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Pendahuluan

4C (Kode Umum untuk Komunitas Kopi/Common Code for the Coffee
Community) adalah sistem sertifikasi pihak ketiga independen untuk budi daya,
pemrosesan, dan perdagangan kopi yang berkelanjutan. Tujuan 4C adalah
menopang keberlanjutan di sektor perkopian. Audit pihak ketiga yang
independen memastikan kepatuhan terhadap kriteria ekonomi, sosial, dan
lingkungan untuk produksi dan pemrosesan kopi guna membangun rantai
pasokan kopi berkelanjutan yang kredibel dan dapat dilacak.

Pasokan kopi
berkelanjutan

Prinsip keberlanjutan 4C tertuang dalam Pedoman Perilaku 4C, yang
dikembangkan dalam proses yang melibatkan para pemangku kepentingan
yang komprehensif dan transparan yang melibatkan produsen kopi,
perdagangan dan industri, serta berbagai organisasi masyarakat sipil dari
seluruh dunia. Pada 2007, Pedoman Perilaku 4C diterapkan dan pada 2014
direvisi dalam proses lainnya yang ekstensif dan juga melibatkan para
pemangku kepentingan. Fokus Pedoman Perilaku 4C adalah produksi
pertanian kopi yang berkelanjutan dan kegiatan pasca-panennya serta meliputi
dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Yang bersertifikasi disebut sebagai
"Unit 4C", yang terdiri dari produsen kopi, pedagang, dan operasi pengolahan
serta mencakup semua elemen rantai pasokan dari budi daya kopi hingga biji
kopi hijau.

Pedoman
Perilaku 4C

Standar 4C memastikan bahwa budi daya kopi tidak berkontribusi terhadap
deforestasi atau pengurangan keanekaragaman hayati, bahwa praktik
pertanian yang baik dan perlindungan tanah, air, dan udara diterapkan, bahwa
hak asasi manusia, tenaga kerja, dan tanah dihormati, dan bahwa petani cukup
terlatih untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. 4C mengupayakan
pendekatan inklusif, yang dimaksudkan untuk memungkinkan produsen kopi
menerima sertifikasi guna mencapai dampak nyata di lapangan dalam proses
perbaikan berkelanjutan.

Kriteria
keberlanjutan

Teknologi berbasis pengindraan jauh membantu 4C dan auditornya melakukan
penilaian risiko dan memverifikasi perubahan penggunaan lahan. 4C juga
memungkinkan pengukuran jejak karbon kopi. Ketertelusuran di Unit 4C dapat
dipastikan. Menelusuri aliran fisik kopi di seluruh rantai pasokan dimungkinkan
melalui pelaporan wajib kopi bersertifikat 4C yang diperdagangkan. Sertifikasi
Rantai Kustodi (Chain of Custody) untuk Pembeli Perantara dan Akhir
dimungkinkan secara sukarela.

Penilaian Risiko

Awalnya, 4C dimiliki dan dioperasikan oleh 4C Association. Sejak April 2016,
4C Association berkembang menjadi Global Coffee Platform (GCP), yang terus
memiliki dan secara berkala merevisi Kode Umum Dasar (Baseline Common
Code) sebagai acuan dasar global untuk prinsip dan praktik yang berfungsi
membuka jalan bagi pemahaman dan implementasi keberlanjutan dalam
produksi dan pengolahan kopi. Pedoman Perilaku 4C adalah versi yang
dioperasionalkan dan dapat diverifikasi dari Pedoman Umum Dasar GCP yang
kepatuhannya dapat ditunjukkan melalui Sistem 4C dan sertifikat 4C yang

Perkembangan
4C Services
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diterbitkan. Per April 2016, Coffee Assurance Services (CAS) GmbH & Co.KG
bertanggung jawab memastikan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku 4C
melalui pengoperasian Sistem 4C. Pada 2018, CAS diubah namanya menjadi
4C Services GmbH. 4C tetap menjadi anggota aktif GCP dan akan terus
menggunakan Kode Umum Dasar GCP sebagai dasar sertifikasi di Sistem 4C.
4C juga akan berkontribusi pada revisi Kode Umum Dasar GCP saat
diterapkan.
4C mengoperasikan Program Integritas 4C, yang terdiri dari audit integritas
yang dilakukan oleh auditor integritas 4C untuk terus memantau kinerja
pengguna Sistem 4C dan Lembaga Sertifikasi (CB) yang bekerja sama dengan
4C untuk memastikan dan mempertahankan standar kualitas tinggi dan
kredibilitas 4C. Informasi lebih lanjut tentang Program Integritas 4C tersedia di
bab 3.9.

Perbaikan
berkelanjutan

Ruang lingkup Peraturan Sistem 4C dijelaskan dalam bab 2. Bab 3 tentang
"Tata Kelola" memaparkan prinsip-prinsip umum yang mengatur Sistem 4C.
Bab 4 tentang “Dasar-Dasar Sistem” menjelaskan fitur-fitur utama Pedoman
Perilaku 4C, menyebutkan peserta Sistem 4C yang relevan, dan memberikan
wawasan tentang penyiapan Unit 4C. Bab 5 tentang “Proses Sertifikasi”
memberikan ikhtisar langkah demi langkah untuk pengaplikasian dan proses
sertifikasi 4C. Bab 6 tentang “Proses dan Persyaratan Audit” mencakup
berbagai jenis audit dan persyaratan tentang bagaimana audit 4C harus
dilakukan. Bab 7 tentang “Manajemen Risiko” menjelaskan proses manajemen
risiko dan implikasi risiko untuk audit 4C. Bab 8 tentang “Ketertelusuran”
mencakup persyaratan ketertelusuran di dalam dan di luar ruang lingkup Unit
4C. Bab 9 tentang “Pelaporan Komersial” menunjukkan persyaratan, prosedur,
dan dokumen mengenai perdagangan kopi bersertifikat 4C dan pelaporan
terkait. Terakhir, bab 10 menetapkan persyaratan tentang penggunaan logo 4C
yang benar dan klaim pada produk bersertifikat 4C dan produk promosi lainnya.

Peraturan
Sistem
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Cakupan

Dokumen ini menjelaskan semua aspek dan persyaratan yang relevan pada
Sistem 4C, termasuk prinsip umum yang mengatur Sistem 4C, struktur
internalnya, persyaratan sertifikasi 4C yang perlu diaplikasikan oleh semua
peserta Sistem 4C, termasuk Unit 4C serta CB yang bekerja sama dengan 4C.
Selanjutnya, persyaratan, prosedur, dan dokumen mengenai perdagangan
kopi bersertifikat 4C juga dibahas.

Tujuan dokumen

Dokumen ini bertujuan untuk memberikan kepada semua orang yang terlibat
dalam Sistem 4C informasi tentang peran dan tanggung jawab masing-masing
pihak. Peraturan Sistem 4C ini selanjutnya dilengkapi Sistem Manajemen Mutu
(SMM) internal dan prosedurnya masing-masing.

SMM

Tabel 1 memberikan gambaran umum tentang dokumen Sistem 4C normatif
serta templat dan daftar periksa 4C lebih lanjut berdasarkan persyaratan yang
ditentukan dalam dokumen Sistem 4C dan yang disediakan oleh 4C untuk
memfasilitasi pengaplikasian dan proses sertifikasi 4C.

Ikhtisar dokumen
4C

Dokumen Sistem 4C (normatif)
Pedoman Perilaku 4C
Prinsip dan kriteria 4C untuk produksi, pengolahan, dan perdagangan biji
kopi hijau
Peraturan Sistem 4C
Aspek dan persyaratan Sistem 4C yang relevan, termasuk aturan umum
yang mengatur Sistem 4C, struktur internalnya, dan persyaratan sertifikasi
4C yang perlu diaplikasikan oleh semua peserta Sistem 4C. Selanjutnya,
persyaratan mengenai perdagangan kopi bersertifikat 4C dan pedoman
komunikasi 4C dijelaskan
Peraturan Lembaga Sertifikasi 4C
Persyaratan CB untuk menjadi CB yang bekerja sama dengan 4C, dan
tugas CB untuk melakukan layanan sertifikasi sesuai persyaratan 4C, dan
persyaratan untuk staf CB yang ditunjuk untuk melakukan tugas khusus
yang berkaitan dengan layanan sertifikasi 4C.
Templat dan daftar periksa 4C berdasarkan dokumen Sistem 4C
Daftar Periksa Audit 4C
Daftar periksa audit yang akan digunakan selama audit 4C
Peta Mitra Usaha (BPM)
Alat untuk Entitas Pengelola (ME) guna mengumpulkan data dasar yang
diperlukan dari Mitra Bisnis (BP)
Rencana Peningkatan (IP)
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Rencana yang mencakup tindakan peningkatan yang terdeteksi selama
audit Unit 4C
Dokumen kontrak 4C
Ketentuan Penggunaan untuk Entitas Pengelola (ToU ME)
Dokumen kontrak antara 4C dan ME
Ketentuan Penggunaan untuk Lembaga Sertifikasi (ToU CB)
Dokumen kontrak antara 4C dan CB
Ketentuan Penggunaan untuk Pembeli Perantara (ToU IB)
Dokumen kontrak antara 4C dan Pembeli Perantara
Perjanjian Layanan dengan Pembeli Akhir
Dokumen kontrak antara 4C dan Pembeli Akhir
Tabel 1: Ikhtisar: Dokumen, templat, dan daftar periksa Sistem 4C

Versi terbaru semua dokumen 4C tersedia di situs web 4C dan harus
diaplikasikan. Semua dokumen tersebut dapat diidentifikasi dengan nomor
dokumen unik, nomor versi, dan tanggal. Untuk dokumen yang diterjemahkan
ke dalam bahasa selain bahasa Inggris, versi bahasa Inggris tetap merupakan
versi definitif dan 4C tidak bertanggung jawab atas perbedaan di antara
berbagai versi terjemahan.

Versi terbaru di
situs web 4C

Setiap pembaruan pada Sistem 4C dipublikasikan di Pembaruan Sistem 4C,
yang dikirimkan ke semua ME dan CB yang bekerja sama dengan 4C. ME dan
CB bertanggung jawab mempertimbangkan Pembaruan Sistem dan
memberikan informasi kepada semua Mitra Bisnis (BP) yang relevan dan
anggota staf tentang pembaruan tersebut. Arsip semua Pembaruan Sistem
tersedia di situs web 4C. Jika diperlukan, 4C juga dapat mengembangkan
pedoman untuk menentukan persyaratan sertifikasi lebih lanjut.

Pembaruan
Sistem
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Tata Kelola

Bab ini memaparkan prinsip-prinsip umum yang mengatur Sistem 4C. Prinsipprinsip yang ditentukan di dalam bab ini berlaku untuk 4C sebagai sebuah
organisasi, untuk CB yang bekerja sama, untuk Unit 4C, dan untuk pemangku
kepentingan 4C lainnya.
3.1

Visi dan Misi

Sebagai standar keberlanjutan yang independen, berbasis pemangku
kepentingan, dan diakui secara internasional untuk seluruh sektor perkopian,
4C bertujuan menopang keberlanjutan dalam rantai pasokan kopi di seluruh
dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi. 4C adalah sistem yang kredibel dan
kuat, menerapkan prosedur audit dan penilaian risiko yang inovatif, dan
diperkuat oleh program integritas yang komprehensif. 4C membawa dampak
nyata di lapangan, memungkinkan perbaikan berkelanjutan, dan meningkatkan
mata pencaharian petani kecil serta mendukung perusahaan dalam mencapai
dan menjaga komitmen keberlanjutan.
3.2

Tata kelola
global

Menopang
keberlanjutan

Organisasi yang Melibatkan Para Pemangku Kepentingan

Pedoman Perilaku 4C dikembangkan dalam proses yang melibatkan para
pemangku kepentingan yang partisipatif dan transparan dan melibatkan
produsen kopi, perdagangan dan industri, dan berbagai organisasi masyarakat
sipil dari seluruh dunia. Sejalan dengan rekomendasi Aliansi ISEAL untuk
sistem standar keberlanjutan yang kredibel, Pedoman Perilaku 4C ditinjau, dan
jika perlu direvisi, secara berkala setiap lima tahun dalam proses yang
melibatkan para pemangku kepentingan. Setelah revisi dokumen selesai,
Pedoman Perilaku 4C yang baru akan dikomunikasikan kepada semua
pengguna Sistem 4C untuk diterapkan setelah periode transisi yang wajar
selama enam hingga dua belas bulan, bergantung pada perubahan yang
dibuat.

Proses yang
melibatkan para
pemangku
kepentingan

Dewan 4C memiliki fungsi penasihat dan mendukung manajemen dalam
masalah strategis tertentu. Dewan 4C terdiri dari perwakilan kelompok
pemangku kepentingan 4C (petani kopi, pedagang, roaster, pengecer, pemilik
merek, organisasi masyarakat sipil, penelitian). Peran dan tanggung jawab
Dewan 4C dijelaskan secara transparan dalam Anggaran Rumah Tangga
Dewan Penasihat 4C dari Dewan 4C yang tersedia untuk umum di situs web
4C.

Dewan 4C

© 4C Services GmbH

PERATURAN SISTEM 4C

13

PERATURAN SISTEM 4C

14

Pemangku
kepentingan
memang
memiliki
kemungkinan untuk terlibat
dengan
4C
dengan
memberikan umpan balik
ke
sistem
melalui
konsultasi publik, langsung
melalui email, formulir web,
melalui
telepon,
atau
secara langsung atau
melalui
partisipasi
di
konferensi
pemangku
kepentingan
yang
diselenggarakan
secara
global dan regional.

Terlibat dengan
4C

4C Board
Stakeholder Representation
Coffee
producers
and
processors

Trade and
industry

NGOs, social
sector,
science and
research

Advising

4C Services Operations
• Operation of 4C certification scheme
• Support 4C System users and stakeholders
• Develop and continuously revise the 4C System and its documents
• Operation of quality management and Integrity Program
• Train, approve and supervise CBs
• Manage certification and commercial reporting data
• Marketing and promotion activities
• Projects to improve the 4C System and sustainability on the ground
• Multi-stakeholder exchange for continuous iprovement of 4C
Contract

Berkenaan dengan isu-isu
4C System Users
• Managing Entities and their 4C Units
dan topik-topik spesifik
• Intermediary and Final Buyers
yang
muncul,
4C
• Certification Bodies
mengidentifikasi
pemangku kepentingan yang relevan Gambar 1: Struktur organisasi 4C
dari berbagai kelompok pemangku kepentingan yang memiliki pengetahuan
dan pengalaman terkait topik yang bersangkutan dan secara proaktif
mendekati mereka untuk konsultasi.

Konsultasi
pemangku
kepentingan

Untuk mengidentifikasi kelompok pemangku kepentingan mana yang
memberikan umpan balik, 4C meminta informasi ini selama pemberian umpan
balik melalui formulir web dan prosedur konsultasi publik.
CB adalah kelompok pemangku kepentingan penting lainnya untuk 4C. Dalam
rangka pelatihan, pertemuan, dan/atau webinar reguler yang diadakan khusus
untuk perwakilan CB yang diakui dan bekerja sama dengan 4C, CB dapat
memberikan umpan balik terkait aplikasi 4C sehari-hari untuk memfasilitasi
peningkatan berkelanjutan Sistem 4C.
3.3

Lembaga
Sertifikasi

Pembaruan Sistem

Jika terjadi penyesuaian atau perubahan dalam Sistem 4C, 4C
mengomunikasikan penyesuaian tersebut kepada semua Entitas Pengelola
(ME) Unit 4C, Pembeli Perantara dan Akhir, serta kepada semua CB melalui
Pembaruan Sistem. Mereka bertanggung jawab mempertimbangkan
© 4C Services GmbH

Penyesuaian
dalam Sistem 4C

Pembaruan Sistem dan memberi tahu semua anggota staf dan Mitra Bisnis
(BP) yang relevan tentang pembaruan tersebut. Arsip semua Pembaruan
Sistem diterbitkan di situs web 4C.
Selama proses revisi dokumen 4C, 4C menggabungkan penyesuaian yang
dikomunikasikan ke dalam Pedoman Perilaku 4C, Peraturan Sistem 4C,
Peraturan Lembaga Sertifikasi 4C, dan/atau daftar periksa, dokumen, dan
alat audit 4C.
3.4

Penggabungan
penyesuaian

Konsultasi Publik

Jika terjadi perubahan mendasar pada salah satu dokumen 4C yang ada, 4C
akan mempublikasikan masing-masing dokumen di situs web 4C untuk
konsultasi publik guna mengumpulkan umpan balik dari para pemangku
kepentingannya. Jangka waktu konsultasi publik adalah enam puluh hari
kalender. Setelah konsultasi publik, 4C akan menganalisis dan
mempertimbangkan umpan balik yang diterima selama fase konsultasi publik
sebelum menerbitkan versi final dokumen termasuk tanggal berlakunya. Dalam
kasus perubahan mendasar pada persyaratan 4C yang ada, 4C akan
menyetujui periode transisi yang sesuai untuk memungkinkan semua
pemangku kepentingan beradaptasi dengan penyesuaian atau perubahan.
3.5

Umpan balik dari
pemangku
kepentingan

Transparansi

Transparansi adalah tujuan utama dari 4C. Penting bahwa semua pihak yang
terlibat dalam Sistem 4C memiliki akses yang memadai ke informasi yang
relevan tanpa mengorbankan persyaratan kerahasiaan entitas individu.
Informasi yang tersedia untuk umum tentang 4C secara eksplisit mencakup,
tetapi tidak terbatas pada:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Pedoman Perilaku 4C
Peraturan Sistem 4C
Peraturan Lembaga Sertifikasi 4C
Ketentuan Penggunaan 4C untuk Entitas Pengelola
Ketentuan Penggunaan 4C untuk Lembaga Sertifikasi
Ketentuan Penggunaan 4C untuk Pembeli Perantara
Peraturan Dewan Penasihat 4C
Pembaruan Sistem 4C
Daftar periksa audit 4C dan templat terkait prosedur audit (misalnya,
Peta Mitra Usaha (BPM), Rencana Peningkatan (IP))
Ikhtisar terkini tentang CB yang bekerja sama dan diakui oleh 4C
Tinjauan terkini dari Unit 4C bersertifikat termasuk informasi tentang
status sertifikasi (valid, kedaluwarsa, ditarik, ditangguhkan, dll.) dan
negara tempatnya berada
Pengumuman semua pelatihan dan acara 4C
Dokumentasi acara 4C
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•

3.6

Ringkasan kontribusi dan saran yang diberikan oleh pemangku
kepentingan selama proses konsultasi publik.
Manajemen Kualitas dan Risiko

4C berkomitmen untuk terus meningkatkan sistemnya. Untuk memastikan
bahwa Sistem 4C efektif dan efisien, praktik manajemen kualitas dan risiko
harus diikuti. Manajemen kualitas dan risiko dalam kerangka kerja 4C
berkontribusi pada proses peningkatan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk
menciptakan konsistensi dalam semua kegiatan yang terkait dengan 4C,
terutama mengenai implementasi praktis dan verifikasi kepatuhan yang aman
dan kredibel terhadap persyaratan Sistem 4C.

Perbaikan
berkelanjutan

Pemantauan internal dan manajemen dokumen:
4C secara terus-menerus meninjau dan memeriksa silang semua dokumen
sertifikasi yang diserahkan oleh CB. Prosedur yang sama berlaku untuk
dokumentasi yang diserahkan oleh ME ke CB dan/atau ke 4C secara langsung.
Penyimpangan atau ketidaksesuaian yang ditemukan selama tinjauan ini
didokumentasikan dan langsung ditangani dan dikomunikasikan dengan
masing-masing pihak (CB dan/atau ME). Apakah Unit 4C dianggap mematuhi
persyaratan 4C dan dapat menerima sertifikat 4C didasarkan pada keputusan
CB yang telah mengaudit Unit 4C masing-masing. Data dan catatan sertifikasi
harus disimpan selama minimal enam tahun oleh semua pihak. Data, catatan,
dan dokumen sertifikasi dapat berbentuk apa pun (salinan cetak atau
elektronik) selama ada mekanisme untuk memastikannya dikelola dengan
benar dan dapat diambil.

