 
II. Pertanyaan umum (6 pertanyaan) 

III. Pertanyaan spesifik (4 pertanyaan) 
IV. Komentar Tambahan (1 pertanyaan akan disediakan kolom untuk komentar atau 

poin penting yang akan anda angkat setelah mengisi survey) 

Survey meliputi semua pertanyaan terkait proposal Baseline Coffee Code. Kami 
merekomendasikan anda untuk terlebih dahulu membaca proposal DRAFT dan Soal Sering 
Ditanya (SSD) yang tersedia dibawah ini sebelum anda mengisi survei. 

Sebelumnya kami ucapkan terimakasih atas waktu yang telah anda luangkan untuk 
berkontribusi bagi proses konsultasi ini. 

I. informasi seputar organisasi/perusahaan anda  

 

1. Kontak informasi 

 

informasi diminta demi tujuan analisa dan tindak lanjut/ klarifikasi jawaban yang 

dibutuhkan, respon pribadi akan sepenuhnya dijamin kerahasiaannya, hanya hasil 

agregat yang akan dibuka untuk umum 

 

Nama kontak Person       

Nama organisasi/perusahaan       

Negara asal       

Alamat Email          

 

 

2. Grup Pemangku Kepentingan  

 Produsen 

 Pedagang 

 Roaster/Pengecer 

 Pemerintah 

 Masyarakat Sipil (Lembaga Swaday masyarakat,LSM, ) 

 Other (silahkan dijelaskan) 

 

3. Apakah anda merupakan anggota GCP 

 Ya 

  Tidak 

 

II. Pertnyaan umum   

Struktur Baru 

https://www.globalcoffeeplatform.org/our-work/gcp-baseline-coffee-code/#documents


Baseline Coffe Code (BCC) V2.1 terbaru termasuk didalamnya 27 prinsip yang meliputi 
ekonomi, sosial dan dimensi lingkungan hidup yang berkelanjutan, berdasarkan Praktek 
Agrikultur dan Manajemendan Konvensi Internasional/Panduan yang sudah dikenali dan 10 
Praktek yang tidak diterima. 

Usaha yang telah dilakukan guna menyederhanakan, merampingkan dan reorganisasi BCC 
guna menghindari redudansi dan bahasa klarifikasi yang secara luas tercermin pada versi 
2.1.Proposal ini juga mencerminkan perubahan yang terjadi pada lanskap keberlanjutan.Pada 
satu sisi, keinginan yang kuat demi kesejahteraan petani, mengatasi Perubahan Iklim dan 
bagaimana menghadapi dampak pandemik global dan disisi lain Peraturan dimasing2 negara 
penghasil dan negara pengkonsumsi kopi, Persyaratan bagi roaster dan pengecer, dan 
ekspektasi dari konsumen. 

Dibawah masing-masing dimensi, DRAFT BCCv3.0 pengajuan prinsip, praktek dan 
pengukuran berdasarkan praktek agrikultur dan manajemen dan konvesi internasional, 
sebagai berikut: 

• Dimensi Ekonomi:   3 Prinsip, 10 Praktek, 15 Tolak ukur 

• Dimensi  Sosial:  4 Prinsip, 14 Praktek, 33 Tolak Ukur 

• Dimensi Ekonomi :  5 Prinsip, 15 Praktek, 37 Tolak ukur.  

Masing2 dimensi terkait dengan tujuan GCP ( kemakmuran ekonomi petani, memperbaiki 
mata pencaharian dan kelestarian konservasi alam) dan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan. 

Setiap dimensi tujuan umunya telah dijelaskan.Prinsip dan Praktek berfokus pada hasil.setiap 
prinsip menggambarkan objektif atau ambisi dan dirinci kedalam praktek. Yand dimkasud 
praktek adalah aksi yang akan diimplementasikan untuk menghasilkan prinsip dan 
menghasilkan tujuan bersama. 

Kerangka Pengukuran sebagai hasil yang diharapkan. Sementara itu BCC adalah referensi 
bagi Baseline sustainability, bagi produksi kopi arus utama dan khususnya petani kecil, 
beberapa pengukuran ini mungkin belum tersedia, untuk itu kami memberikan kerangka kerja 
yang jelas untuk mengidentifikasi kesenjangan dan mendorong perbaikan secara terus 
menerus. 

Pada saat yang bersamaan, Praktek pekerja anak dibawah umur, tenaga kerja kasar, 
deforestasi dan penggunaan pestisida berbahaya menjadi sorotan yang bersifat kritis dan 
ekspektasinya agar praktek2 tersebut bisa dihilangkan. 