Pemantauan
internal

Pemeliharaan dan pemantauan dialog Sistem 4C/pemangku kepentingan:
Dialog pemangku kepentingan memungkinkan dilakukannya identifikasi,
evaluasi, dan implementasi persyaratan dan keinginan pemangku kepentingan
serta spesifikasi regional dan tindakan pencegahan risiko. Sistem 4C harus
ditinjau dan dipantau secara berkala untuk memastikan efektivitas dan
efisiensinya. Secara berkala, 4C memberikan umpan balik kepada para
pemangku kepentingannya atas umpan balik yang diterima dan penyesuaian
yang diterapkan, dan melaporkan kepada Dewan 4C tentang kursus dan
pengembangan 4C dan membahas orientasi strategis.

Dialog
pemangku
kepentingan

Program Integritas 4C:
4C telah menyiapkan Program Integritas 4C untuk memastikan proses audit
dan sertifikasi yang konsisten dan objektif oleh CB yang bekerja sama dengan
4C dan untuk memantau kepatuhan perusahaan terhadap persyaratan 4C. Hal
ini memungkinkan pemantauan yang lebih dekat terhadap kegiatan audit dan
sertifikasi CB dan didasarkan pada proses penilaian berkelanjutan yang
merupakan bagian dari peningkatan berkelanjutan Sistem 4C. Ini terdiri dari
penilaian Unit 4C, Pembeli Perantara dan Akhir, dan kantor CB yang
direncanakan secara acak atau berdasarkan target, misalnya setelah evaluasi
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risiko, pengaduan, atau laporan oleh aktor independen seperti lembaga
pemerintah, media, dll., tentang praktik buruk apa pun yang terkait dengan
persyaratan 4C. Penilaian dilakukan oleh auditor integritas 4C.
Tolok ukur:
4C secara teratur berpartisipasi dalam proses pembuatan tolok ukur yang
membandingkan sistem-sistem yang berbeda untuk standar keberlanjutan. 4C
menggunakan hasil dari proses tersebut dan umpan balik yang diberikan untuk
belajar dan menyempurnakan secara terus-menerus. Informasi tentang
pengakuan dan tolok ukur 4C dapat ditemukan di situs web 4C. Informasi yang
komprehensif, terverifikasi, dan transparan tentang standar keberlanjutan
sukarela disediakan oleh platform daring “peta keberlanjutan” dari International
Trade Center (ITC).

Tolok ukur

Pelatihan 4C:
4C telah mengembangkan program pelatihan khusus untuk auditor, anggota
staf CB lainnya, Entitas Pengelola (ME) Unit 4C, dan para pemangku
kepentingan yang berkepentingan. Pelatihan ini digunakan untuk
menyelaraskan pemahaman tentang persyaratan dan prosedur 4C, untuk
menjamin proses audit yang konsisten, untuk memperbarui pengetahuan
peserta tentang persyaratan terbaru, dan juga untuk menerima umpan balik
serta memberikan kesempatan berdiskusi.

Pelatihan 4C

Akses data:
Dengan berpartisipasi dalam Sistem 4C, ME, atas nama BP-nya, harus
memberikan kepada 4C akses ke susunan minimum data BP yang telah
ditentukan sebelumnya dan relevan untuk audit. ME bertanggung jawab
kepada BP dan 4C atas hak dan kualitas informasi yang diberikan.
Pengumpulan data oleh 4C memungkinkan pemantauan dan evaluasi
kemajuan menuju visinya. Data dari produsen dan jenis BP lainnya yang
terdaftar di BPM mencakup semua data yang dijelaskan dalam Peraturan
Sistem 4C.
3.7

Akses data

Prosedur Pengaduan dan Banding

Pertimbangan dan penanganan konflik dalam sistem sertifikasi merupakan
bagian penting dari keandalan, peningkatan berkelanjutan, dan kemudahan
penggunaan. Aturan yang jelas, pasti, dan transparan untuk menangani
pengajuan pengaduan dan banding diperlukan untuk penanganan dan
penyelesaian konflik yang tanpa praduga dan cepat. Prosedur yang dijelaskan
berlaku untuk pengaduan dan banding yang terkait dengan kegiatan sertifikasi
yang diterima terutama dari Unit 4C dan CB/auditor 4C, tetapi juga dari pihak
lain, misalnya pelanggan 4C dalam rangka kegiatan sertifikasi 4C.
Pengaduan dan banding atas masalah sertifikasi ditangani oleh 4C.
Definisi:
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•

•
•

Pengaduan: pernyataan ketidakpuasan (tertulis) formal oleh pihak
terkait (pelapor) tentang pihak lain yang dengan sengaja tidak mengikuti
aturan atau peraturan yang ditentukan atau melanggar kesepakatan
dalam proses sertifikasi
Banding: permintaan formal (tertulis) untuk meninjau setiap keputusan
yang dibuat oleh 4C atau Dewan 4C
Keputusan sertifikasi: keputusan yang dibuat oleh CB/auditor mengenai
penerbitan atau penarikan sertifikat 4C

Pengaduan dapat diajukan jika:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Pengajuan peng
aduan

CB yang bekerja sama atau auditor 4C yang disetujui memiliki konflik
kepentingan
Kerahasiaan Unit 4C dikhawatirkan
Auditor 4C, CB, atau 4C tidak kompeten untuk melakukan tugasnya
masing-masing
Unit 4C tidak setuju dengan kesimpulan hasil keseluruhan yang dibuat
oleh auditor atau CB selama dan/atau setelah audit
Unit 4C tidak puas dengan kinerja auditor atau 4C
Pihak yang berkepentingan tidak setuju dengan fakta yang menjadi
dasar pemberian sertifikat

Banding dapat diajukan ketika:
•

Definisi

Pengajuan
banding

Unit 4C tidak setuju dengan keputusan sertifikat, termasuk
penerbitan (non-)sertifikat, penarikan sertifikat, dan penangguhan ME
dan/atau Unit 4C
Pihak yang berkepentingan tidak setuju dengan keputusan sertifikasi
Unit 4C mana pun
CB atau Unit 4C tidak setuju dengan keputusan proses pemilihan
sampel auditor
CB tidak setuju dengan keputusan pemutusan kerja sama antara 4C
dan CB
CB tidak setuju dengan keputusan penolakan/persetujuan perusahaan
dan/atau auditornya

Pengaduan dan banding resmi tentang masalah sertifikasi harus dikirim dalam
bentuk tertulis (melalui email, formulir web 4C, melalui pos) ke complaints@4Cservices.org atau kantor 4C Services GmbH di Hohenzollernring 72, 50672
Köln, Jerman. Penerima pengaduan atau banding harus 4C.

Persyaratan
formal

Pengaduan atau banding harus menyertakan parameter yang dijelaskan di
bawah ini:

Parameter

•

Informasi dasar tentang pelapor seperti nama dan organisasi. Jika ingin
menjaga anonimitas selama proses selanjutnya, pelapor harus
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•
•

menyatakan hal ini pada saat pengajuan dan memberikan penjelasan
yang masuk akal untuk permintaan tersebut
Uraian yang jelas tentang sifat pengaduan atau banding dan bukti
pendukung
Alasan pengaduan dan banding harus masuk akal. Perlu diketahui
bahwa pengaduan dan banding yang tidak memiliki alasan yang jelas
dan bukti pendukung akan dianggap tidak relevan dan tidak akan
diproses

Pengaduan dan banding dianggap tidak dapat diterima berdasarkan ketentuan
yang ditetapkan dalam bab ini jika memenuhi salah satu kriteria berikut:
•

•
•
•

PERATURAN SISTEM 4C
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Pengaduan yang
tidak dapat
diterima

Persyaratan mengenai bentuk dan isi tidak terpenuhi. Ini
termasuk pengaduan dan banding yang tidak didukung dengan
memadai oleh bukti objektif dan memadai yang diperlukan untuk dapat
memberikan gagasan yang jelas dan pemahaman yang tidak ambigu
tentang situasi yang dihadapi (misalnya tuduhan berdasarkan desasdesus)
Pengaduan atau banding dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian
standar 4C
Pengaduan atau banding bertujuan mengubah sanksi yang telah
dijatuhkan oleh 4C karena pelanggaran persyaratan 4C
Alasan pengaduan atau banding tidak secara eksplisit berhubungan
dengan 4C atau kegiatan yang dilakukan dalam kerangka kerja 4C

Pelapor akan segera diberi tahu tentang penerimaan pengaduan atau
bandingnya, penerimaan atau penolakan untuk melakukan penyelidikan lebih
lanjut atas pengaduan atau banding, dan tindakan lebih lanjut apa yang akan
diambil. Pengaduan dan banding akan dianalisis, diselidiki, dan diputuskan
oleh 4C kasus demi kasus. Selama menyelidiki konflik atau
alasan pengaduan atau banding, 4C berhak menghubungi para pihak dan
pemangku kepentingan yang terkena dampak dan meminta bukti pendukung,
dokumentasi, atau pernyataan untuk memperoleh pemahaman yang memadai
tentang situasi tersebut. 4C dapat menjadwalkan penilaian independen dalam
kerangka Program Integritas 4C jika diperlukan. Jika perlu, Dewan 4C akan
dilibatkan dalam proses untuk mencapai suatu kesimpulan. 4C bertujuan
menyelesaikan konflik secara tepat waktu. Setiap hasil dan keputusan akan
dikomunikasikan kepada pelapor oleh 4C tanpa penundaan.

Resolusi konflik

Jika tidak menerima keputusan yang dibuat oleh 4C, pengadu dapat
mengajukan banding atas keputusan ini. Banding terhadap keputusan tersebut
harus diajukan dalam waktu tiga puluh hari kalender setelah pengadu
menerima keputusan oleh staf 4C yang ditunjuk. Dalam hal ini, 4C akan
mengevaluasi kembali pengaduan dan melibatkan Dewan 4C untuk
menjalankan prosedur lebih lanjut.

Tidak menerima
keputusan

Anggota Dewan 4C yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik harus
bebas dari semua konflik kepentingan sehubungan dengan pengaduan atau

Peran Dewan 4C
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banding dan tidak boleh terlibat dalam keputusan apa pun jika bertentangan
dengan pihak tertentu yang mengajukan pengaduan atau mengajukan
banding. Dewan 4C harus memverifikasi semua dokumen bukti dari pihakpihak yang terlibat sebelum membuat keputusan. Hasil verifikasi harus
didokumentasikan. Dalam kasus yang kritis, Dewan 4C dapat berkonsultasi
dengan ahli independen. Jika pihak-pihak yang terlibat meragukan netralitas
atau kualifikasi ahli, keraguan tersebut harus disampaikan kepada Dewan 4C
sebelum keputusan akhir dalam proses disampaikan. Orang lain dapat
menggantikan ahli jika diputuskan oleh Dewan 4C.
Keputusan Dewan 4C harus dibuat dalam waktu tiga bulan setelah diterimanya
banding, dengan ketentuan bahwa pengadu bekerja sama dengan baik dalam
proses resolusi konflik. Keputusan Dewan 4C dikomunikasikan ke 4C. 4C
menyerahkan hasilnya kepada pihak-pihak yang terlibat. Keputusan yang
diambil oleh Dewan 4C dalam menangani pengaduan atau banding bersifat
mengikat dan mengakhiri proses arbitrase 4C.

Pengambilan
keputusan

Semua pengaduan dan banding ditangani secara profesional, tidak memihak,
dan transparan. Orang(-orang) yang memimpin penanganan dan
penyelesaian pengaduan atau banding tidak terlibat langsung dalam
keputusan sertifikasi terkait pengaduan atau banding.

Tidak memihak
dan transparan

3.8

Ketidaksesuaian, Pelanggaran, dan Sanksi

Ketidaksesuaian mengacu pada tidak terpenuhinya persyaratan 4C yang
ditentukan dalam daftar periksa audit 4C, yang biasanya diidentifikasi selama
pelaksanaan audit 4C. Pelanggaran persyaratan 4C mengacu pada segala
jenis pengabaian atau pelanggaran persyaratan 4C sebagaimana ditentukan
dalam dokumen Sistem 4C oleh setiap pengguna Sistem 4C, yang sering kali
diidentifikasi di luar audit 4C tertentu dan dapat diklasifikasikan sebagai
sedang, berat, atau kritis, bergantung pada tingkat keparahan.

Ketidaksesuaian
dan pelanggaran

Ketidaksesuaian yang diidentifikasi selama audit
Sertifikat dapat diterbitkan jika Unit 4C memenuhi persyaratan 4C. Kepatuhan
dibuktikan dalam audit yang dilakukan oleh CB. Sebelum sertifikat dapat
diterbitkan, ketidaksesuaian yang ada terhadap persyaratan yang berlaku (titik
pemeriksaan utama) sebagaimana ditentukan dalam daftar periksa audit harus
selalu dihilangkan. Bukti penghapusan lengkap ketidaksesuaian dengan titik
pemeriksaan utama yang diidentifikasi dalam audit harus diverifikasi oleh CB
sebelum membuat keputusan sertifikasi, yang diperlukan selambat-lambatnya
60 hari kalender setelah tanggal akhir audit penuh yang dilakukan. CB dapat
memverifikasi bukti penghapusan lengkap ketidaksesuaian dengan titik
pemeriksaan utama baik melalui audit di tempat baru maupun melalui audit
meja, bergantung pada jenis ketidaksesuaian yang diidentifikasi dan langkah
verifikasi yang sesuai. Jika bukti tidak diberikan tepat waktu sebelum keputusan
sertifikasi yang disyaratkan oleh CB setelah 60 hari kalender atau bukti
tersebut diberikan, tetapi ternyata tidak memadai, CB harus menyatakan
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keputusan sertifikasi negatif di portal 4C, yang tidak memungkinkan
diterbitkannya sertifikat, dan ME harus mengajukan permohonan audit penuh
yang baru. Dimungkinkan juga mengeluarkan BP individu yang menyebabkan
audit gagal dari Unit 4C dan sertifikat kemudian dapat diterbitkan untuk Unit 4C
dengan BP yang masih tersisa.
Certification Body

4C Unit / Managing Entity

Identifies existing nonconformities within the 4C
Unit

Solves non-conformities
and sends proof of their
elimination

Verifies elimination of nonconformities through a
desk audit or on-site audit

Proof of solved nonconformities

Nonconformities
eliminated?

Submission of proof is required
sufficient time in advance to
allow the CB to make its
certification decision 60
calendar days after the end of
the full audit

YES

NO

Exclude noncompliant
BP?
YES

Issuance of
certificate

NO

Communicates to ME that
the issuance of a
certificate is not possible

Applies for a new
full audit

Gambar 2: Proses penghapusan ketidaksesuaian dan penerbitan sertifikat

BP yang oleh audit dinyatakan tidak sesuai dan tidak dapat menyelesaikan
ketidaksesuaian dengan titik pemeriksaan utama dengan tepat waktu sebelum
keputusan sertifikasi yang disyaratkan oleh CB setelah periode 60 hari harus
dikecualikan oleh ME dari semua Unit 4C yang merupakan bagian dari dan
bukan hanya dari Unit 4C tempat unit tersebut dinyatakan tidak sesuai oleh
audit. Sehubungan dengan pengecualian BP dari Unit 4C lain yang merupakan
bagiannya dan bukan milik ME yang diaudit, 4C akan mendekati ME dari Unit
4C lainnya ini untuk memberi tahu mereka tentang pengecualian masingmasing BP ini. Selanjutnya, ME harus menyesuaikan BPM. BP dikecualikan
hingga sertifikasi berikutnya, di mana BP ini perlu menjadi bagian dari sampel
dan memenuhi persyaratan yang diaudit untuk menjadi bagian dari Unit 4C lagi.
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Untuk menghindari diaudit dalam audit sertifikasi ulang atas semua Unit 4C
yang pernah menjadi bagiannya, BP dapat menunjukkan kepada auditor
laporan audit yang berhasil dari audit Unit 4C lainnya guna menunjukkan
bahwa tidak wajib untuk memasukkannya lagi dalam audit. Jika BP yang
dikecualikan juga merupakan bagian dari Unit 4C baru yang mengajukan
sertifikasi 4C, pengecualian ini ditunjukkan kepada ME masing-masing selama
aplikasi di portal 4C. Untuk aplikasi Unit 4C baru, BP masing-masing hanya
dapat dimasukkan jika telah menjadi bagian dari sampel dan sesuai dengan
audit.
Pelanggaran persyaratan 4C yang diidentifikasi di luar audit
Jika pelanggaran terkait persyaratan 4C terdeteksi di luar audit Unit 4C,
misalnya selama proses verifikasi internal 4C atau penilaian integritas 4C,
pelanggaran atas persyaratan 4C ini dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat
pelanggaran (sedang, berat, kritis), kesalahan pelaku yang bertanggung jawab,
dan dampaknya terhadap integritas 4C, yang mengarah pada bentuk-bentuk
sanksi yang berbeda-beda.

Kategori
pelanggaran

Pelanggaran dianggap sebagai keparahan sedang jika tidak melanggar
persyaratan 4C mendasar dan tidak berdampak pada pelaku rantai pasokan
kopi hilir. Contoh pelanggaran sedang termasuk pelanggaran sehubungan
dengan, misalnya, dokumentasi. Pelanggaran sedang dapat diperbaiki dengan
menerapkan tindakan korektif yang sesuai dalam jangka waktu tertentu. Jika
pelanggaran sedang terdeteksi, 4C dapat mengeluarkan peringatan kepada
pengguna Sistem 4C. Peringatan dapat dihubungkan dengan kondisi. Kondisi
harus dibuat sedemikian rupa untuk mencegah pelanggaran di masa
mendatang atau untuk memastikan pemenuhan persyaratan 4C di masa
mendatang, misalnya selama masa berlaku sertifikat. Suatu kondisi dapat
berupa audit pengawasan wajib setelah jangka waktu tertentu, dokumen
tertentu yang perlu disediakan oleh pengguna Sistem 4C ke 4C, peningkatan
tingkat risiko pada sertifikasi ulang, dll. Pelanggaran sedang yang berulang,
terutama dari jenis yang sama, dapat mengindikasikan pelanggaran sistematis
dan dengan demikian dapat diklasifikasikan sebagai “berat”.

Pelanggaran
sedang

Pelanggaran berat adalah hal yang substansial dan melanggar persyaratan 4C
mendasar. Pelanggaran ini terutama yang berdampak pada pelaku rantai
pasok kopi hilir, yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, berulang,
atau sistematis, dan berdampak serius (negatif). Contohnya termasuk tetapi
tidak terbatas pada:

Pelanggaran
berat

Unit 4C:
•

Menjual/memperdagangkan kopi dari BP yang tidak terdaftar di BPM
Unit 4C yang terakhir disetujui sebagai kopi bersertifikat 4C atau
menjual kopi bersertifikat 4C meskipun tidak ada sertifikat yang sah
pada saat pemindahan kepemilikan

© 4C Services GmbH

Contoh Unit 4C

•

Menjual satu batch kopi bersertifikat 4C beberapa kali (“penghitungan
ganda”), misalnya ketika disertifikasi berdasarkan lebih dari satu sistem
sertifikasi keberlanjutan atau terdaftar di Unit 4C yang berbeda

•

Ketidaksesuaian sehubungan dengan titik pemeriksaan utama awal
sebagaimana ditentukan dalam daftar periksa audit 4C

•

Gagal memberikan dokumen Pembaruan Tahunan (AU) dan data
pelaporan komersial yang lengkap dan akurat dengan tepat waktu

•

Menolak atau gagal berpartisipasi dan bekerja sama dalam Program
Integritas 4C atau audit pengawasan yang diperintahkan oleh CB
dan/atau oleh 4C

•

Menangani atau memperdagangkan kopi bersertifikat 4C oleh fasilitas
atau pedagang yang tidak terdaftar di BPM Unit 4C yang terakhir
disetujui

•

Menolak memberikan akses ke dokumen, karyawan, atau fasilitas yang
terdaftar di BPM selama audit

•

Penggunaan logo 4C secara tidak sah atau publikasi klaim tidak sah
terkait sistem sertifikasi 4C. Ini berlaku untuk klaim on-product atau offproduct

Pembeli Perantara dan Akhir:
•

Jika
Pembeli
Perantara
membeli
langsung
dari
ME:
Menjual/memperdagangkan kopi bersertifikat 4C dari Unit 4C meskipun
Unit 4C tidak memiliki sertifikat yang sah pada saat pemindahan
kepemilikan

•

Menjual satu batch kopi bersertifikat 4C beberapa kali (“penghitungan
ganda”)

•

Menggunakan logo dan klaim 4C pada kemasan meskipun tidak ada
atau tidak cukup kopi bersertifikat 4C yang dibeli atau meskipun tidak
menerima Persyaratan Penggunaan untuk Pembeli Perantara atau
menandatangani Perjanjian Layanan untuk Pembeli Akhir

•

Menolak atau gagal berpartisipasi dan bekerja sama dalam Program
Integritas 4C

Jika terjadi pelanggaran berat oleh Unit 4C yang terdeteksi setelah sertifikat 4C
diterbitkan, CB harus menyatakan sertifikat tidak sah dan segera mencabut
sertifikat. Dalam kasus pelanggaran yang disebabkan kelalaian yang masih
wajar, 4C dapat menangguhkan ME dan/atau Unit 4C-nya dari sertifikasi ulang
untuk jangka waktu hingga enam bulan. Dalam hal pelanggaran yang sangat
lalai, 4C dapat menangguhkan ME dan/atau Unit 4C-nya untuk jangka waktu
hingga dua belas bulan.
Jika terjadi pelanggaran berat oleh Pembeli Perantara, pendaftaran di portal
4C dapat ditangguhkan hingga dua belas bulan, dengan konsekuensi tidak
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Contoh IB dan
FB

Penarikan
sertifikat

Penangguhan IB

dapat lagi berpartisipasi dalam perdagangan kopi bersertifikat 4C untuk jangka
waktu terbatas ini. Untuk Pembeli Akhir, denda dapat dikenakan melalui biaya
berdasarkan volume.
Pelanggaran menjadi kritis jika dilakukan secara sengaja, khususnya
ketidaksesuaian dengan maksud untuk melakukan penipuan. Dalam kasus
pelanggaran kritis, terutama jika melibatkan perilaku curang yang dikonfirmasi
pada Unit 4C bersertifikat, CB harus menyatakan sertifikat tidak valid dan
segera mencabut sertifikat. Dalam hal ini, 4C dapat menangguhkan ME
dan/atau Unit 4C-nya dari Sistem 4C dan sertifikasi ulang untuk jangka waktu
hingga 60 bulan.

Pelanggaran
kritis

Pelanggaran kritis yang diidentifikasi di Pembeli Perantara dan Akhir dapat
mengakibatkan pemutusan perjanjian kontrak, penarikan klaim apa pun yang
terkait dengan 4C, dan pembatalan pendaftaran di portal 4C hingga 60 bulan.
Jual beli kopi bersertifikat 4C sudah tidak memungkinkan lagi.

Pembatalan
pendaftaran IB

Jika sertifikat ditarik karena pelanggaran berat atau kritis terhadap persyaratan
4C, 4C akan segera mempublikasikan penarikan tersebut di situs web 4C. Jika
memberlakukan penangguhan ME dan/atau Unit 4C-nya karena pelanggaran,
4C akan mengumumkan penangguhan termasuk periode penangguhan di situs
web 4C. 4C berhak memberi tahu sistem sertifikasi lain, CB, Perantara, dan
Pembeli Akhir tentang penarikan sertifikat dan penangguhan ME dan/atau Unit
4C-nya dalam kasus yang sangat serius dengan dampak nyata terhadap
pemangku kepentingan lain yang terlibat.

Penangguhan

Jika sertifikat ditarik tetapi Unit 4C tidak ditangguhkan, dimungkinkan
melakukan sertifikasi ulang dengan segera. Sertifikasi ulang dalam kasus
penangguhan hanya dimungkinkan jika Unit 4C dapat menunjukkan kepatuhan
terhadap persyaratan yang berlaku selama audit. 4C berhak menentukan
ketentuan khusus untuk sertifikasi ulang (dalam kasus ME yang ditangguhkan
dan/atau Unit 4C-nya atau sertifikat yang ditarik) yang sesuai untuk mencegah
pelanggaran di masa mendatang atau untuk memastikan kepatuhan di masa
mendatang terhadap persyaratan 4C. Ini dapat termasuk, misalnya, penerapan
tingkat risiko yang lebih tinggi dan/atau audit pengawasan tambahan dari Unit
4C bersertifikat setelah jangka waktu tertentu untuk memverifikasi dan
memastikan kepatuhan terhadap persyaratan 4C.

Sertifikasi ulang
setelah sanksi

4C bertanggung jawab mengklasifikasi setiap pelanggaran sesuai tingkat
keparahannya (sedang, berat, atau kritis) dan untuk menilai kesalahan pihak
yang bertanggung jawab sebagai bagian dari penilaian kasus per kasus jika
diperlukan. 4C dapat mengambil tindakan pencarian fakta yang memadai
seperti meminta dokumen atau bukti lain untuk diberikan kepada 4C oleh CB
dan/atau pengguna Sistem 4C. Selain itu, 4C dapat meminta pernyataan untuk
disampaikan ke 4C oleh pengguna Sistem 4C dan CB, jika dapat dilakukan.

Mengklasifikasik
an pelanggaran

Jika pihak yang bertanggung jawab melaporkan pelanggaran ke 4C secara
proaktif dan tepat waktu, ini dapat dianggap sebagai keadaan yang
meringankan selama penilaian peristiwa tertentu. Komunikasi yang proaktif dan

Keadaan yang
meringankan
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tepat waktu tidak akan terjadi jika pelanggaran hanya terungkap sebagai hasil
audit yang dilakukan oleh CB atau oleh 4C. 4C berhak melakukan penilaian
integritas untuk mencapai pemahaman yang jelas dan tidak ambigu tentang
situasi jika hal ini dianggap perlu dan masuk akal.
Pelanggaran kontrak ditemukan sebagai kasus ketika CB yang diakui atau
pengguna Sistem 4C tidak bertindak sesuai perjanjian kontrak dengan 4C.
Pelanggaran kontrak dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada: informasi
atau komunikasi yang menyesatkan atau salah, penipuan yang dikonfirmasi,
tidak bekerja sama dalam kerangka Program Integritas 4C. Jika terjadi
pelanggaran kontrak, 4C berhak menangguhkan layanan yang ditawarkan oleh
4C. Ini termasuk layanan pelanggan melalui telepon atau email, partisipasi
dalam acara 4C, tampilan sertifikat secara publik di situs web 4C, dan klaim
lain yang terkait dengan logo 4C atau klaim teks yang mengacu pada 4C.

Pelanggaran
kontrak

4C mewajibkan kepatuhan penuh dari semua pengguna Sistem 4C terhadap
persyaratan 4C. 4C mengakui fakta bahwa pada kenyataannya mungkin ada
keadaan yang menghambat kepatuhan penuh terhadap persyaratan 4C setiap
saat berdasarkan, misalnya, wilayah, ukuran perkebunan, waktu audit, dll. Oleh
karena itu, pengecualian mungkin diperlukan. Dalam daftar periksa audit 4C,
beberapa titik pemeriksaan tidak berlaku untuk petani kecil, oleh karena itu 4C
mengecualikan operasi ini dari kepatuhan terhadap semua persyaratan 4C.
Lebih lanjut, 4C memungkinkan pengecualian yang berkaitan dengan
kepatuhan terhadap persyaratan 4C jika dapat diberikan bukti bahwa
ketidaksesuaian dengan persyaratan 4C tidak disebabkan oleh pengguna
Sistem 4C, tetapi misalnya karena "keadaan kahar". Kasus “keadaan kahar”
dapat berupa situasi seperti pandemi, saat perusahaan harus melindungi
pekerja, pemasok, dan auditornya, bencana alam seperti angin topan atau
banjir yang membuat inspeksi di lapangan menjadi tidak mungkin dilakukan,
wilayah berisiko tinggi dengan politik bersenjata dan perdagangan narkoba, dll.
Pengecualian akan dibatasi waktu dan Unit 4C tidak boleh diberi pengecualian
secara terus-menerus. Pengecualian yang diberikan akan didaftarkan dalam
laporan audit dan dicatat dalam portal 4C untuk dokumentasi internal dan
tindak lanjut.

Pengecualian

3.9

Program Integritas

Ikhtisar:
Program Integritas 4C bertujuan memastikan proses audit dan sertifikasi yang
konsisten, objektif, dan andal oleh semua CB yang bekerja sama dengan 4C
secara global. Program ini diluncurkan untuk memungkinkan pemantauan lebih
dekat terhadap kegiatan audit dan sertifikasi CB dan kepatuhan perusahaan
terhadap persyaratan 4C. Ini mendukung kualitas dan manajemen risiko di 4C
dan memberikan umpan balik yang berharga untuk 4C terkait penerapan
standar dan verifikasinya.
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Program Integritas 4C terdiri dari pemantauan dan penilaian Unit 4C, Pembeli
Perantara (IB), Pembeli Akhir (FB), dan kantor CB. Penilaian integritas 4C
direncanakan secara acak atau berdasarkan risiko setelah evaluasi risiko,
pengaduan, atau laporan ketidaksesuaian atau penipuan.
4C Units
• Location/ region
• Certification history
• Amount of BPs
• Complaints received
• Reports of non-conformities
• Poor quality of ME’s Internal
Management System (IMS)
• Volumes handled by BP Service
Provider

Intermediary and Final
Buyers
• Size of the 4C coffee supply
chain/ Amount of Intermediary
Buyers included in the supply
chain of 4C certified coffee
• No 4C chain of custody
certification in place

CBs/ Auditors

Penilaian
pengguna
Sistem 4C
Kriteria berbasis
risiko

• Number of 4C audits conducted
• General performance of the CB
and/ or the auditor
• Complaints received
• Reports of non-compliances

• Annual reporting of 4C certified
coffee volumes in comparison to
real-time reporting

Tabel 2: Contoh kriteria berbasis risiko per pengguna Sistem 4C

4C tidak membebankan biaya penilaian integritas kepada peserta. Penilaian
dilakukan oleh auditor integritas 4C dan dapat dilakukan di negara mana pun
tempat Unit 4C, IB, FB, dan CB berada. Auditor integritas 4C harus independen
dan bebas dari konflik kepentingan apa pun. Mereka bekerja atas nama 4C dan
tidak diperbolehkan bekerja untuk CB yang bekerja sama dengan 4C pada saat
yang bersamaan.

Auditor Integritas

Partisipasi pengguna Sistem 4C dalam penilaian integritas 4C terjadwal adalah
wajib dan dapat diminta hingga dua tahun setelah berakhirnya sertifikat 4C
terakhir atau penghentian penggunaan Sistem 4C. Penolakan untuk
berpartisipasi dapat dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap persyaratan
4C dan akan diberi sanksi (lihat bab 3.8).

Partisipasi wajib

4C akan memberi tahu ME dari Unit 4C, IB, atau FB tentang penilaian integritas
dengan tanggal yang diusulkan untuk penilaian empat minggu sebelum tanggal
yang diusulkan secara tertulis, melalui email atau faks. Dalam kasus yang luar
biasa, penilaian integritas dapat dilakukan tanpa pemberitahuan lebih lanjut.

Undangan resmi

Setelah menerima surat pemberitahuan pertama, peserta terpilih wajib
menanggapi surat pemberitahuan dalam waktu 72 jam untuk mengonfirmasi
keikutsertaan pada tanggal yang diusulkan oleh 4C. Penjadwalan ulang dapat
dilakukan jika ada alasan yang masuk akal atas permintaan tertulis dari peserta
terpilih jika diminta tanpa penundaan (dalam 72 jam sejak tanggal
pemberitahuan dikirim oleh 4C). Jika peserta terpilih tidak dapat mengonfirmasi
tanggal yang diusulkan oleh 4C, peserta terpilih wajib segera memberikan 4C
dengan dua alternatif tanggal. Tanggal alternatif ini harus dalam waktu 60 hari
kalender sejak diterimanya surat undangan pertama yang dikirim oleh 4C. 4C
kemudian akan menilai tanggal yang diusulkan. Jika peserta terpilih tidak
menjawab dalam setiap jangka waktu yang ditentukan, ini dianggap sebagai
non-kerja sama dan dengan demikian merupakan pelanggaran berat terhadap

Kewajiban untuk
berpartisipasi
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persyaratan 4C yang akan menyebabkan sanksi yang ditentukan dalam bab
3.8.
Penilaian integritas di Unit 4C:
Tujuan penilaian integritas Unit 4C adalah menilai proses audit dan sertifikasi
CB dengan mengaudit sampel klien bersertifikatnya. Selama penilaian ini (audit
ulang), auditor integritas 4C melakukan evaluasi kesesuaian Unit 4C
bersertifikat berdasarkan dokumen prosedur 4C yang berlaku. Hasil penilaian
ini kemudian dibandingkan dengan laporan audit CB dari audit terakhir.

Penilaian
integritas unit 4C

Perwakilan CB atau 4C dapat menghadiri penilaian sebagai pengamat. Namun,
CB tidak boleh memengaruhi penilaian dengan cara apa pun. Partisipasi CB
selama penilaian integritas ini direkomendasikan tetapi tidak wajib.

Pengamat CB

Untuk menentukan jadwal yang tepat untuk penilaian integritas, 4C atau auditor
integritas 4C akan menghubungi ME setelah tanggal dikonfirmasi. Jadwal
penilaian dan daftar dokumen yang diperlukan sebelum, selama, dan setelah
audit akan diberikan kepada peserta. Ini mungkin termasuk tetapi tidak terbatas
pada koordinat geografis dari bidang/petak atau perkebunan yang memasok
masing-masing ME yang disediakan, atau format data kmz, daftar pemasok
dan penerima kopi bersertifikat 4C, dokumen pembukuan jumlah masuk dan
keluar dari kopi bersertifikat 4C, dll. ME wajib memberikan dokumen masingmasing ke 4C sebelum penilaian integritas untuk memungkinkan evaluasi
penuh atas semua persyaratan yang berlaku.

Rencana dan
jadwal penilaian

Penilaian integritas biasanya mengacu pada audit sertifikasi penuh terakhir dari
Unit 4C spesifik, tetapi dapat, sebagai tambahan, menyertakan adendum1 dan
audit2 pengawasan. Penilaian integritas Unit 4C adalah penilaian penuh dan
akan mengevaluasi kepatuhan terhadap semua persyaratan 4C yang berlaku.
Penilaian integritas 4C menyerupai audit sertifikasi reguler oleh CB dan auditor
integritas 4C harus diberi akses dan wawasan ke semua situs dan dokumen
yang dianggap relevan oleh auditor integritas 4C untuk penilaian.

Lingkup
penilaian

Laporan integritas 4C disiapkan pada hari penilaian integritas di lokasi Unit 4C.
Laporan tersebut berisi data dasar penilaian (perusahaan yang dinilai,
narahubung, dan orang yang hadir selama penilaian, nomor Unit 4C, lokasi
audit, dll.), dan temuan auditor integritas 4C. Laporan harus ditandatangani
oleh semua pihak yang menghadiri penilaian integritas 4C dan akan diteruskan
ke 4C. Setelah peninjauan internal oleh 4C, laporan integritas harus dikirim

Laporan
integritas

1Audit

adendum: Audit, yang berlaku jika Penyedia Layanan BP baru atau fasilitas atau fungsi
baru Penyedia Layanan BP (misalnya pabrik penggilingan baru yang basah atau kering, dan/atau
fasilitas gudang baru atau lokasi Penyedia Layanan BP yang sudah ada di Unit 4C) akan
ditambahkan ke Unit 4C dalam periode sertifikasi tiga tahun. Untuk Produsen BP, itu hanya
berlaku jika tingkat perputaran Produsen BP di atas 10% per tahun. Untuk informasi lebih lanjut,
lihat bab 6.1
2Audit

pengawasan: Audit pengawasan dapat diminta oleh CB atau 4C untuk memverifikasi
kepatuhan terhadap persyaratan 4C selama masa berlaku sertifikat yang dikeluarkan oleh
masing-masing CB. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bab 6.1
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sebagai salinan digital ke CB dan ME dari Unit 4C. Bergantung pada
ketidaksesuaian yang terdeteksi selama penilaian integritas 4C, 4C berhak
meminta tindakan perbaikan dari CB dan/atau ME dan Unit 4C-nya untuk
menetapkan kembali kepatuhan terhadap persyaratan 4C. Jika dapat
dilakukan, laporan tersebut dapat berisi hasil analisis tambahan seperti
verifikasi perubahan penggunaan lahan berbasis pengindraan jauh atau uji
laboratorium untuk memverifikasi kepatuhan terhadap persyaratan 4C.
Auditor integritas 4C dapat menemukan ketidaksesuaian yang juga ditemukan
oleh CB selama audit terakhirnya, ketidaksesuaian yang tidak ditemukan oleh
CB selama audit terakhirnya, dan ketidaksesuaian yang tidak ditemukan tetapi
seharusnya terdeteksi selama audit terakhirnya. Pelanggaran sedang dan
penyelesaiannya harus dimasukkan dalam Rencana Peningkatan (IP) ME dan
dinilai secara eksplisit oleh CB selama audit sertifikasi ulang reguler berikutnya
serta akan diperiksa oleh 4C saat meninjau dokumen sertifikasi ulang.
Pelanggaran berat yang terdeteksi selama penilaian integritas 4C
menyebabkan pencabutan sertifikat sebagaimana ditentukan dalam bab 3.8.
Bergantung pada beratnya pelanggaran dan jika kinerja keseluruhan CB
ternyata tidak dapat diterima, 4C berhak memutuskan sanksi terhadap CB,
yang ditentukan dalam Peraturan Lembaga Sertifikasi 4C.

Deteksi
ketidaksesuaian

Penilaian integritas pada Pembeli Perantara dan Akhir:
Tujuan penilaian integritas di IB dan FB adalah menilai ketertelusuran kopi
bersertifikat 4C yang dibeli dan dijual serta penggunaan logo dan klaim 4C, jika
berlaku. Selama penilaian ini, auditor integritas 4C melakukan evaluasi
kesesuaian IB atau FB berdasarkan persyaratan 4C. Hasil penilaian ini
kemudian dikompilasi dalam laporan integritas. Laporan harus ditandatangani
oleh semua pihak yang menghadiri penilaian integritas 4C dan akan diteruskan
ke 4C. Setelah tinjauan internal oleh 4C, laporan integritas harus dikirim
sebagai salinan digital ke IB atau FB. Bergantung pada pelanggaran yang
terdeteksi selama penilaian integritas 4C, 4C berhak meminta tindakan
perbaikan dari IB atau FB untuk menegakkan kembali kepatuhan terhadap
persyaratan 4C dan menjatuhkan sanksi masing-masing sebagaimana
ditentukan dalam bab 3.8. Ini juga dapat termasuk penilaian integritas
tambahan setelah jangka waktu tertentu untuk memverifikasi dan memastikan
kepatuhan terhadap persyaratan 4C.