 

Sebagian besar pengukuran bersifat aplikatif bagi kedua pihak produsen ( negara,mandiri, 

petani kecil atau beberapa perkebunan dibawah satu manajemen) dan Grup (baik formal dan 

informal, dibawah koperasi, manajer sumber daya, pemerintah, pemberi masukan, pedagang, 

dan lain sebagainya) selain yang tertera “hanya berlaku untuk”.     

4. secara keseluruhan dalam skala 1 hingga 5 seberapa setuju anda dengan 

perubahan struktur? 

 

 5 (Sangat setuju) 

 4 

 3 

 2 

 1 (Sangat tidak setuju) 

Silahkan jelaskan masukan, pertanyaan dan keprihatinan anda:        

https://archive.globalcoffeeplatform.org/assets/files/GCP_Doc_01_Baseline-Common-Code_v2.1_en.pdf
https://www.globalcoffeeplatform.org/wp-content/uploads/2021/03/GCP_BCC_v3.0_bh.pdf


5. Apakah ada Prinsip dan Praktek yang anda  rasa hilang dalam proposal dan dirasa 

penting untuk mencerminkan Garis acuan berkelanjutan (baseline susatianablity) 

sektor kopi? Jika ada , silahkan jabarkan dan jelaskan:  

 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 Upaya berkelanjutan dan petani kecil 

BCC v2.1 terbaru termasuk didalamnya menggunakan traffic light approach (asesmen) 

dimana setiap prinsip dikategorikan kedalam terminologi hijau, kuning dan merah yang 

merefleksikan praktik baik, praktik minimum dan praktik yang akan dihilangkan dalam 

kaitannya dengan garis acuan berkelanjutan (baseline sustainability). 

Kerangka kerja Baseline Coffeee Code  merupakan referensi daripada standar yang 

mengukur keberlanjutan ditingkat lapangan, proposal ini menampilkan berkurangnya 

angka praktik kritis yang dikombinasikan dengan paktik dan pengukuran meunju upaya 

berkelanjutan. 

Sementara BCC merupakan refrensi bagi baseline sustainability, bagi produski kopi arus 

utama, dan pada khususnya petani kecil, sebagian dari pengukuran ini mungkin belum 

tersedia, untuk itu disediakan kerangka kerja yang jelas untuk mengidentifikasi halangan 

dan mendoronh upaya yang berkelanjutan. 

Pengguna BCC mendefinisikan alur waktu bagi pengimplementasian berbagai praktik 

berdasarakan konteks produsen yang terlibat, terutama realita para petani kecil. Dalam 

praktik yang berbeda, beberapa pengukuran termasuk saran dan masukan tentang 

bagaimana hal ini bisa diimplementasikan oleh petani kecil. 

6.  pada skala 1 hingga 5 seberapa setuju anda dengan pendekatan upaya 

berkelanjutan dan petani kecil? 

 

 5 (Sangat setuju) 

 4 

 3 

 2 

 1 (Sangat tidak setuju) 

Silahkan jelaskan masukan, pertanyaan dan keprihatinan anda:        

 

7. praktik/pengukuran yang menurut anda seharusnya diadaptasi oleh petani kecil? 

Jika ada, silahkan indikasikan yang mana dan jelaskan pandangan anda.  

 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       



10.       

 

Pekerja 

Referensi BCC v2.1  terbaru hanya bagi tenaga kerja permanen dan paruh waktu. Proposal 
menggunakan kata “pekerja” secara umum memasukkan semua tipe pekerja, apapun status 
pekerjaannya; permanen, musiman, paruh waktu, buruh harian,pekerja migran dan kontraktor 
pihak ketiga. 

8.  dalam skala 1 hingga 5 seberapa setujukah anda dengan pendekatan bagi pekerja 

secara umum? 

 

  5 (Sangat setuju) 

 4 

 3 

 2 

 1 (Sangat tidak setuju) 

Silahkan jelaskan masukan, pertanyaan dan keprihatinan anda:        

Tujuan Revisi 

Tujuan dari revisi Baseline Coffeee Code adalah untuk menyederhanakan kode tanpa 

melemahkan komitmen untuk proses keberlanjutan pada waktu yang bersamaan, fokus pada 

fondasi/baseline, untuk menggerakkan produksi kopi arus utama menuju proses 

keberlanjutan. 