Penilaian IB dan
FB

Penilaian integritas di kantor CB:
CB wajib mengizinkan dan berpartisipasi dalam audit kantor CB yang
dijadwalkan oleh 4C. Berdasarkan permintaan, 4C berhak meneruskan laporan
integritas kepada otoritas publik nasional atau badan akreditasi yang
berwenang yang bertanggung jawab atas pengakuan atau akreditasi CB,
terutama dalam kasus pelanggaran berat CB atau auditornya. Untuk informasi
lebih lanjut tentang audit kantor CB dan prosedur sanksi CB, silakan lihat
dokumen 4C “Peraturan Lembaga Sertifikasi 4C”.
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Penilaian Dampak

Penilaian dampak 4C bertujuan memantau hasil dan dampak sertifikasi 4C.
Penilaian dampak 4C dilakukan secara berkala secara ilmiah. Saat melakukan
penilaian dampak, 4C mempertimbangkan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh
ISEAL untuk “Menilai Dampak Sistem Standar Sosial dan Lingkungan”.3

Memantau
dampak

4C berkomitmen meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari
produksi dan pemrosesan kopi di seluruh dunia. Dampak ini tercapai jika
kegiatan 4C menghasilkan pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih besar
di wilayah yang dikendalikan oleh Unit 4C, peningkatan produktivitas,
pendapatan hidup dan manajemen risiko serta konservasi jangka panjang
keanekaragaman hayati dan sumber daya tanah dan air.

Mencapai
dampak

Penilaian dampak 4C memantau dan mengevaluasi informasi yang
dikumpulkan dari proses sertifikasi Unit 4C serta dari Program Integritas 4C.
Umumnya, semua dimensi (ekonomi, sosial, lingkungan) yang tercakup dalam
sertifikasi 4C tunduk pada penilaian dampak. Karena prinsip-prinsip 4C
terutama dirancang untuk meningkatkan keberlanjutan produksi pertanian,
diharapkan dampak paling signifikan dari sertifikasi akan terjadi di tingkat
petani. Oleh karena itu, fokus penilaian dampak 4C adalah pada penilaian
dampak pada tingkat petani. BP lain dapat dimasukkan, khususnya mengenai
hasil dan dampak sertifikasi pada sistem manajemen dan ketertelusuran
produk.

Mengevaluasi
dampak

Salah satu bagian dari penilaian dampak adalah penilaian internal terhadap
kinerja Sistem 4C. Kinerja sistem mencakup cakupan sistem, misalnya, jumlah
sertifikat yang diterbitkan, jumlah Unit 4C, dan negara tempat mereka
beroperasi. Selain itu, ini mencakup jumlah sertifikat yang ditarik, kinerja CB,
dan jumlah serta hasil penilaian integritas 4C. Informasi ini akan digunakan
untuk perbaikan berkelanjutan pada Sistem 4C.

Kinerja sistem

Laporan dampak yang dihasilkan dari penilaian dampak 4C akan
dipublikasikan di situs web 4C. Pembelajaran dari penilaian akan dievaluasi
dan jika sesuai diterapkan dalam Sistem 4C melalui proses perbaikan
berkelanjutan.

Laporan dampak
4C

Praktik Baik ISEAL – Menilai Dampak Sistem Standar Sosial dan Lingkungan, Versi 2.0
– Desember 2014
3Kode
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4

Pengaturan sistem

4.1

PEDOMAN PERILAKU 4C

Pedoman Perilaku 4C adalah seperangkat prinsip dan kriteria keberlanjutan
untuk produksi biji kopi hijau. Sifatnya yang inklusif bertujuan menjangkau
produsen yang saat ini tidak berpartisipasi di pasar kopi berkelanjutan dan
membawa mereka agar sesuai dengan kriteria keberlanjutan ekonomi, sosial,
dan lingkungan. Pedoman Perilaku 4C tersedia untuk umum di situs web 4C.

Economic Dimension

Social Dimension

Prinsip dan
kriteria

Environmental Dimension

Gambar 3: 4C mencakup semua dimensi keberlanjutan: Ekonomi, Sosial, Lingkungan

Saat ini, skema sertifikasi lain tidak diterima di bawah 4C. Setiap kopi yang
diklaim sebagai kopi bersertifikat 4C harus seluruhnya terdiri dari kopi
bersertifikat 4C. Kopi yang disertifikasi di bawah skema sertifikasi lainnya tidak
dapat diterima di rantai pasokan Unit 4C. Pengakuan skema sertifikasi selain
4C membutuhkan hasil tolok ukur ekuivalensi positif dengan 4C. 4C berhak
menarik penerimaan skema sertifikasi jika, misalnya, bangkrut atau ada
indikasi penipuan dari skema sertifikasi yang diterima atau perubahan
signifikan dalam persyaratan atau prosedur skema.
4.2

Penerimaan
skema

Peserta

4C berlaku secara global untuk sertifikasi biji kopi hijau. 4C dapat diterapkan
oleh semua jenis entitas penghasil biji kopi hijau (Unit 4C) yang berbasis di
negara produsen kopi mana pun yang ingin memproduksi dan menjual kopi
bersertifikat 4C.

Sertifikasi biji
kopi

Silakan cari di bawah ini deskripsi terperinci tentang peserta yang relevan pada
Sistem 4C, yaitu:

Peserta Sistem
4C

•
•
•
•

4C Services GmbH (4C)
Unit 4C termasuk ME dan BP
CB
Pembeli Perantara dan Akhir

4.2.1 4C Services
4C Services adalah operator Sistem 4C. Tugas utama 4C meliputi:
•

Mengoperasikan Sistem 4C dan memastikan kredibilitasnya
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Mendukung Unit 4C, CB, dan pemangku kepentingan
Mengembangkan dan terus merevisi dokumen Sistem 4C, daftar
periksa audit, portal 4C, dll.
Mengoperasikan manajemen mutu dan Program Integritas
Memantau kepatuhan Unit 4C dengan persyaratan 4C—termasuk
meninjau laporan audit dan AU
Melatih, menyetujui, dan mengawasi CB
Mengelola sertifikasi dan data pelaporan komersial Unit 4C dan FB
Terlibat dalam kegiatan pemasaran
Terlibat dalam proyek untuk meningkatkan Sistem 4C
Menangani pengaduan dan banding sehubungan dengan masalah
yang terkait 4C
Terus mengembangkan dan meningkatkan Sistem 4C

4.2.2 Unit 4C
Unit 4C adalah kelompok produsen kopi hijau yang mencakup semua jenis
fasilitas produksi dan proses dan yang menghasilkan minimum 20 ton kopi hijau
bersertifikat 4C per tahun. Setiap elemen rantai pasokan, mulai dari produksi
kopi hingga penjualan biji kopi hijau (termasuk petani, pabrik penggilingan
basah, pedagang, pabrik penggilingan kering, eksportir, dll.), harus tercakup
dalam sertifikasi 4C dengan menjadi bagian dari Unit 4C.

Definisi Unit 4C

Unit 4C dibentuk dari ME dan BP. 4C membedakan antara Produsen BP, yang
mengacu pada petani kopi, dan Penyedia Layanan BP, yang mengacu pada
operator yang menjadi bagian dari rantai pasokan setelah produksi buah kopi,
termasuk misalnya pedagang lokal, gudang, dan pabrik penggilingan kering
dan basah. Unit 4C harus, minimal, mencakup Produsen BP dan ME. Selain
itu, Unit 4C juga dapat mencakup pabrik penggilingan kering, pabrik
penggilingan basah, pedagang lokal, dan/atau gudang. ME dapat mengelola
lebih dari satu Unit 4C dan juga BP diperbolehkan menjadi bagian dari lebih
dari satu Unit 4C.

Anggota Unit 4C

Ukuran Unit 4C dibatasi oleh kapasitas manajemen ME terkait kapasitas untuk
memfungsikan, memantau, dan mengukur implementasi persyaratan 4C dalam
Unit 4C dan untuk memberikan pelatihan dan layanan terkait kepada BP.

Batas ukuran

Elemen-elemen relevan pada Unit 4C adalah sebagai berikut:
1. Entitas Pengelola: ME mengelola Unit 4C. Setiap Unit 4C diharuskan
memiliki karyawan, perusahaan, atau organisasi yang terdaftar secara
hukum dan yang bertanggung jawab atas penerapan Sistem
Manajemen Internal (IMS) dan semua persyaratan 4C lainnya serta
memastikan kepatuhannya dalam Unit 4C. Ini perlu ditentukan sebelum
permohonan sertifikasi agar dapat ditentukan dengan jelas siapa yang
bertanggung jawab atas kinerja, pemantauan, dan pelaporan perbaikan
Unit 4C. ME adalah pemegang sertifikat 4C dan satu-satunya yang
diizinkan menjual kopi bersertifikat 4C dari Unit 4C-nya. Alamat dan
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ME dan BP

nama ME akan dipublikasikan pada sertifikat 4C. Alamat tidak boleh
berupa PO box. Apa yang disebut sebagai "perusahaan kotak surat"
tidak dapat berpartisipasi dalam Sistem 4C.
2. Produsen BP: Produsen BP adalah orang, perusahaan, atau
organisasi yang terdaftar secara hukum yang bertanggung jawab
mengelola operasi pertanian dan menerapkan persyaratan 4C yang
berlaku. Total luas lahan perkebunan, termasuk lahan yang dimiliki,
disewa guna atau disewa, harus memenuhi persyaratan 4C untuk
menjadi bagian dari Unit 4C, bukan hanya petak kopi yang terdaftar di
BPM Unit 4C. 4C membedakan antara Produsen BP besar/sedang dan
Produsen BP petani kecil karena beberapa kriteria 4C tidak berlaku
untuk Produsen BP petani kecil. Produsen BP dianggap petani kecil jika
tenaga kerjanya terutama terdiri dari tenaga kerja keluarga dan/atau
rumah tangga atau pertukaran tenaga kerja dengan anggota
masyarakat lainnya dan yang kebun kopinya biasanya tidak lebih dari
lima hektar. “Pada dasarnya”, hal ini berarti bahwa tenaga kerja kontrak
tidak boleh lebih dari atau menggantikan tenaga kerja keluarga. Tenaga
kerja kontrak seharusnya hanya melengkapi tenaga kerja keluarga
dalam porsi kecil, bukan menggantikannya. Pengecualian untuk jenis
ini hanya diperbolehkan untuk negara atau wilayah tempat definisi
resmi istilah “petani kecil” tersedia untuk petani kopi atau tanaman
serupa kopi. Sebelum menerapkan pengecualian ini, 4C harus
dihubungi dan dimintai persetujuan.
3. Pedagang BP: Pedagang BP adalah penyedia layanan yang
memperdagangkan (membeli dan menjual) kopi berkelanjutan (yaitu biji
ceri, perkamen kopi, biji kopi hijau) dalam Unit 4C.
4. Penyimpanan BP: Penyimpanan BP adalah penyedia layanan yang
mengoperasikan gudang untuk menyimpan kopi berkelanjutan (yaitu
perkamen kopi, biji kopi hijau). BP yang memproses kopi diasumsikan
juga menyimpan kopi dan oleh karena itu tidak perlu dianggap sebagai
Penyimpanan BP jika tidak menawarkan layanan penyimpanan murni
kepada pihak ketiga.
5. Prosesor BP: Prosesor BP adalah penyedia layanan yang
mengoperasikan pabrik penggilingan basah dan/atau kering dan
menyediakan layanan ini bagi BP lain. Contoh untuk mengilustrasikan
aktivitas pabrik penggilingan basah dan kering adalah sebagai berikut,
tetapi aktivitas ini mungkin berbeda, bergantung pada wilayah dan
pengaturan umum: Pabrik penggilingan basah dapat mencakup metode
fermentasi-dan-pencucian dari pengolahan basah dan metode
pengolahan basah dengan bantuan mesin yang menghasilkan biji kopi
yang diselimuti oleh perkamen kopi. Selama proses penggilingan
kering, pada umumnya perkamen kering dihilangkan. Pabrik
penggilingan kering dapat melakukan proses penggilingan, penyortiran,
penilaian, dan pengemasan biji kopi hijau. Penggilingan kering dapat
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diterapkan pada buah kopi yang diproses secara basah (kopi yang
dicuci) dan yang diproses secara kering (kopi alami).

Producer

Trader

Wet Mill

Dry Mill

Managing Entity

Gambar 4: Contoh rantai pasokan Unit 4C yang disederhanakan untuk biji kopi hijau

4.2.3 Lembaga Sertifikasi
4C bekerja sama dengan CB pihak ketiga terakreditasi ISO 17065 dan
independen yang bertanggung jawab melakukan audit dan menerbitkan
sertifikat 4C setelah penilaian kepatuhan positif terhadap setiap persyaratan
4C. Masing-masing badan yang bertanggung jawab atas pengakuan atau
akreditasi CB juga bertanggung jawab atas pemantauan dan pengawasan CB.
Pemantauan dan pengawasan CB dilengkapi Program Integritas 4C.

CB pihak ketiga
yang
independen

Selanjutnya, 4C bekerja sama erat dengan CB, misalnya dalam bentuk
pertemuan/webinar rutin yang diadakan untuk bertukar umpan balik dan
pengalaman praktis dengan tujuan terus meningkatkan 4C. Sebelum CB
diizinkan melakukan audit dan menerbitkan sertifikat 4C, CB harus menerima
Persyaratan Penggunaan 4C untuk CB dan auditor 4C-nya harus dilatih secara
formal dan disetujui oleh 4C.

Ketentuan
Penggunaan 4C
untuk CB

Nama dan detail kontak semua CB yang bekerja sama dengan 4C
dipublikasikan di situs web 4C. Persyaratan menjadi CB yang bekerja sama
dan melakukan audit di bawah 4C diatur dalam “Peraturan Lembaga Sertifikasi
4C”.

Publikasi di situs
web 4C

4.2.4 Pembeli Perantara dan Akhir
Pembeli Perantara: Pedagang, eksportir, importir, pengolah, atau entitas lain
yang memperdagangkan atau menghasilkan kopi bersertifikat 4C di luar Unit
4C. ME Unit 4C juga dapat bertindak sebagai Pembeli Perantara (IB) saat
membeli kopi bersertifikat 4C dari ME lain.

Pembeli
Perantara
Ketentuan
Penggunaan 4C
untuk IB

Setiap IB yang mengklaim sumber berkelanjutan melalui pembelian kopi
bersertifikat 4C harus telah menerima Persyaratan Penggunaan untuk IB.
Untuk menerima Ketentuan Penggunaan, IB harus mendaftar di portal 4C.
Dengan mengonfirmasi pendaftaran di portal 4C sebagai IB, IB menerima
Ketentuan Penggunaan untuk IB. Prasyarat untuk menangani kopi sebagai
kopi bersertifikat 4C adalah validasi pendaftaran IB oleh 4C melalui portal 4C.
IB yang ingin mendapatkan sertifikasi 4C dapat melakukannya secara
sukarela.
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Sertifikasi dan
pelaporan IB

Semua IB harus mematuhi persyaratan perdagangan sebagaimana dijelaskan
dalam bab 9 tentang “Pelaporan Komersial”.
Pembeli Akhir: Aktor terakhir dalam rantai pasokan yang membeli kopi
bersertifikat 4C. Ini bisa berupa roaster, produsen kopi instan, perusahaan
swasta, perusahaan ritel dengan label swasta, pemilik merek, rantai kedai kopi,
atau entitas lain yang mencari kopi bersertifikat 4C.

Pembeli Akhir

Setiap Pembeli Akhir (FB) yang mengklaim sumber berkelanjutan melalui
pembelian kopi bersertifikat 4C harus memiliki Perjanjian Layanan yang sah
dengan 4C.

Perjanjian
Layanan

FB yang ingin mendapatkan sertifikasi 4C dapat melakukannya secara
sukarela.

Sertifikasi dan
pelaporan FB

FB harus mematuhi persyaratan pelaporan komersial seperti yang dijelaskan
dalam bab 9.
4.3

Sistem Manajemen Internal (IMS)

IMS adalah elemen inti dari Unit 4C. IMS adalah seperangkat prosedur internal
dan tindakan nyata yang terdokumentasi yang diterapkan oleh ME Unit 4C
untuk mewujudkan kepatuhan terhadap persyaratan 4C. IMS harus diterapkan
oleh ME untuk memastikan bahwa persyaratan 4C diaplikasikan dengan benar
oleh ME dan semua BP di dalam Unit 4C. IMS sangat penting untuk
memungkinkan sertifikasi kelompok produsen, terutama untuk memasukkan
produsen kecil. IMS mencakup audit internal, kontrol dan laporan, yang kinerja,
kualitas, dan ketahanannya akan diverifikasi oleh audit eksternal yang lengkap.
Sistem yang matang dan kuat dengan kapasitas untuk mengelola dan
memitigasi risiko internal grup memungkinkan pengurangan audit eksternal
karena ukuran sampel audit di lokasi ditentukan oleh tingkat risiko Unit 4C. IMS
berfokus pada peningkatan berkelanjutan dan pengukuran dampak. Jika ada
kegiatan atau tanggung jawab yang terkait dengan IMS dan prosedur serta
catatannya masing-masing yang dialihdayakan, hubungan dengan pihak ketiga
harus didokumentasikan dan peran serta tanggung jawab masing-masing
pihak ditetapkan dengan jelas.

Prosedur dan
proses

IMS setidaknya mencakup hal-hal berikut:

Konten wajib
IMW

•
•
•
•

Orang atau kelompok yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas IMS
Peran, tanggung jawab, dan pengetahuan staf, orang terpilih, dan
komite
Prosedur persetujuan/penolakan anggota (baru) Unit 4C
BPM lengkap dan diperbarui (lihat bab berikutnya untuk informasi lebih
lanjut tentang BPM)
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Komitmen bersama antara ME dan BP dalam mengimplementasikan
persyaratan 4C. Ini termasuk bahwa semua BP telah diberi tahu oleh
ME tentang persyaratan 4C dan bahwa mereka menyadari kewajiban
mereka untuk mematuhi persyaratan ini serta persetujuan tertulis dari
semua BP tentang komitmen dan kepatuhan terhadap persyaratan 4C.
BP baru yang bergabung dengan Unit 4C selama masa berlaku
sertifikat harus selalu memberikan persetujuan tertulis tersebut kepada
ME sebelum bergabung dengan Unit 4C
Rencana pelatihan untuk BP
Peta penggunaan lahan Unit 4C
Prosedur untuk penilaian internal, termasuk penilaian risiko dan
kebutuhan
Sistem keterlacakan yang diaplikasikan, termasuk pencatatan
Tata cara sanksi dan banding
Rencana Peningkatan (IP) untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi
dan untuk mempersiapkan Unit 4C untuk keperluan audit mendatang,
yang akan diperbarui setiap tahun
Prosedur Pembaruan Tahunan (AU), termasuk prosedur pemutakhiran
BPM serta pelaksanaan dan pengukuran peningkatan berkelanjutan
sebagaimana diatur dalam IP
Perjanjian dengan pihak ketiga mengenai penerapan IMS, jika berlaku.

4.3.1 Peta Mitra Usaha (BPM)
Peta Mitra Usaha (BPM) adalah alat yang memungkinkan ME Unit 4C
mengelola data dan kinerja masing-masing BP. ME Unit 4C harus melengkapi
BPM sebelum mengajukan permohonan audit dan selalu memperbaruinya.
BPM adalah lembar Excel yang diisi oleh ME dengan data dasar BP, yang
harus dimutakhirkan setidaknya setiap tahun.

Alat untuk
mengelola Unit
4C

Templat BPM tersedia untuk umum di situs web 4C. Lembar panduan tentang
cara mengisi BPM dengan benar disertakan dalam templat lembar Excel BPM.
BPM harus diperbarui setiap tahun dan diberikan kepada CB dan 4C untuk
verifikasi dalam rangka permohonan audit atau sebagai bagian dari
penyerahan dokumen untuk AU.

Templat BPM

4.3.2 Penilaian Internal oleh Entitas Pengelola
ME harus melakukan dan mendokumentasikan risiko internal dan penilaian
kebutuhan Unit 4C mereka untuk mengidentifikasi kesenjangan sertifikasi,
yang akan diperiksa oleh auditor selama audit sertifikasi. Penilaian internal
harus dilakukan secara teratur untuk memenuhi berbagai tujuan:
•
•
•

Memastikan bahwa BP Unit 4C telah memahami persyaratan 4C
Memeriksa secara internal apakah kepatuhan terhadap persyaratan 4C
tercapai
Mengidentifikasi kesenjangan dan kebutuhan untuk perbaikan
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Penilaian
internal

•
•

Menyiapkan pelatihan berbasis risiko/kebutuhan untuk BP
Mengurangi risiko kegagalan sertifikasi yang akan datang

ME perlu memiliki prosedur yang jelas tentang cara melakukan penilaian
internal dan cara mengidentifikasi kebutuhan dan risiko. ME perlu memastikan
bahwa kepatuhan BP terhadap persyaratan 4C diperiksa dengan tepat. Auditor
wajib memeriksa prosedur ME untuk melakukan penilaian internal dan cara ME
memastikan kepatuhan semua BP. Diperlukan kegiatan peningkatan
kesadaran, pelatihan, dll. serta mekanisme insentif dan sanksi jika terdapat
ketidaksesuaian BP. Hasil penilaian internal harus didokumentasikan, ditinjau,
dan ditandatangani oleh ME serta harus dapat diakses oleh CB selama audit
sertifikasi.

Prosedur yang
jelas

Auditor internal yang bertanggung jawab harus memenuhi syarat untuk secara
profesional menilai pertanyaan yang relevan. Sebelum mulai mengaudit,
mereka harus dilatih mengenai persyaratan Sistem 4C. Pelatihan auditor
internal harus dilanjutkan secara teratur, terutama dengan fokus pada risiko
relevan yang diidentifikasi dalam grup.

Kualifikasi
auditor internal

4.3.3 Rencana Peningkatan (IP)
Sebelum penerbitan sertifikat, ME Unit 4C harus mengembangkan IP
berdasarkan hasil audit eksternal, dengan tujuan mengatasi ketidaksesuaian di
Unit 4C dengan titik pemeriksaan yang saat ini masih minor tetapi akan
diangkat ke titik pemeriksaan utama selama audit sertifikasi berikutnya (lihat
bab 6.5). IP mencakup semua ketidaksesuaian pada titik pemeriksaan minor
meskipun hanya terdeteksi pada satu sampel BP. IP harus mendukung ME
dalam manajemen peningkatan berkelanjutan untuk mempersiapkan diri dan
BP-nya untuk audit sertifikasi berikutnya. IP harus diberikan kepada CB untuk
persetujuan akhir dan harus diunggah ke portal 4C oleh CB bersama dengan
semua dokumen audit terkait lainnya.

Rencana
peningkatan

Jika jenis audit lain (adendum, pengawasan, integritas) terjadi dalam periode
sertifikasi tiga tahun yang sama, hasil audit ini juga harus dimasukkan dalam
IP yang sama karena IP menyertai ME selama seluruh periode validitas
sertifikat Unit 4C.

Amendemen IP
setelah setiap
audit

Siklus Rencanakan, Lakukan, Periksa, Bertindak (Plan, Do, Check, Act/PDCA),
berdasarkan prinsip-prinsip ISO 19011 dapat diterapkan untuk manajemen
internal (lihat gambar 5).

Rencanakan,
Lakukan,
Periksa,
Bertindak
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Analyze the results
Apply lessons learned
Adjust the Improvement
Plan
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Diagnosis of BPs
Risk Mapping
Set priorities
Describe the goals

Act

Plan

Continuous Improvement
Check

Monitor and measure
Observe and decide

Do

Implement the
planned actions,
according to the goals

Gambar 5: Penggunaan siklus PDCA untuk IMS: Rencanakan, Lakukan, Periksa, dan
Bertindak

Templat IP berdasarkan hasil audit sertifikasi akan dibuat secara otomatis
melalui portal 4C setelah CB mengunggah laporan audit ke portal 4C.
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Proses Sertifikasi

Bab ini menjelaskan seluruh proses sertifikasi, mulai dari kontak awal antara
ME, 4C, dan CB hingga persetujuan Pembaruan Tahunan (AU) untuk
mempertahankan sertifikat. Semua pihak yang terlibat diharapkan menerapkan
dan mematuhi persyaratan masing-masing.

Proses sertifikasi

Proses sertifikasi yang lengkap, termasuk pemeliharaannya setelah sertifikat
diterbitkan, dapat diringkas dalam
Preparation for Certification
sembilan langkah yang ditunjukkan
1.
pada gambar 6.

Sembilan
langkah

Organization of a 4C Unit

Mulai ulang dari langkah pertama
untuk mengajukan perpanjangan
sertifikat atau untuk mengajukan
adendum atau audit pengawasan.
Dokumen permohonan dan audit
berisi data yang relevan tentang
jumlah kopi berkelanjutan yang
ditangani oleh Unit 4C. Hal ini
diperlukan untuk memungkinkan 4C
mengumpulkan informasi yang dapat
diandalkan tentang jumlah total kopi
berkelanjutan yang dicakup oleh
sertifikasi 4C dan/atau total area budi
daya yang memenuhi persyaratan 4C.
4C akan menjaga kerahasiaan
informasi dari masing-masing Unit 4C
ini jika tidak diwajibkan oleh undangundang atau oleh otoritas yang
berwenang.
4C
berhak
mengumpulkan, menyatukan, dan
mempublikasikan data tentang sistem
semacam itu dalam bentuk anonim.

Certification Process

2.
Application for a 4C audit
3.
On-site 4C audit

Pengumpulan
dan pelaporan
data

4.
Audit report evaluation
5.
Certification decision
Maintenance of Certificate

6.
Continuous improvement
7.
Annual Update 1
8.
Annual Update 2
9.
Application for renewal of certificate

Penjelasan terperinci tentang proses
dan persyaratan audit disediakan
dalam bab 6 tentang “Proses dan Gambar 6: Sertifikasi 4C – langkah demi
langkah
Persyaratan Audit”.
5.1

Organisasi Unit 4C

Untuk dapat disertifikasi di bawah 4C, Unit 4C harus diatur dan disiapkan untuk
sertifikasi. Tugas berikut wajib dilakukan oleh ME untuk mengatur dan
mempersiapkan Unit 4C guna sertifikasi:
•

Membiasakan dengan persyaratan Sistem 4C (Pedoman Perilaku 4C
dan Peraturan Sistem 4C)
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Bertanggung jawab atas Unit 4C
Mengidentifikasi produsen kopi yang akan bergabung dengan Sistem
4C, yang setuju menerapkan persyaratan 4C, dan yang setuju
memasok kopi 4C ke ME
Mengidentifikasi semua elemen lain dari rantai pasokan yang akan
menangani buah kopi atau biji kopi kering yang berasal dari produsen
yang teridentifikasi
Mengomunikasikan kepada semua BP tentang persyaratan
keberlanjutan dan sertifikasi Sistem 4C
Memperoleh penerimaan partisipasi dalam Unit 4C oleh semua BP.
Perjanjian tertulis harus dibuktikan. Perjanjian tertulis diperlukan satu
kali ketika BP bergabung dengan Unit 4C dan perlu diperbarui setiap
kali terjadi revisi Pedoman Perilaku 4C dengan perubahan mendasar
Mengisi dan memperbarui dokumen dan formulir Sistem 4C (BPM, IP)
Mendiagnosis tingkat kepatuhan semua BP terhadap persyaratan 4C
(penilaian internal) dan mengidentifikasi kebutuhan untuk perbaikan
tahunan
Menerapkan prinsip-prinsip Pedoman Perilaku 4C dalam Unit 4C
Mengonfirmasi pengecualian ketidaksesuaian dengan titik pemeriksaan
utama di Unit 4C
Merancang IMS untuk Unit 4C yang sesuai dengan persyaratan IMS 4C
Menerapkan IMS dalam Unit 4C
Mengontrak salah satu CB yang bekerja sama dengan 4C untuk
mengatur audit dan menerbitkan sertifikat pada audit positif dan untuk
mengevaluasi dan menyetujui Pembaruan Tahunan (AU) yang
diperlukan untuk memelihara sertifikat

Setelah mengaplikasikan persyaratan 4C, ME harus mengajukan audit melalui
CB yang bekerja sama dengan 4C.
5.2

Proses Sertifikasi

5.2.1 Permohonan Audit 4C
Audit hanya dapat dilakukan setelah permohonan didaftarkan dan divalidasi
dalam portal 4C oleh CB dan 4C untuk Unit 4C. Permohonan harus dilakukan
untuk setiap jenis audit, termasuk audit sertifikasi, pengawasan, dan audit
tambahan (lihat bab 6.1 untuk informasi lebih lanjut tentang berbagai jenis
audit). Permohonan untuk audit sertifikasi awal mencakup penerimaan nomor
registrasi unik yang akan dikomunikasikan kepada ME Unit 4C dan CB. Nomor
registrasi adalah unik untuk setiap Unit 4C dan akan disertakan pada sertifikat
Unit 4C di tahap selanjutnya dan tetap berlaku selama Unit 4C ada.
Penerimaan nomor registrasi Unit 4C setelah permohonan awal tidak
memberikan hak kepada Unit 4C untuk menangani kopi sebagai kopi
bersertifikat 4C. Ini hanya diperbolehkan setelah penerimaan sertifikat. Untuk
melakukan permohonan, tugas-tugas berikut wajib dilakukan:
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Permohonan di
portal 4C

1. ME perlu memilih dan menandatangani kontrak dengan salah satu CB
yang bekerja sama dengan 4C. Daftar CB yang disetujui tersedia di
situs web 4C
2. ME perlu mengisi dokumen aplikasi dan mengirimkannya ke CB yang
dipilih. Dokumen permohonan terdiri dari BPM dan IP. Templat BPM
tersedia di situs web 4C. IP adalah IP yang dihasilkan selama audit
sertifikasi sebelumnya dan diperbarui selama periode sertifikasi. Dalam
hal sertifikasi awal, tidak ada IP yang perlu diberikan selama proses
aplikasi
3. CB harus memeriksa dokumen permohonan terkait versi templat yang
benar yang digunakan dan tentang pengisian kedua dokumen yang
benar dan lengkap. Setelah evaluasi positif, CB menyetujui dokumen
permohonan dan mendaftarkan permohonan di portal 4C. Baik ME
maupun CB harus menggunakan pra-pemeriksaan otomatis BPM untuk
melihat apakah semua data diisi dengan benar dan lengkap oleh ME
dan untuk melihat apakah aliran kopi fisik dan komersial masuk akal.
Prosesnya bekerja sebagai berikut dan dapat diulang sebanyak yang
diperlukan:
Unggah lembar Excel BPM di sini. Sistem mengekstrak semua
informasi dan mentransfernya ke portal 4C. Hasil disajikan dalam
kategori yang berbeda: kesalahan yang jelas (misalnya, nomor
identifikasi nasional yang tidak unik) atau ketidaksesuaian dengan
persyaratan (misalnya, koordinat geografis yang hilang untuk Penyedia
Layanan BP).
Fitur tambahan adalah:
•
•

Perhitungan otomatis tingkat perputaran (lihat bab 6.1)
Perbandingan otomatis Produsen BP dengan Daftar
Transparansi Tenaga Kerja Budak Kontemporer Brasil
• Pemeriksaan otomatis nomor identifikasi nasional unik BP dan
ketersediaan koordinat geografis
• Pembuatan otomatis bagan alir fisik dan komersial dalam Unit
4C sesuai informasi yang diberikan di BPM
4. ME perlu menerima versi terbaru dari Persyaratan Penggunaan 4C
untuk ME di portal 4C dan mengonfirmasi permohonan di portal 4C,
mengonfirmasi bahwa permohonan audit benar-benar diminta, dan
mengonfirmasi kebenaran data yang dimasukkan
5. 4C memvalidasi permohonan di portal 4C dan memberi ME nomor
registrasi 4C yang unik (jika Unit 4C baru)
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6. CB harus melakukan penilaian risiko pertama dan menyiapkan rencana
audit (lihat bab 6.4 untuk informasi tentang rencana audit dan bab 7
untuk informasi tentang penilaian risiko)
7. CB perlu mendaftarkan rencana audit di portal 4C, termasuk informasi
yang relevan tentang tingkat risiko yang teridentifikasi, ukuran sampel,
dll.
1.
ME selects
CB and signs
contract

2.
ME sends
application
documents
(BPM, IP) to
CB

3.
Once CB
approves
documents it
registers the
application in
4C portal

4.
ME to accept
ToU in 4C
portal &
confirm
application

5.
4C validates
application
and provides
registration
no.

6.
CB conducts
risk
assessment
and prepares
audit plan

7.
CB registers
audit plan in
4C portal

Gambar 7: Langkah-langkah proses permohonan sertifikasi 4C

Audit di tempat harus dilakukan selambat-lambatnya enam bulan setelah
tanggal validasi oleh 4C. Jika tidak, 4C berwenang membatalkan permohonan.
Jika pemohon masih tertarik untuk memiliki sertifikat 4C, proses permohonan
harus dimulai lagi. Pengecualian hanya dapat dilakukan jika bukti dapat
diberikan bahwa penundaan itu bukan karena pemohon, tetapi misalnya
“keadaan kahar” atau karena CB. (Perlu diketahui bahwa dalam kerangka
peraturan ini, satu bulan dianggap sama dengan 30 hari kalender).

Tenggat waktu
untuk
pelaksanaan
audit

4C akan memberi CB yang dipilih dokumen yang disetujui oleh 4C, dan
dokumen relevan lainnya yang mungkin ada dari audit sebelumnya, jika hal ini
terjadi. Berdasarkan informasi ini, CB akan melakukan penilaian risiko dan
menyiapkan rencana audit (lihat bab 7). Jika membutuhkan informasi yang
lebih relevan selain yang disediakan dalam dokumen aplikasi, CB bertanggung
jawab menghubungi ME dan meminta informasi yang relevan dari Unit 4C yang
meminta proposal audit. Hal ini untuk memastikan bahwa proposal mereka
akan relevan dan realistis dalam hal waktu dan sumber daya yang dibutuhkan
untuk audit yang memadai.

Persiapan audit

5.2.2 Audit di Tempat
Setelah validasi permohonan 4C oleh 4C dan pendaftaran rencana audit di
portal 4C, audit di tempat dapat dilakukan, yang meliputi tugas-tugas berikut:
1. CB mengaudit kepatuhan ME dan BP terhadap persyaratan 4C di lokasi
menggunakan versi terbaru dari templat daftar periksa audit 4C, BPM,
dan IP. Dua dokumen terakhir telah diberikan selama proses
permohonan dan akan diperiksa kebenarannya selama audit di tempat
2. CB menyiapkan laporan audit dengan memasukkan hasil audit ke
dalam daftar periksa audit dan halaman hasil audit
3. CB mengunggah laporan audit ke portal 4C untuk secara otomatis
menghasilkan templat IP bagi ME
4. ME mengisi IP berdasarkan ketidaksesuaian dengan titik pemeriksaan
minor yang diidentifikasi selama audit yang menjadi titik pemeriksaan
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Tugas selama
audit di tempat

utama selama audit sertifikasi berikutnya dan menyajikannya kepada
CB (lihat bab 6.5)
5. CB mengevaluasi dan menyetujui IP sebelum membuat keputusan
sertifikasi
CB perlu memberikan salinan laporan audit, halaman hasil audit yang
ditandatangani, dan IP yang disetujui kepada ME.

Persyaratan
audit

Perincian proses audit dan persyaratan audit dapat ditemukan di bab 6 tentang
“Proses dan Persyaratan Audit”.
5.2.3 Evaluasi Laporan Audit
Setelah audit di tempat dilakukan, CB menganalisis dan menyetujui laporan
audit dan IP yang diisi dari ME, bersama dengan semua dokumen dan bukti
terkait. Jika perlu, CB akan menghubungi auditor atau ME untuk mendapatkan
perincian dan klarifikasi lebih lanjut. CB harus memastikan bahwa laporan audit
termasuk lampiran terkait sudah lengkap, konsisten, dan rekomendasi
sertifikasi yang diberikan oleh auditor koheren dengan informasi yang diberikan
di halaman hasil laporan audit, tempat rekomendasi sertifikasi oleh auditor
diminta. Jika ada perubahan yang dibuat pada laporan audit dan halaman
hasilnya selama proses evaluasi laporan audit, salinan laporan audit yang
direvisi dan halaman hasil harus diberikan kepada ME dan diunggah ke portal
4C.

Laporan audit
evaluasi dan IP

5.2.4 Keputusan Sertifikasi dan Penerbitan Sertifikat
Setelah audit positif dan evaluasi laporan audit dan IP, CB menerbitkan
sertifikat kepada ME untuk Unit 4C yang diaudit dan mengunggah semua
dokumen dan informasi terkait (laporan audit, halaman hasil audit yang
ditandatangani, BPM, IP) di portal 4C. Sertifikat dapat diterbitkan dengan
validitas langsung atau dengan validitas awal setelah sertifikat yang berlaku
saat ini telah kedaluwarsa untuk menghindari tumpang tindih periode sertifikasi.
Sertifikat 4C adalah dokumen yang mengonfirmasi kepatuhan pemegang
sertifikat terhadap persyaratan Sistem 4C, berlaku selama tiga tahun dan dapat
dikenakan audit pengawasan dan/atau integritas di beberapa titik selama
periode tiga tahun. Sertifikat akan dipublikasikan di situs web 4C dan dapat
diakses secara bebas oleh pihak yang berkepentingan. Setiap pembeli kopi
bersertifikat 4C wajib memverifikasi keabsahan sertifikat 4C pemasok pada
tanggal pengalihan kepemilikan kopi bersertifikat 4C.

Penerbitan
sertifikat

Jika ketidaksesuaian utama diidentifikasi selama audit, dibuktikan, dan
dilaporkan yang tidak dapat diperbaiki sebelum keputusan sertifikasi oleh CB
yang disyaratkan setelah 60 hari kalender, keputusan sertifikasi akan menjadi
negatif, yaitu, sertifikat tidak diterbitkan. Audit baru sepenuhnya harus
dilakukan setelah Unit 4C siap mematuhi persyaratan 4C untuk mendapatkan
sertifikat 4C oleh CB.