 

9.  menurut anda apakah proposal DRAFT BCC v3.0 berhasil mencapai tujuannya? 

 

 Ya 

 Tidak 

 Saya kurang yakin 

Silahkan jelaskan masukan, pertanyaan dan keprihatinan anda:        

III. Perubahan Spesifik 

Tabel dibawah ini menampilkan pandangan yang perubahan spesifik dalam  Baseline Coffee 

Code : 

Tema BCC v2.1   DRAFT BCCv3.0 Alasan 

Dimensi ekonomi 

1. Layanan 
agrikultur 
(Prinsip 2, 
Praktik 2.1) 

 

 

Praktik baru tentang 
produsen yang memiliki 
akses ke informasi yang 
dapat dipercaya tentang 
praktik pertanian yang baik, 
Pengendalian Hama 
Terpadu, langkah-langkah 
mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim, 
pascapanen dan kualitas, 
pengelolaan dan 
keuangan, varietas kopi, 
mekanisme harga sesuai 
dengan kualitas kopi, dll. 

Memiliki akses ke 
informasi adalah kunci 
bagi produsen untuk 
membuat keputusan yang 
tepat tentang masukan 
dan layanan yang mereka 
butuhkan. 

2. Integritas 
bisnis (Prinsip 
3, Praktik 3.1) 

 Praktik baru tentang 
kepatuhan produsen 
dengan persyaratan hukum 
dan peraturan yang 

Memenuhi harapan 
pelaku dan konsumen 
hilir. 



Tema BCC v2.1   DRAFT BCCv3.0 Alasan 

relevan. 

Dimensi sosial 

3. Integritas 
bisnis (Prinsip 
3, Praktik 3.2) 

Komunitas(Prin
sip 7, 
Praktik7.1) 

 

Penggusuran Paksa adalah 
parkatik yang tidak bisa 
diterima,termasuk dalam 3 
indikator (salah satu/atau) 

1.  terdapat bukti proses 
penggusuran paksa yang 
berlangsung sejak tahun 
2006 guna pembebasan 
lahan produksi dan proses 
kopi berlangsung ATAU 

2. pembebasan lahan 
dilakukan sebelum dan 
atas izin orang2 yang 
terdampak hak izin lahan 
termasuk hak izin tanah 
ulayat, terutama 
masyarakat adat ATAU 

3. dalam penggusuran tanah 
secara legal, dampak 
negatif relokasi tidak 
dimitigasi.tidak ada 
kompensasi yang 
disepakati ( lahan 
perumahan, uang) 
disediakan bagi semua 
korban penggusuran atau 
relokasi 

Referensi untuk legal atau 
hak adat atas lahan 
perkebunan termasuk 
dalam integritas bisnis 
(prinsip 3, praktik 3.2) 

Konsepfree prior and 
inform consent ( hak 
masyarkat adat 
)diaplikasikan pada hak 
guna lahan dan air  
termasuk dalam komunitas 
(prinsip 7, praktik 7.1) 

Penghapusan referensi 
untuk penggusuran paksa 
telah dilakukan sejak 2006 

 

Indikator terbagi 
mengikuti struktur baru, 
maksud dari praktik yang 
tidak diterima yang 
tercantum dalam 
proposal. Penghapusan 
referensi ditahun 2006 
dikarenakan kurangnya 
penegakan indikator  

 

 

 

4. kondisi kerja 
(Prinsip 6,  
Praktik6.1, 
Pengukuran 
6.4.2) 

 Pengukuran baru fasilitas 
bagi pekerja seperti toilet 
bersih 

  

Praktik adanya pujian 
agar memastikan pekerja 
memilki kondisi kerja yang 
layak 

5. Komunitas 
(Prinsip 7,  
Praktik 7.2, 
pengukuran 
7.2.1 dan 
7.2.2) 

 Praktik baru bagaimana 
komunitas mampu 
meningkatkan 
keberagaman,ekuitas dan 
inklusi dalam promosi 
kegiatan yang terkait kopi 

  

Menghilangkan hambatan 
dari BCC terbaru dalam 
menyingkapi 
keberagaman, ekuitas, 
inklusi yang tidak 
tercantum pada praktik 
sebelumnya tentang tidak 
boleh ada diskriminasi 

Dimensi lingkungan 

6. Pest and weed 
management 
(Prinsip 9,  
Praktik 9.3) 

Penggunaan pestisida tidak 
bisa diterima tertera dalam 
daftar praktik yang tidak 
diizinkan 

Prinsip 3.2 menyoroti bahwa 
pestisida termasuk dalam 
daftar merah BCC tidak boelh 
digunakan dan pada daftar 
kuning boelh digunakan 
secara minimal dan jika 
memungkinkan,tidak 
digunakan sama sekali dan 
digantikan metode 

Penggunaan bahan kimia 
pertanian memenuhi 
persyaratan  legal 
tercantum didalam 
perjanjian  nasional dan 
internasional mengenai 
bahan berbahaya dan 
pestisida ynag dilarang 
diberi tanda poin kritis 
 
DRAFT BCC v3.0 
mengajukan hanya 2 
daftar.daftar pestisida yang 
dilarang dan tidak boleh 
digunakan dan pestisida 
dalam daftar kuning 

penyederhanaan dan 
konsolidasi dari daftar 
pestisida dibagi dalam 2 
daftar. Klasifikasi 
pestisida yang  tengah 
dikembangkan dalam 
proses konsultasi dengan 
para ahli. Jika anda 
berminat memberikan 
tambahan pada daftar, 
seilahkan hubungi  

info@globalcoffeeplatform
.org. 

mailto:info@globalcoffeeplatform.org
mailto:info@globalcoffeeplatform.org


Tema BCC v2.1   DRAFT BCCv3.0 Alasan 

manajeman hama alternatif  

 

diminimalisasi dan rencana 
batas waktu akan dihapus 
secara bertahap 

7. Iklim 
(Prinsip12,  
Practice 12.1)  

 Prinsip baru dan praktik 
diperkenalkan pada 
adaptasi produsen untuk 
perubahan iklim dan 
kontirbusi mereka untuk 
mitigasi perubahan iklim , 
dua praktik termasuk, 
mitigasi perubahan iklim 
dan adaptasi pengukuran 
dan pengurangan bahan 
bakar fosil 

 

Mendukung produsen 
untuk mengadaptasi 
perubahan iklim dan 
mendorong pengukuran 
mitigasi perubahan iklim 

 

10.  secara umum, pada skala 1 hingga 5 seberapa setuju anda dengan perubahan ini? 

  5 (Sangat setuju) 

 4 

 3 

 2 

 1 (Sangat tidak setuju) 

 

11.  jika anda memiliki saran, pertanyaan atau keprihatinan pada perubahan tertentu, 

silahkan elaborasi: 

 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

Deforestasi 

BCC v2.1 termasuk didalamnya praktik yang tidak diterima dalam penebangan hutan primer 

atau pengrusakan sumber daya alam apapun bentuknya sejak 2006 ( tanggal 

pengembangan versi pertama dari BCC, praktik yang tidak diterima no 7) Namun, skema 

standar yang berbeda termasuk tanggal  referensi yang berbeda, terkait dengan ketersediaan 

informasi yang memastikan kemungkinan erjadinyanya deforestasi atau tidak pada saat itu. 

The Accountability Framework Initiative tidak secara spesifik menyebutkan tanggal, tapi 

menyoroti pentingnya keberadaan mereka, termasuk batas waktu disektor tersebut. Selaras  

dengan itu. 

12. Menurut anda tanggal referensi mesti disertakan dalam “ tolak deforestasi” 

pengukuran 8.1.1 dalam BCC? 

 Ya 

 tidak 

 saya tidak yakin 

 

13. jika iya, tahun berapa?  

 

https://accountability-framework.org/


 2006 (tidak ada perubahan,tanggal  referensi ini digunakan oleh beberapa 

skema keberlanjutan) 

 2014 (refernsi ini digunakan oleh beberapa skema keberlanjutan ) 

 lainnya 

 

silahkan jelaskan respon anda (jika ada usulan tanggal atau prediksi tanggal:  silahkan bagi 

opini pandangan anda pada kami      

 

IV. Komentar tambahan 

 

Silahkan isi kolom ini dengan komentar tambahan . jika anda merujuk pada 

prinsip/praktik/pengukuran ,jangan lupa menyertakan nomor yang mana. 

 

14. apakah anda memiliki tambahan komentar lainnya guna merevisi BCC atau 

prinsip,praktik atau Pengukuran?  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

to jika anda ingin mendapatkan umpan balik yang lebih detail, silahkan isi kolom komentar 

pada file ini dan kirim kealamat berikut info@globalcoffeeplatform.org.    

 

Terimakasih telah meluangkan waktu untuk membagi pandangan dalam survei ini! 

 

mailto:info@globalcoffeeplatform.org