Keputusan
sertifikasi
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4C memvalidasi secara internal dokumen sertifikasi yang diunggah oleh CB
dan mungkin kembali ke CB dan/atau ME untuk klarifikasi jika ada keraguan.
CB yang menerbitkan sertifikat bertanggung jawab atas kepatuhan Unit 4C
terhadap persyaratan 4C selama masa berlaku sertifikat. Jika ME memutuskan
mengubah CB dalam masa berlaku tiga tahun sertifikat, misalnya melakukan
audit tambahan atau mengevaluasi AU (lihat bab 5.3.2), ME dari Unit 4C harus
memberi tahu 4C sebelumnya secara tertulis, dengan ketentuan bahwa
keputusannya dan pembenaran untuk perubahan CB adalah wajar dan
sertifikat baru perlu diterbitkan oleh CB yang baru dikontrak setelah audit atau
evaluasi dilakukan. CB baru sekarang bertanggung jawab atas kesesuaian
kepatuhan Unit 4C dengan persyaratan 4C. CB yang baru dikontrak perlu
menerima dokumen audit sebelumnya. CB yang baru dikontrak berhak
melakukan audit di tempat atau audit pengawasan tambahan yang diperlukan
dalam rangka, misalnya, mengevaluasi AU untuk mencapai keputusan
sertifikasi positif dan menerbitkan sertifikat baru. Namun, jika penilaian
integritas dilakukan, CB bertanggung jawab atas ketidaksesuaian yang
diidentifikasi yang seharusnya sudah terdeteksi oleh auditor selama audit
sertifikasi. Oleh karena itu, jika ada keraguan, CB yang baru dikontrak wajib
melakukan audit pengawasan. Perubahan CB selama proses audit atau
evaluasi AU tidak dimungkinkan. Masa berlaku sertifikat tetap sama meskipun
telah diterbitkan sertifikat baru.
5.3

Validasi oleh 4C
Perubahan CB

Pemeliharaan Sertifikat

5.3.1 Perbaikan Berkelanjutan
Untuk mempertahankan sertifikat 4C selama periode tiga tahun, tugas-tugas
berikut wajib dilakukan oleh ME:
•

•
•
•
•

Mengaplikasikan tindakan perbaikan yang diusulkan dalam Unit 4C
yang dinyatakan dalam IP dalam periode tiga tahun sertifikasi, yang
menunjukkan kemajuan setiap tahun selama AU (lihat bab 5.3.2)
Memantau kinerja kepatuhan BP Unit 4C dan dapat melaporkannya ke
4C
Mengukur hasil dan dampak dari tindakan perbaikan
Melaporkan ke 4C tentang penjualan kopi 4C setiap tahun melalui portal
4C (lihat bab 9 tentang “Pelaporan Komersial”)
Menerima pengawasan atau penilaian integritas di kantor ME dan BP
terpilih dalam Unit 4C

BP bertanggung jawab untuk hal-hal berikut:
•
•
•

Melaporkan ketidaksesuaian yang disengaja atau tidak disengaja
kepada ME
Memproduksi, memperdagangkan, menyimpan, dan memproses kopi
sesuai persyaratan 4C
Berkomitmen menerapkan amendemen dan tindakan korektif
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•
•
•

Memberikan informasi kemajuan kepada ME
Menunjukkan kepada ME perubahan dan peningkatan yang dicapai
Bekerja sama dengan ME dalam penyediaan informasi yang relevan

5.3.2 Pembaruan Tahunan (AU)
Agar penerapan persyaratan 4C di Unit 4C tetap hemat biaya bagi ME,
pendekatan 4C memiliki periode sertifikasi tiga tahun dengan audit di tempat di
awal setiap periode, tetapi tanpa audit tahunan reguler di antaranya oleh
auditor pihak ketiga. Di sisi lain, untuk kredibilitas sistem, kepatuhan dan
perbaikan terus-menerus perlu dipantau. Oleh karena itu, setelah tahun
pertama dan kedua sertifikasi, ME wajib mengirimkan kepada CB yang
dikontraknya (sebaiknya yang telah melakukan audit sebelumnya) satu set
dokumen yang diperbarui, masing-masing disebut AU1 dan AU2, yang
mencakup BPM dan IP.

Pembaruan
pada kinerja

BPM yang diperbarui:
ME perlu memperbarui semua data yang termasuk dalam BPM sebelum
mengirimkannya ke CB. Ini termasuk penyertaan dan pengecualian BP,
penyertaan koordinat geografis dan nomor identifikasi nasional jika masih tidak
ada, produksi/panen kopi dalam dua belas bulan terakhir, data arus fisik dan
komersial kopi di dalam Unit 4C, dll. 100% dari semua koordinat geografis dan
nomor identifikasi nasional harus tersedia untuk Produsen BP satu tahun
setelah audit tingkat kepatuhan 1, pada saat AU1. Untuk Penyedia Layanan
BP, 100% dari semua koordinat geografis dan nomor identifikasi nasional harus
sudah tersedia sebelum menerbitkan sertifikat.

BPM yang
Diperbarui

IP yang diperbarui:
ME perlu memantau kemajuan tindakan perbaikan yang tercantum dalam IP.
IP harus diperbarui dengan memasukkan status implementasi saat ini dari
setiap tindakan yang diusulkan oleh ME dan tindakan yang saat ini sedang
diusulkan untuk dua belas bulan ke depan, berdasarkan IP awal yang
ditetapkan pada audit sertifikasi, ditambah ketidaksesuaian yang telah
diidentifikasi dalam audit lain selama periode tiga tahun validitas sertifikat dan
yang telah ditambahkan ke dalam IP. Tujuan IP adalah memastikan bahwa
persyaratan 4C akan dipenuhi sepenuhnya pada saat sertifikasi ulang.
Initial IP

Annual Update 1

Annual Update 2

Proposed actions

Status of implementation

Status of implementation

Expected measurable
results (with clear objectives
and % of achievement)

Proposed actions for the
period between AU1 and
AU2

Proposed actions for the
period between AU2 and
application for next audit

Deadline for implementation

Deadline for implementation

Deadline for implementation

Gambar 8: Struktur Rencana Peningkatan 4C
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CB kemudian mengevaluasi dan menyetujui AU1 dan AU2, dengan
memastikan semua dokumen telah diserahkan dengan benar dan lengkap. Jika
ada keraguan, audit pengawasan dapat dilakukan untuk memastikan
penerapan persyaratan 4C. Dokumen AU yang disetujui harus diunggah ke
portal 4C oleh CB.

Persetujuan AU

ME bertanggung jawab atas keakuratan data, ketepatan, dan kebenaran
informasi yang diberikan di AU. Ini dipantau oleh CB dan 4C, dan diverifikasi di
tempat dan merupakan yang terbaru selama audit sertifikasi.

Akurasi data

Penyediaan dokumen AU yang tepat waktu merupakan bagian dari mekanisme
kepatuhan 4C dan kegagalan memenuhi persyaratan ini dianggap sebagai
pelanggaran berat terhadap persyaratan 4C. Ini termasuk kerja sama yang
tepat waktu antara ME dan CB jika diperlukan klarifikasi atau penyesuaian. Jika
proses evaluasi dokumen AU belum diselesaikan dan disetujui oleh CB dalam
waktu 60 hari kalender setelah batas waktu penyerahan dokumen AU kepada
CB, sertifikat untuk Unit 4C tersebut akan dicabut dan Unit 4C akan
ditangguhkan dari sertifikasi ulang selama enam bulan (lihat bab 3.8).

Penyediaan
dokumen AU

Namun, pengiriman dokumen AU oleh ME ke CB saja tidak cukup untuk
mempertahankan sertifikasi Unit 4C. Agar sertifikasi tetap berlaku, dokumen
harus dievaluasi dan disetujui oleh CB. Jika masalah terdeteksi selama revisi
dokumen, ini juga akan menyebabkan konsekuensi seperti yang ditentukan
dalam bab 3.8. ME bertanggung jawab memastikan bahwa evaluasi dan
persetujuan atau penolakan dokumen AU diselesaikan sesegera mungkin,
dalam waktu 60 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo AU.

Batas waktu
persetujuan AU

Jika evaluasi dokumen AU menunjukkan bahwa audit adendum diperlukan
(lihat bab 6.1), CB harus terlebih dahulu mendaftarkan permohonan untuk audit
adendum di portal 4C sebelum menyelesaikan evaluasi dan persetujuan
dokumen AU di portal 4C. Audit adendum harus dilakukan dalam waktu 60 hari
kalender setelah tanggal penutupan evaluasi dokumen AU.

Adendum
setelah AU

Jika ME memutuskan mengalihdayakan salah satu tanggung jawabnya, bukti
terdokumentasi harus tersedia untuk menjelaskan hubungan formal antara ME
dan pihak-pihak yang disubkontrakkan mengenai peran dan fungsi staf yang
sesuai. Dokumentasi ini harus dimasukkan dalam IMS ME.

Pengalihdayaan
tanggung jawab

AU2

AU1
Certification

Act

Plan
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Do

Act
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Gambar 9: Peningkatan berkelanjutan selama periode sertifikasi tiga tahun
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6

Proses dan Persyaratan Audit

Persyaratan yang jelas tentang cara melakukan audit dan cara mengelola risiko
dalam kerangka kerja 4C merupakan bagian integral dari kebijakan mutu 4C.
Ini adalah faktor kunci untuk memastikan integritas, keandalan, kredibilitas, dan
jaminan kualitas tinggi dari 4C. Selain itu, itu memfasilitasi verifikasi yang
konsisten terhadap persyaratan 4C oleh CB dan auditor mereka.

Audit yang
berkualitas tinggi

Persyaratan audit yang ditentukan dalam bab ini menjelaskan bagaimana audit
4C dilakukan di Unit 4C, aspek relevan yang harus dipertimbangkan, dan
prosedur yang harus diikuti, serta implikasi risiko untuk audit 4C.

Proses dan
aspek audit

Untuk memfasilitasi pelaksanaan audit yang andal dan konsisten, 4C
menetapkan daftar periksa audit kepada CB yang harus digunakan selama
audit. Daftar periksa audit adalah dokumen kerja yang berisi persyaratan 4C
yang ditetapkan dalam dokumen Sistem 4C. 4C menggunakan daftar periksa
audit yang telah diisi untuk melakukan tinjauan internal dan analisis risiko,
melakukan penilaian dampak 4C, dan untuk mengevaluasi kinerja CB dan
auditor.

Templat daftar
periksa audit

6.1

Jenis Audit

Audit berikut dapat dilakukan oleh CB:
Audit sertifikasi: Audit sertifikasi merupakan dasar bagi CB untuk
menerbitkan sertifikat 4C. Audit sertifikasi harus dilakukan selama musim
panen dan harus dilakukan di lokasi setidaknya setiap tiga tahun.

Audit sertifikasi

Audit pengawasan: Audit pengawasan dapat diminta oleh CB atau 4C untuk
memverifikasi kepatuhan terhadap persyaratan 4C selama masa berlaku
sertifikat yang dikeluarkan oleh masing-masing CB. Audit pengawasan
mungkin hanya berfokus pada penerapan aspek spesifik persyaratan 4C dan
dapat berupa audit di tempat atau di meja, tergantung pada sarana yang
diperlukan untuk sepenuhnya memeriksa kepatuhan terhadap persyaratan 4C
yang relevan.

Audit
pengawasan

Audit adendum: Audit adendum adalah audit penuh, yang berlaku jika
Penyedia Layanan BP baru atau fasilitas atau fungsi baru Penyedia Layanan
BP (misalnya pabrik penggilingan basah atau kering baru, dan/atau fasilitas
gudang baru atau lokasi Penyedia Layanan BP yang sudah ada di Unit 4C)
akan ditambahkan ke Unit 4C dalam periode sertifikasi tiga tahun. Untuk
Produsen BP, itu hanya berlaku jika tingkat perputaran Produsen BP di atas
10% per tahun. Tingkat perputaran adalah rasio yang dibulatkan antara
Produsen BP baru atau Produsen BP yang ada dengan plot baru dan Produsen
BP bersih lama (“Bersih” artinya: Produsen BP yang tersisa setelah
pengecualian). Anggota keluarga yang mengambil alih sebidang kopi yang
telah menjadi bagian dari Unit 4C sebelumnya tetapi dikelola oleh anggota
keluarga yang lain juga dianggap sebagai Produsen BP baru.

Audit adendum
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Tingkat perputaran dihitung secara otomatis saat mengunggah BPM baru ke
portal 4C. Tingkat perputaran dihitung setiap tahun dengan mengunggah
dokumen AU, membandingkan data BPM saat ini dengan versi BPM yang lebih
lama yang diarsipkan dan disetujui selama AU atau audit sertifikasi
sebelumnya. Audit adendum dapat dilakukan kapan saja. Penyedia Layanan
BP dapat mulai mengomersialkan dan/atau menangani kopi bersertifikat 4C
hanya setelah audit adendum dilakukan dan mendapatkan hasil yang positif.
Produsen BP hanya dapat menjual kopi bersertifikat 4C ke ME masing-masing
setelah menjalani audit internal oleh ME (diperlukan dokumentasi sebagai
bukti) dan telah dimasukkan dalam BPM, terlepas dari apakah audit tambahan
diperlukan atau tidak.
6.2

Tingkat
perputaran

Ketentuan Umum

Semua anggota Unit 4C yang menjalani audit 4C harus mematuhi undangundang dan peraturan nasional dan regional yang relevan selama undangundang dan peraturan tersebut tidak melanggar persyaratan 4C. Jika ada
perbedaan, aturan yang lebih ketat harus selalu diikuti. Jika, misalnya, negaranegara tertentu memiliki undang-undang yang memungkinkan pembukaan
hutan pada tingkat tertentu untuk produksi pertanian yang melanggar
persyaratan 4C tentang larangan menebang hutan primer dan perusakan
sumber daya alam lainnya di dalam kawasan lindung, maka tidak akan
diizinkan untuk menghasilkan kopi di bawah Sistem 4C di area ini.

Kepatuhan
terhadap hukum

100% BP dari Unit 4C harus mematuhi semua persyaratan 4C yang relevan
untuk tingkat kepatuhan masing-masing. Jika satu atau lebih sampel BP atau
ME menolak untuk menerima auditor atau memberikan akses ke catatan
dan/atau fasilitas mereka, audit tidak dapat diselesaikan. Dalam kasus
tersebut, audit hanya diterima sebagai selesai jika auditor menerima akses ke
tempat dan informasi yang diminta, atau jika kunjungan tambahan lain
dilakukan untuk memiliki akses ke semua informasi yang diperlukan.

Akses ke
catatan, fasilitas

BP dan ME harus mengatasi semua ketidaksesuaian yang relevan dengan titik
pemeriksaan utama yang telah terdeteksi selama audit. ME harus menyiapkan
langkah-langkah perbaikan untuk ketidaksesuaian yang teridentifikasi dari titik
pemeriksaan utama, yang harus diterapkan oleh BP sebelum keputusan
sertifikasi yang disyaratkan oleh CB setelah 60 hari kalender. BP atau ME tidak
dapat disertifikasi atau diaudit secara positif jika auditor tidak sampai pada
kesimpulan positif mengenai penerapan tindakan perbaikan. Jika ME tidak
memenuhi persyaratan, Unit 4C tidak dapat disertifikasi. Jika BP tidak
memenuhi persyaratan, mereka tidak dapat diterima sebagai anggota Unit 4C
dan pemasok kopi bersertifikat 4C dan harus dikecualikan oleh ME dari semua
Unit 4C lainnya yang saat ini menjadi bagian mereka. Jika tidak dikecualikan

Ketidaksesuaian
utama
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oleh ME, sertifikat untuk Unit 4C tidak dapat diterbitkan. 4C akan
menginformasikan kepada ME dari Unit 4C lainnya bahwa BP yang
dikecualikan juga dapat menjadi bagian darinya. Kepatuhan sebagian
(misalnya, hanya memenuhi sebagian persyaratan 4C) tidak cukup untuk
menyatakan kopi yang dihasilkan berkelanjutan. Jika auditor tidak dapat
memverifikasi penerapan tindakan korektif sebelum keputusan sertifikasi yang
disyaratkan oleh CB setelah 60 hari kalender, audit dianggap gagal. Audit
lengkap baru harus dilakukan. 4C harus diinformasikan oleh CB tentang BP,
yang diaudit tidak patuh atau yang menolak untuk diaudit sebagai bagian dari
sampel. Laporan audit yang digunakan selama audit harus diserahkan ke 4C
bahkan jika CB akan membuat keputusan sertifikasi negatif karena
ketidaksesuaian dengan titik pemeriksaan utama yang tidak diperbaiki dalam
tenggat waktu masing-masing.
Jika ketidaksesuaian terdeteksi selama audit 4C yang mengarah pada
pertanyaan tentang klaim keberlanjutan yang dibuat oleh anggota Unit 4C
selama periode sertifikasi sebelumnya, 4C dan CB berhak memberlakukan
persyaratan untuk sertifikasi ulang Unit 4C. Persyaratan dapat mencakup
persyaratan untuk menyerahkan salinan dokumen yang relevan untuk periode
tertentu kepada 4C dan/atau kepada CB dan bahwa CB melakukan audit
pengawasan setelah periode tertentu setelah sertifikasi ulang. Ini terutama
berlaku jika terjadi pelanggaran berat yang berdampak pada rantai pasokan
hilir.

Ketentuan untuk
sertifikasi ulang

Audit sertifikasi harus dilakukan selama musim panen untuk memastikan
bahwa persyaratan 4C terpenuhi. Pengecualian berlaku untuk Unit 4C yang
menjalani sertifikasi awal yang ingin menjadi kopi bersertifikat 4C dan
menangani kopi sebagai kopi bersertifikat 4C sebelum musim panen
mendatang. Di sini, audit pengawasan selama musim panen yang akan datang
harus dilakukan untuk sepenuhnya memverifikasi kepatuhan terhadap
persyaratan 4C. Harus dipastikan bahwa kopi yang dipanen selama musim
panen sebelumnya sebelum sertifikasi 4C hanya ditangani sebagai kopi
bersertifikat 4C jika IMS telah diterapkan yang memungkinkan ketertelusuran
penuh kopi 4C kembali ke Produsen BP dan jika tidak ada BP ini telah
diidentifikasi tidak sesuai dengan salah satu titik pemeriksaan utama dari
tingkat kepatuhan 1. Untuk menghindari kesenjangan antara dua periode
sertifikasi, audit harus dilakukan pada musim panen yang paling dekat dengan
tanggal kedaluwarsa sertifikat dan sebelum masa berlakunya habis. Ini bisa
berupa apa saja dari kurang dari sebulan hingga dua belas bulan (hanya dalam
keadaan luar biasa).

Musim panen

Untuk mencapai sertifikasi 4C, luas lahan perkebunan harus memenuhi
persyaratan 4C dan tidak hanya lahan Produsen BP di mana kopi
dibudidayakan. Contoh: Jika seorang petani menebang hutan primer untuk
mengubahnya menjadi perkebunan kakao setelah 2006, petani ini tidak dapat
disertifikasi menurut 4C meskipun tidak ada deforestasi yang mungkin terjadi
untuk produksi kopi.

Area
perkebunan
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ME dan BP harus memberi CB dan auditor akses penuh ke semua informasi
yang diperlukan untuk pekerjaan mereka selama audit. Jika ada dokumen,
catatan, atau informasi lain yang tidak tersedia pada saat diminta oleh CB atau
auditor, Unit 4C harus memastikan dokumen tersebut tersedia sebelum akhir
audit. Unit 4C dan CB harus menyimpan semua dokumen yang relevan untuk
verifikasi persyaratan 4C setidaknya selama enam tahun.

Akses ke
informasi

Unit 4C wajib memberikan informasi yang akurat dan benar kepada 4C dan
CB. Selanjutnya, Unit 4C berkewajiban untuk menyatakan kepada 4C dan CB
nama semua sistem sertifikasi berkelanjutan lain yang mereka ikuti secara
bersamaan ke 4C, atau sistem sertifikasi berkelanjutan yang sebelumnya
mereka ikuti (riwayat sertifikasi). Unit 4C wajib menyediakan kepada CB semua
informasi yang relevan termasuk data pembukuan dan laporan audit juga
mengenai sistem sertifikasi berkelanjutan lain yang digunakan agar CB dapat
memverifikasi bahwa klaim ganda (disebut "penghitungan ganda") kopi
berkelanjutan tidak dapat terjadi dan tidak terjadi sama sekali. Ini juga
diperlukan untuk memverifikasi keseluruhan kopi bersertifikat 4C yang masuk
dan keluar dan memastikan bahwa kopi yang dijual tidak lebih berkelanjutan
daripada yang telah diterima.

Informasi yang
akurat dan benar

BP yang berpartisipasi dalam 4C berkewajiban untuk memungkinkan penilaian
dan evaluasi penuh atas semua persyaratan 4C yang berlaku, termasuk
aktivitas relevan yang dialihdayakan ke subkontraktor. Subkontraktor yang
relevan, misalnya untuk penerapan produk perlindungan tanaman,
pengangkutan, dan penanganan batch kopi, pemasok tenaga kerja alih daya
dan kegiatan subkontrak lainnya harus dimasukkan dalam audit jika diperlukan
untuk mengevaluasi kepatuhan penuh terhadap 4C. Ini harus dimasukkan
dengan tepat dalam perjanjian kontrak antara BP dan sub-kontraktor yang
relevan. Perjanjian kontrak harus dapat diakses selama audit 4C.

Subkontraktor

Audit 4C bersifat retrospektif dan berfokus pada verifikasi kepatuhan terhadap
persyaratan 4C selama periode sertifikasi sebelumnya. Pengecualian terhadap
aturan ini adalah audit (awal) pertama dari Unit 4C, di mana audit retrospektif
terhadap klaim kopi yang diproduksi secara berkelanjutan tidak dimungkinkan
dan dengan demikian fokus audit adalah pada prosedur yang diperlukan yang
perlu dilakukan untuk secara tepat menerapkan dan mempraktikkan Sistem
4C. Saat meninjau dokumen dan catatan selama audit awal, periode hingga
enam bulan sebelum tanggal audit akan dipertimbangkan. Selama jenis audit
lainnya, periode yang dimulai dari audit sertifikasi sebelumnya akan
dipertimbangkan.

Audit retrospektif

Audit untuk memverifikasi kepatuhan Unit 4C diperlukan setidaknya setiap tiga
tahun. ME bertanggung jawab untuk mengatur sertifikasi ulang Unit 4C secara
tepat waktu untuk menghindari risiko kesenjangan antara dua sertifikat.
Backdating pada sertifikat dan perpanjangan sertifikat tidak dimungkinkan. Jika
terdapat indikasi ketidaksesuaian atau kecurangan, frekuensi atau intensitas
audit dapat ditingkatkan. Ini berarti, bahwa CB berhak untuk melakukan audit
(pengawasan) tambahan, misalnya jika terdapat keraguan yang wajar atas

Sertifikasi tiga
tahun
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kepatuhan terhadap persyaratan 4C atau untuk memverifikasi tuduhan yang
terbukti tentang perilaku curang. CB bertanggung jawab untuk menentukan
intensitas audit atau ukuran sampel yang memungkinkan CB mencapai tingkat
kepercayaan yang diperlukan untuk menerbitkan sertifikat.
Audit 4C harus dilakukan di tempat di lokasi subjek yang akan disertifikasi.
Audit dilakukan di seluruh rantai pasokan Unit 4C.

Audit di tempat

Aspek-aspek tertentu dari suatu audit, terutama penilaian risiko dan analisis
perubahan penggunaan lahan setelah tahun 2006 pada area tertentu dapat
dilakukan di lokasi, atau dengan menggunakan alat yang bahkan dapat
memberikan tingkat kepastian yang lebih andal daripada audit di lokasi, atau
dengan kombinasi audit di tempat dan di meja. Penggunaan basis data
ketertelusuran independen juga memungkinkan tingkat jaminan yang setara
dengan audit di tempat. Prasyarat untuk memverifikasi kepatuhan dengan
persyaratan 4C berdasarkan alat tersebut adalah analisis dan persetujuan alat
masing-masing oleh 4C sebagai hal yang tepat untuk memberikan setidaknya
tingkat jaminan yang sama dengan audit di tempat.

Audit meja

Bagaimanapun juga, audit harus mengikuti pendekatan berbasis risiko dan
memperhitungkan risiko sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan dalam
bab 7. Artinya, jika hasil audit meja berdasarkan alat atau sistem yang disetujui
oleh 4C tidak memberikan tingkat kepastian yang memadai atau bahkan
menunjukkan ketidaksesuaian dengan persyaratan 4C (misalnya, indikasi
perubahan penggunaan lahan di area budi daya), CB harus mengambil
tindakan lebih lanjut yang sesuai untuk memverifikasi kepatuhan secara
memadai, misalnya audit di tempat.

Pendekatan
berbasis risiko

Audit harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang
ditentukan dalam ISO 19011 (Rencanakan, Lakukan, Periksa, Bertindak) atau
setara yang dibenarkan.

Rencanakan,
Lakukan,
Periksa,
Bertindak

Jika kepatuhan terhadap persyaratan 4C telah diverifikasi selama audit, CB
harus membuat keputusan sertifikasinya selambat-lambatnya 60 hari kalender
setelah hari terakhir audit. Bersamaan dengan keputusan tersebut, dokumen
audit (laporan audit, halaman hasil audit yang ditandatangani, BPM, IP) harus
diunggah ke portal 4C. Untuk menghindari tumpang tindih masa berlaku
sertifikasi, tanggal mulai berlakunya sertifikat dapat disejajarkan dengan masa
berlaku sertifikat yang masih berlaku saat ini. Backdating jika terjadi
kesenjangan antara dua periode sertifikasi tidak dimungkinkan. CB
bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan
audit dengan benar, terutama yang berkaitan dengan sifat, waktu, dan luas
prosedur pengumpulan bukti. Audit harus dilakukan sedemikian rupa sehingga
tingkat jaminan yang berarti untuk keputusan mengenai kepatuhan terhadap
persyaratan 4C tersedia. CB harus bertanggung jawab untuk memberikan bukti
atau informasi lebih lanjut secara tepat waktu jika diminta oleh 4C selama
proses validasi internal.

Keputusan
sertifikasi
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6.3

Wawancara Selama Audit

Wawancara dengan pekerja, baik di tingkat ME atau tingkat BP, merupakan
bagian penting dari audit 4C. Jika ada pekerja perempuan dan laki-laki,
keduanya harus diwawancarai. Jumlah wawancara pekerja dari setiap BP
harus proporsional dengan jumlah pekerja yang diperkerjakan oleh BP atau
ME. Setiap orang yang mendampingi tidak boleh menjawab pertanyaan yang
diajukan auditor kepada BP dan pekerja. Untuk menerima informasi yang
objektif dan tidak terpengaruh dari orang yang diwawancarai, auditor dapat
meminta perwakilan ME atau pemberi kerja untuk tidak berpartisipasi dalam
wawancara tersebut.

Wawancara
dengan BP dan
pekerja

Auditor dapat menilai perlunya memperoleh informasi dari sumber lain melalui
wawancara dengan pemangku kepentingan lokal lainnya, misalnya guru di
sekolah terdekat, perwakilan serikat pekerja di luar Unit 4C, tokoh masyarakat,
penyedia masukan, perwakilan/toko, atau LSM lokal untuk mengonfirmasi atau
menyangkal informasi tertentu.

Wawancara
dengan
pemangku
kepentingan

6.4

Rencana Audit

Rencana audit harus disiapkan dan didaftarkan di portal 4C, termasuk
unggahan laporan penilaian risiko GRAS sebagaimana ditentukan dalam bab
7. Rencana audit yang akan diberikan kepada ME mencakup tanggal, waktu,
kegiatan, durasi kegiatan, periode perjalanan, lokasi setiap kegiatan, tempat
pertemuan pembukaan dan penutupan, tingkat risiko, ukuran sampel, dll.
Rencana audit juga dapat berfungsi sebagai pembukaan daftar sampel untuk
ME, tetapi tidak harus, karena rencana audit mungkin diberikan kepada ME
sebelum pembukaan sampel.

Rencana audit

Nama BP terpilih yang akan diaudit hanya akan diumumkan kepada ME Unit
4C maksimal 48 jam sebelum audit berlangsung. BP yang dipilih untuk diaudit
tidak boleh dipengaruhi oleh ME dengan cara apa pun. Membuka sampel
dengan pemberitahuan singkat sebelum dimulainya audit akan
mengompensasi ukuran sampel. Pemberitahuan singkat memberikan
pendekatan audit yang tidak diumumkan. Dalam Sistem 4C, ini adalah praktik
umum untuk semua audit, membawa kredibilitas ke sistem sertifikasi.

Pengumuman
sampel

6.5

Persyaratan Audit Khusus

Daftar periksa audit 4C menyediakan empat lembar berbeda, satu untuk ME,
satu untuk Produsen BP, satu untuk Penyedia Layanan BP, dan satu untuk
ringkasan hasil audit.

Daftar periksa
audit 4C

Halaman hasil audit dari daftar periksa audit menyediakan informasi audit
umum untuk keseluruhan audit Unit 4C, seperti tingkat kepatuhan Unit 4C yang
diaudit, jenis audit, ukuran sampel, dll. Lebih lanjut, laporan ini menyajikan
ikhtisar ketidaksesuaian titik pemeriksaan utama dan minor yang diidentifikasi
selama audit dengan informasi apakah ketidaksesuaian titik pemeriksaan

Halaman hasil
audit
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utama dapat diselesaikan dan diverifikasi sebelum keputusan sertifikasi yang
disyaratkan oleh CB dalam 60 hari kalender setelah tanggal audit.
Daftar periksa audit 4C, yang perlu digunakan selama jenis audit apa pun,
berisi tiga tingkat kepatuhan, yang diberi nama tingkat kepatuhan 1, 2, dan 3.
Dengan setiap audit sertifikasi baru, tingkat kepatuhan perlu ditingkatkan,
seperti yang ditunjukkan oleh tingkat kepatuhan dalam daftar periksa audit.
Persyaratan yang termasuk dalam daftar periksa audit 4C dibedakan antara
titik pemeriksaan utama dan titik pemeriksaan minor. Semua titik pemeriksaan,
baik utama maupun minor, perlu diaudit selama setiap audit sertifikasi. Titik
pemeriksaan utama kepatuhan tingkat 1 harus selalu dipatuhi agar dapat
disertifikasi. Ketidaksesuaian sehubungan dengan titik pemeriksaan minor
dapat diterima tetapi harus ditandai seperti itu dalam daftar periksa audit. IP
yang dihasilkan secara otomatis dari portal 4C tepat setelah auditor
mengunggah laporan audit ke portal 4C mencakup semua ketidaksesuaian
terkait dengan titik pemeriksaan minor yang menjadi titik pemeriksaan utama
selama audit sertifikasi berikutnya. ME perlu mengisi IP tepat setelah audit,
dengan tindakan perbaikan yang SMART (spesifik, terukur, dapat dicapai,
wajar, terikat waktu) dan terkait dengan dampak. IP kemudian perlu diberikan
kepada CB untuk evaluasi dan persetujuan sebelum penerbitan sertifikat.
Selama periode sertifikasi tiga tahun, ME wajib menerapkan tindakan dari IP
yang disetujui oleh CB untuk mempersiapkan dirinya dan BP Unit 4C untuk
mematuhi semua titik pemeriksaan utama pada tingkat kepatuhan berikutnya.

Pos
pemeriksaan
utama dan minor

Setelah melakukan audit sesuai dengan tingkat kepatuhan 1, tidak peduli
berapa banyak Produsen BP baru yang bergabung dengan Unit 4C pada tahap
selanjutnya (misalnya pada tingkat kepatuhan 2), audit harus dilakukan sesuai
dengan tingkat kepatuhan Unit 4C. Tidak diperbolehkan untuk kembali ke
tingkat kepatuhan 1 karena 4C tidak menyertifikasi produsen individu tetapi Unit
4C secara keseluruhan (lihat contoh A di bawah). Oleh karena itu, tingkat
kepatuhan Unit 4C harus dilanjutkan, meskipun faktanya banyak Produsen BP
baru mungkin telah bergabung dengan Unit 4C. Logika yang sama berlaku jika
mungkin ada jeda sertifikasi antara dua tingkat kepatuhan di masa mendatang
(lihat contoh B di bawah).

Penentuan
tingkat
kepatuhan
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Example A
4C Unit reaches compliance level
2 and applies for recertification

BP
Producers
old:
200

PERATURAN SISTEM 4C

53

Example B
4C Unit is in compliance level 1,
certificate expires in 2022. In
2024, after a break, the 4C Unit
applies to restart 4C certification

BP
Producers
new:
300

Recertification needs to be
conducted according to
compliance level 2

Certification needs to be
conducted according to
compliance level 2

Gambar 10: Contoh penentuan tingkat kepatuhan

Tidak diizinkan untuk membentuk Unit 4C baru termasuk BP lama untuk
menghindari verifikasi pemenuhan persyaratan 4C pada tingkat kepatuhan
tertentu. Misalnya, ini termasuk Unit 4C "baru" yang disiapkan dan disertifikasi
untuk menghindari audit terhadap persyaratan audit pembaruan atau untuk
menghindari penangguhan BP dari Unit 4C tertentu. Auditor perlu memeriksa
masalah ini, sebelum mengizinkan Unit 4C baru untuk disertifikasi.

Pembentukan
Unit 4C baru

4C menawarkan sertifikasi lacak balak untuk Pembeli Perantara (IB) yang
memperdagangkan kopi bersertifikat 4C di luar Unit 4C, seperti yang mungkin
diminta oleh beberapa FB. Hal yang sama berlaku untuk FB. Daftar periksa
audit khusus untuk IB/FB harus digunakan, mencakup persyaratan yang
berkaitan dengan IMS, integritas bisnis, keamanan dan kualitas kopi, serta
ketertelusuran. Sertifikasi 4C untuk IB dan FB tidak wajib untuk menangani kopi
sebagai bersertifikat 4C, tetapi persyaratan pelaporan sebagaimana ditetapkan
dalam bab 9 harus dipatuhi oleh semua IB dan FB.

Sertifikasi IB &
FB
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Penilaian Risiko, Penghitungan dan Pemilihan
Ukuran Sampel

Prosedur penilaian risiko dan penghitungan serta pemilihan ukuran sampel
terdiri dari langkah-langkah berikut:
1

2

3

4

5

IDENTIFICATION

ANALYSIS

DEFINITION

CALCULATION

SELECTION

of the GRAS
Index only for BP
Producers

of risk indicators
for BP Producers
and BP Service
Providers

of final risk levels

of the minimum
size of samples

of samples

Langkahlangkah
penilaian risiko

Gambar 11: Penilaian risiko dan penghitungan ukuran sampel dan prosedur pemilihan

7.1

Indeks Risiko untuk Produsen BP

Auditor harus mengidentifikasi indeks GRAS4 untuk Produsen BP Unit 4C
dengan menggunakan alat GRAS5.

Indeks risiko
GRAS

Penggunaan alat GRAS adalah wajib untuk semua jenis audit 4C, kecuali untuk
audit pengawasan.

Alat GRAS

Rentang indeks GRAS dan tingkat risiko masing-masing yang dihasilkan oleh
alat GRAS adalah:

Rentang indeks
GRAS

Rentang indeks GRAS:
indeks GRAS:

Tingkat risiko masing-masing per rentang

0 – 0,2
0,2 – 0,4
> 0,4

Rendah
Sedang
Tinggi

Untuk mendapatkan indeks GRAS dari Unit 4C, koordinat geografis (garis bujur
dan lintang) dari titik pusat, serta radius setiap area sumber di Unit 4C, harus
dimasukkan dalam alat GRAS.6
Klik di sini untuk video dengan deskripsi terperinci tentang proses ini.
Hanya Produsen BP yang terdaftar di BPM yang dipresentasikan oleh ME pada
permohonan audit 4C yang harus dipertimbangkan untuk analisis area sumber,
untuk menentukan titik pusat dan radius area.
4Indeks

GRAS adalah skor risiko keseluruhan yang menggabungkan data yang relevan tentang
keanekaragaman hayati, perubahan penggunaan lahan, stok karbon, dan indeks sosial di
wilayah tertentu.
5Alat GRAS saat ini merupakan satu-satunya alat yang menawarkan analisis risiko seperti yang
disyaratkan oleh 4C. Jika alat lain tersedia yang mencakup kriteria dan pendekatan analisis
yang sama, ini juga dapat diterapkan.
6Area sumber adalah area di mana Produsen BP kopi Unit 4C berada. Penyedia Layanan BP
tidak boleh dimasukkan dalam analisis area sumber.
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Untuk audit adendum, hanya Produsen BP baru yang termasuk dalam Unit 4C
yang akan dipertimbangkan sebagai dasar untuk identifikasi indeks GRAS.
Untuk Unit 4C di mana jelas terdapat banyak area sumber karena adanya
klaster geografis yang jelas dari Produsen BP, identifikasi titik pusat dan radius
harus dilakukan per klaster. Dalam hal ini, setelah mendapatkan indeks GRAS
untuk setiap klaster, rata-rata tertimbang harus dihitung berdasarkan jumlah
Produsen BP per klaster, untuk mendapatkan satu angka akhir (indeks akhir)
untuk semua Produsen BP di Unit 4C. Angka akhir ini harus dicocokkan dengan
tingkat risiko yang ditentukan oleh alat GRAS (tabel di atas).
Misalnya Unit 4C memiliki jumlah total 350 Produsen BP yang secara geografis
terletak di dua kelompok yang jelas berbeda (area sumber):

Mempertimbang
kan hanya BP
baru
Beberapa area
sumber

Penentuan
tingkat risiko

Gambar 12: Identifikasi indeks GRAS dan tingkat risiko masing-masing

Dalam contoh ini, karena hasil rata-rata tertimbang berada dalam rentang
indeks GRAS yang lebih rendah, tingkat risiko yang akan digunakan rendah
dan mengarah pada penerapan faktor 0,5 kali akar kuadrat.
7.2

Indikator Risiko untuk Produsen BP dan Penyedia Layanan BP

Setelah mengidentifikasi indeks GRAS untuk Produsen BP dari Unit 4C, auditor
juga harus menganalisis minimal, indikator risiko tambahan berikut:
•

Kualitas Sistem Manajemen Internal (IMS) ME: penilaian mandiri yang
dibuat oleh ME, penilaian risiko/kebutuhan yang dibuat oleh ME,
kualitas data BPM, kekukuhan rencana pelatihan dan rencana
peningkatan, dll.

•

Kehadiran BP atau ME itu sendiri dalam daftar larangan pemerintah
nasional pada salah satu masalah yang dicakup oleh titik pemeriksaan
utama tingkat kepatuhan 1.

•

Riwayat Unit 4C: sertifikat yang ditangguhkan sebelumnya,
ketidaksesuaian yang diidentifikasi dalam audit sebelumnya, risiko
terhadap salah satu titik pemeriksaan utama kepatuhan tingkat 1,
indikasi kemungkinan ketidaksesuaian karena pernyataan publik atau
laporan/rilis pers yang dibuat oleh media, organisasi pengawas,
pemangku kepentingan, dll.
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•

Kondisi geografis: lokasi di area lereng, bencana alam, konflik sosial,
atau zona konflik penggunaan lahan, dll.

•

Volume yang ditangani oleh Penyedia Layanan BP dari Unit 4C: analisis
bagan alir kopi komersial dan fisik Unit 4C dan volume masing-masing
yang ditangani oleh setiap Penyedia Layanan BP.

•

Analisis daftar risiko khusus negara seperti yang disediakan oleh 4C.
Daftar-daftar ini bukanlah daftar yang lengkap tetapi terus-menerus
direvisi, disesuaikan, dan diperluas dan yang hanya berfungsi sebagai
pelengkap bagi sumber-sumber informasi khusus negara lainnya
tentang risiko. Daftar risiko khusus negara dapat diunduh dari portal 4C.

Risiko
ketidaksesuaian

Auditor harus menganalisis potensi risiko ketidaksesuaian terhadap semua
persyaratan 4C di Unit 4C.
Untuk Penyedia Layanan BP dari Unit 4C, auditor dapat mengabaikan
penggunaan alat GRAS, tetapi harus menganalisis setidaknya indikator risiko
tambahan yang disebutkan di atas, serta potensi risiko ketidaksesuaian
terhadap semua persyaratan 4C.
7.3

Risiko bagi
Penyedia
Layanan

Definisi Tingkat Risiko Akhir untuk Unit 4C

Auditor harus menentukan dua tingkat risiko akhir yang terpisah, rendah,
sedang, atau tinggi: satu tingkat risiko untuk Produsen BP dan satu tingkat
risiko untuk Penyedia Layanan BP.

Dua tingkat
risiko akhir yang
terpisah

Produsen BP:
Indeks GRAS dari area sumber (atau beberapa area sumber) di Unit 4C adalah
tingkat risiko utama yang harus diterapkan. Tetapi tingkat indeks GRAS dapat
ditingkatkan (tidak pernah diturunkan) jika auditor sampai pada kesimpulan
yang berbeda dari indikator risiko tambahan minimum yang disebutkan di atas
serta potensi risiko ketidaksesuaian terhadap semua persyaratan 4C. Setelah
ini, auditor harus menentukan tingkat risiko akhir mana yang akan diterapkan
dalam audit.

Tingkat risiko
yang dominan

Untuk Unit 4C dengan Produsen BP yang berlokasi di negara yang belum
tercakup oleh alat GRAS pada saat penilaian risiko untuk audit 4C, auditor
harus menggunakan alat pengindraan jauh lainnya untuk mengidentifikasi
potensi risiko yang dapat dilihat melalui citra satelit. Selain itu, auditor harus
menganalisis setidaknya indikator risiko tambahan yang disebutkan di atas,
serta potensi risiko ketidaksesuaian terhadap semua persyaratan 4C.

Penggunaan alat
pengindraan
jauh

Penyedia Layanan BP:
Untuk menentukan tingkat risiko bagi Penyedia Layanan BP Unit 4C, auditor
dapat melewatkan penggunaan alat GRAS, tetapi harus menganalisis
setidaknya indikator risiko tambahan yang disebutkan di atas, serta potensi
risiko ketidaksesuaian dengan semua persyaratan 4C.
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7.4

Penghitungan Ukuran Minimum Sampel 4C

Setelah menentukan tingkat risiko akhir Produsen BP dan Penyedia Layanan
BP di Unit 4C, ukuran sampel minimum harus dihitung secara terpisah untuk
masing-masing, dengan menggunakan faktor-faktor yang ditunjukkan pada
tabel di bawah ini.

Hasil setiap perhitungan harus dibulatkan ke atas ke bilangan bulat terdekat.
Tingkat risiko
Faktor akar kuadrat
Rendah
minimal 0,5 kali akar kuadrat
Sedang
minimal 1,0 kali akar kuadrat
Tinggi
minimal 1,5 kali akar kuadrat

Penghitungan
ukuran sampel

Pembulatan

Tabel 3: Faktor akar kuadrat yang akan diterapkan untuk tingkat risiko yang berbeda

ME selalu dihitung terpisah dari jumlah minimum yang ditetapkan Produsen BP
dan Penyedia Layanan BP.
Salah satu atau kedua ukuran sampel yang dihitung dapat ditingkatkan selama
audit atas kebijaksanaan auditor, jika terbukti selama audit bahwa risiko
sebenarnya lebih tinggi daripada yang ditentukan selama analisis meja.
Selain itu, jika ketidaksesuaian terkait dengan salah satu titik pemeriksaan
utama kepatuhan tingkat 1 telah terdeteksi selama audit sertifikasi sebelumnya,
tingkat risiko untuk audit sertifikasi ulang perlu ditingkatkan, meskipun BP
dengan ketidaksesuaian yang telah terdeteksi mungkin tidak lagi menjadi
bagian dari Unit 4C.
7.5

ME bukan
bagian dari
sampel
Peningkatan
ukuran sampel

Peningkatan
tingkat risiko

Pemilihan Sampel Audit 4C

Pemilihan komponen dari kedua sampel, satu untuk Produsen BP dan satu
untuk Penyedia Layanan BP, tergantung pada penilaian auditor, selama
kondisi berikut terpenuhi:

Pemilihan
sampel

Untuk audit sertifikasi, sampel harus memuat BP baru dan lama, baik pada
sampel Produsen BP maupun sampel Penyedia Layanan BP. ME selalu diaudit
berdasarkan daftar periksa audit lengkap untuk ME.

Komposisi
sampel

Untuk audit adendum, sampel hanya boleh memuat BP baru, baik pada sampel
Produsen BP maupun sampel Penyedia Layanan BP. ME selalu diaudit, tetapi
hanya terhadap pos pemeriksaan terkait IMS dari daftar periksa audit ME.

Contoh audit
adendum

Untuk sertifikasi dan audit adendum, kondisi berikut juga harus dipenuhi:
•

Setidaknya satu dari setiap jenis Penyedia Layanan BP yang ada di Unit
4C harus dimasukkan dalam sampel, meskipun persyaratan ini
mengarah pada peningkatan hasil faktor akar kuadrat yang digunakan,
sehingga menyebabkan peningkatan ukuran sampel. Penyedia
Layanan BP dengan banyak fungsi harus dianggap sebagai satu jenis
tambahan.
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Misalnya, jika ada tiga Penyedia Layanan BP, satu pedagang, satu
pabrik penggilingan basah, dan satu pedagang yang juga merupakan
pabrik penggilingan basah, ini harus dianggap sebagai tiga jenis
Penyedia Layanan BP yang berbeda.
•

Sampel harus serepresentatif mungkin, mencakup BP dengan
karakteristik yang berbeda seperti wilayah/klaster/lokasi, volume kopi
yang diproduksi oleh Produsen BP, volume kopi yang ditangani oleh
Penyedia Layanan BP, hasil panen, ukuran kebun, jarak ke ME,
penggunaan/tidak digunakannya air oleh pabrik penggilingan, jumlah
pekerja, jumlah peternakan per produsen, jumlah fasilitas per Penyedia
Layanan BP, dll.

Untuk audit pengawasan, definisi tingkat risiko, ukuran sampel, dan pemilihan
sampel tergantung pada pertimbangan auditor. ME dapat diaudit atau tidak,
tergantung pada ruang lingkup audit pengawasan. Jika ME akan diaudit, ME
harus diaudit hanya terhadap titik pemeriksaan khusus yang berlaku untuk
lingkup audit pengawasan yang ditentukan.
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Ketertelusuran

Ketertelusuran dalam rantai pasokan adalah kemampuan untuk
mengidentifikasi, melacak, dan menelusuri produk atau bahan saat bergerak
melalui rantai pasokan dari barang mentah hingga produk jadi.

Mengidentifikasi,
melacak, dan
menelusuri

Ketertelusuran memberikan manfaat, karena menawarkan kemampuan untuk
menyelidiki dan memecahkan masalah yang terkait dengan komponen atau
bahan dan dapat digunakan untuk menyelesaikan keluhan dan pertanyaan
pelanggan tentang produk yang dijual. Ketertelusuran juga merupakan metode
untuk meningkatkan citra merek di tengah meningkatnya kekhawatiran
konsumen tentang sumber dari apa yang mereka konsumsi dan produk yang
mereka beli.

Manfaat
ketertelusuran

Ketertelusuran dalam 4C berarti bahwa kopi bersertifikat 4C dapat dilacak dan
ditelusuri di semua langkah rantai pasokan kopi, dari Produsen BP hingga
Pembeli Akhir. Ketertelusuran memberikan jaminan kepada sektor kopi dan
konsumen bahwa kopi yang dijual sebagai bersertifikat 4C bersumber dari
produsen bersertifikat 4C. Ini memastikan bahwa tidak lebih banyak kopi
bersertifikat 4C yang dijual daripada yang telah dipanen atau dibeli dan bahwa
kopi konvensional tidak diperdagangkan sebagai kopi bersertifikat 4C.
Ketertelusuran berarti bahwa biji kopi hijau bersertifikat 4C harus dapat
diidentifikasi sebagai 4C di semua dokumen dan kemasan yang relevan di
dalam Unit 4C.

Ketertelusuran
dalam 4C

Producer

Trader

4C sustainability
information

Wet Mill

4C sustainability
information

Dry Mill

4C sustainability
information

Managing Entity

4C sustainability
information

Intermediary
Buyer

4C sustainability
information

Final
Buyer

4C sustainability
information

Gambar 13: Ketertelusuran kopi bersertifikat 4C di seluruh rantai pasokan kopi

Transaksi komersial didefinisikan melalui transfer kepemilikan yang sah antara
penjual dan pembeli yang terkait erat dengan produk fisik, dengan atau tanpa
pergerakan fisik biji kopi. Jenis transaksi komersial atau komitmen
penjualan/pembelian lainnya, termasuk kontrak masa depan, berada di luar
cakupan.

Transaksi
komersial

Dalam Unit 4C, ketertelusuran penuh harus dipastikan dan diverifikasi selama
audit 4C. Di luar Unit 4C, ketertelusuran dipastikan melalui pelaporan tahunan
wajib atas semua transaksi melalui portal 4C (lihat bab 9 “Pelaporan
Komersial”). Selain itu, Pembeli Perantara dan Pembeli Akhir kopi bersertifikat
4C harus memiliki catatan yang menunjukkan tanggal dan jumlah volume kopi
bersertifikat 4C yang masuk dan keluar, termasuk nama pemasok dan

Ketertelusuran
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penerima terkait, yang mungkin harus diverifikasi dalam rangka Program
Integritas 4C (lihat bab 3.9 “Program Integritas”). Sertifikasi 4C lacak balak
untuk Pembeli Perantara dan Akhir dapat dilakukan secara sukarela.

Implementasi yang benar dari praktik manajemen ketertelusuran sangat
penting untuk memastikan bahwa:
•

Produsen kopi bersertifikat 4C dihargai dan diberikan penghargaan.

•

Transaksi komersial kopi bersertifikat 4C dicatat dengan benar di portal
4C dan tersedia setiap saat.

•

Pengiriman kopi fisik sesuai dengan catatan pengiriman, dokumentasi
penyimpanan, faktur, dan dokumentasi pengiriman yang sesuai.

•

Jumlah kopi yang diperdagangkan sebagai kopi bersertifikat 4C tidak
melebihi jumlah kopi bersertifikat 4C yang benar-benar diproduksi dan
dipanen.

8.1

Implementasi
yang benar

Persyaratan Ketertelusuran Khusus untuk Unit 4C

ME adalah pemegang sertifikat 4C dan bertanggung jawab penuh untuk
memperdagangkan kopi bersertifikat 4C dari Unit 4C. BP dari Unit 4C tidak
diizinkan untuk memperdagangkan kopi bersertifikat 4C.

Perdagangan
kopi bersertifikat
4C

ME Unit 4C hanya dapat memperdagangkan kopi bersertifikat 4C yang
diproduksi oleh dan dibeli dari BP Unit 4C yang terdaftar. Saat menerima
penawaran dari pembeli atau membuat penawaran untuk menjual kopi
bersertifikat 4C, ME Unit 4C harus memiliki sertifikat 4C yang valid dan kopi
bersertifikat 4C yang tersedia sebelum dapat melakukan transaksi komersial
apa pun.

BP terdaftar

Jika kopi yang disimpan tersedia selama audit awal, kopi tersebut dapat
diperdagangkan sebagai kopi bersertifikat 4C setelah sertifikat 4C pertama
diterbitkan dan selama kondisi berikut terpenuhi:

Kondisi stok kopi

•

•

Kopi di gudang telah dipanen pada musim panen segera sebelum audit
atau dipanen selama periode tidak lebih dari dua belas bulan sebelum
tanggal penutupan audit.
Catatan yang tersedia bagi auditor selama audit akan mengonfirmasi
kepatuhan terhadap persyaratan yang dijelaskan dalam bab ini mulai
dari panen hingga fasilitas tempat kopi disimpan, yaitu, bahwa batch
kopi tetap dipisahkan dari lot bersertifikat non-4C sampai tanggal dari
audit.

Pemisahan fisik adalah satu-satunya model ketertelusuran yang diizinkan
dalam Unit 4C.
Dalam pemisahan fisik, kopi bersertifikat 4C dan non-4C disimpan terpisah
secara fisik. Selama pemisahan fisik, harus dimungkinkan untuk
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mengidentifikasi batch kopi bersertifikat 4C di seluruh proses produksi,
pengiriman, pemrosesan, pengepakan, dan distribusi. Kopi bersertifikat 4C
harus diidentifikasi dengan jelas, dipisahkan, disimpan, dan dilindungi agar
tidak tercampur dengan biji kopi dari kopi non-4C di setiap BP dan ME Unit 4C.
Dalam 4C, pemisahan fisik berarti tidak ada pencampuran antara kopi
bersertifikat 4C dengan kopi non-4C. Kopi bersertifikat 4C dapat ditelusuri
kembali ke Produsen BP, atau ke titik di mana kopi tersebut dicampur dengan
kopi bersertifikat 4C. Sistem identifikasi untuk pemisahan dilakukan di ME dan
setiap BP untuk memastikan bahwa kopi bersertifikat 4C dapat dilacak.
Pemisahan fisik dapat dicapai dengan:
•

Menyiapkan proses paralel untuk produksi, penyimpanan, dan
transportasi.

•

Menyiapkan proses berurutan dan berkala di lokasi produksi,
penyimpanan, atau transportasi. Dalam hal ini, tingkat kontaminasi
maksimum harus dihitung dan didokumentasikan.

Selama audit, CB harus secara khusus memverifikasi ketertelusuran dan
kemasukakalan dari jumlah masuk dan keluar dari kopi bersertifikat 4C serta
faktor konversi yang diterapkan di setiap langkah dalam pabrik penggilingan
basah dan/atau kering BP bersertifikat 4C. Bagian dari penilaian proses
konversi adalah penentuan faktor konversi yang menggambarkan hubungan
antara masukan yang berkelanjutan dan keluaran yang berkelanjutan.
8.2

Tidak ada
pencampuran

Penerapan

Penentuan faktor
konversi

Persyaratan Ketertelusuran Khusus untuk Pembeli Perantara dan
Akhir

Pembeli Perantara dan Akhir hanya dapat memperdagangkan kopi bersertifikat
4C yang awalnya dibeli dari Unit 4C bersertifikat. Sertifikat 4C harus berlaku
pada tanggal pembelian kopi bersertifikat 4C, artinya pada tanggal pembeli
pertama menerima kepemilikan kopi atau batch kopi dari ME Unit 4C. Tanggal
ini harus memiliki dukungan dokumen dari masing-masing faktur yang
diterbitkan. Oleh karena itu, setiap pembeli pertama yang membeli kopi
bersertifikat 4C langsung dari ME Unit 4C bersertifikat wajib memverifikasi
validitas sertifikat 4C pemasok pada tanggal pengalihan kepemilikan kopi
bersertifikat 4C.

Sertifikat yang
valid

Satu-satunya opsi keterlacakan yang diizinkan untuk Pembeli Perantara dan
Akhir adalah pemisahan fisik.

Opsi
keterlacakan

8.3

Dokumentasi dan Pencatatan

Praktik manajemen yang baik terkait ketertelusuran harus diterapkan untuk
memastikan bahwa semua transaksi komersial kopi bersertifikat 4C dicatat
dengan benar dan tersedia setiap saat, termasuk hubungan yang komprehensif
antara pengiriman kopi fisik (pengiriman atau penerimaan) dan faktur terkait.
Ini juga berlaku untuk transaksi komersial tanpa pergerakan fisik.
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Setiap transaksi komersial, pergerakan fisik, dan aktivitas pemrosesan kopi
bersertifikat 4C harus didokumentasikan (misalnya catatan pengiriman, tiket
jembatan timbang, penyortiran, pencampuran, dan laporan stok, faktur, tanda
terima, slip penjualan, daftar pengiriman, atau konosemen).
Dokumentasi pendukung ketertelusuran harus tersedia di setiap langkah dalam
rantai pasokan. Dokumentasi adalah bagian dari prosedur yang jelas, tindakan
pengendalian yang tepat dan catatan (digital atau di atas kertas) yang
ditetapkan dan dikelola oleh ME.
Dokumen yang harus tersedia di BP dan ME antara lain:
•

Catatan yang memberikan hubungan yang jelas antara aliran produk
dan dokumentasi. Ini termasuk catatan kopi bersertifikat 4C masuk dan
keluar (misalnya catatan pengiriman, tiket jembatan timbang,
dokumentasi penyimpanan, faktur), catatan pemrosesan internal kopi
bersertifikat 4C termasuk masing-masing faktor konversi (jika berlaku),
catatan tentang pelaporan berkala saat pembukaan dan stok penutup
untuk kopi bersertifikat 4C dan non-4C yang masuk dan keluar, daftar
dan kontrak dengan semua pemasok dan pembeli kopi bersertifikat 4C.

•

Sistem pelaporan berkala (misalnya bulanan dan tahunan) mengenai
jumlah masuk dan tingkat penyimpanan pada awal dan akhir periode
dan jumlah keluar kopi bersertifikat 4C dan non-4C.

•

Catatan dan dokumentasi tentang ketertelusuran dan pembukuan
termasuk jumlah yang dipanen, diproses, disimpan, dan
diperdagangkan harus lengkap, mutakhir dan dapat diakses di setiap
BP.

Dokumentasi
pendukung

Dokumentasi di
setiap langkah

Dokumen yang
diperlukan

Nomor sertifikat 4C harus ditunjukkan dalam semua kontrak jual beli dan faktur
terkait. Jika campuran kopi dari sumber bersertifikat 4C yang berbeda
diperdagangkan oleh Pembeli Perantara, semua nomor sertifikat harus
disertakan dalam dokumen pengiriman, kontrak, dan faktur.

Nomor sertifikat
4C

Jika BP, ME, IB, atau FB secara bersamaan disertifikasi di lebih dari satu
skema sertifikasi atau menangani kopi dari skema sertifikasi yang berbeda,
akuntansi ganda tidak boleh terjadi. Contoh akuntansi ganda adalah: “BP yang
bersertifikat di bawah 4C dan skema sertifikasi X lain, menjual satu lot kopi
yang sama setelah diklasifikasikan sebagai kopi bersertifikat 4C dan setelah
diklasifikasikan sebagai bersertifikat di bawah skema X”. Untuk memastikan
bahwa tidak ada akuntansi ganda, ME atau BP yang disertifikasi di lebih dari
satu skema sertifikasi harus diperiksa selama audit. Pengguna Sistem harus
menyatakan nama semua skema sertifikasi yang mereka ikuti dan memberikan
semua informasi yang relevan kepada auditor, termasuk laporan audit dan
informasi ketertelusuran untuk audit.

Akuntansi ganda
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Pelaporan Komersial

Bab ini mencakup persyaratan tentang cara melaporkan volume perdagangan
kopi bersertifikat 4C, yang merupakan persyaratan bagi pengguna Sistem 4C.
Persyaratan ini berlaku khusus untuk transaksi komersial biji kopi hijau (tidak
disangrai) dan berlaku untuk transaksi komersial nasional (domestik) dan
internasional (ekspor dan impor).

Perdagangan
kopi bersertifikat
4C

Semua transaksi kopi bersertifikat 4C oleh para pelaku dalam rantai pasokan
4C, dari ME hingga FB harus tercatat di portal 4C. Laporan harus dibuat
berdasarkan transaksi per transaksi, artinya untuk setiap transaksi yang
dilaporkan harus memiliki faktur yang sesuai. Pelaporan tahunan adalah wajib,
namun pelaporan batch individu sepanjang tahun juga dimungkinkan. Untuk
mengakses portal 4C, pengguna memerlukan login dan kata sandi yang
disediakan oleh 4C. Portal 4C dapat diakses melalui situs web 4C. UM, IB, dan
FB harus menunjuk dan memberi tahu 4C terkait staf yang bertanggung jawab
atas pelaporan komersial. Dengan informasi ini, 4C akan memberikan login dan
kata sandi yang diperlukan untuk akses pertama kali.

Melaporkan
melalui portal 4C

Portal 4C terbuka untuk pelaporan sepanjang tahun kalender. Batas waktu
menyelesaikan pelaporan tahunan untuk setiap tahun kalender adalah tanggal
28 Februari tahun kalender berikutnya. UM, IB, dan FB bertanggung jawab
mematuhi tenggat waktu pelaporan.

Batas waktu
pelaporan

9.1

Persyaratan untuk Entitas Pengelola

Aktor pertama dalam rantai pasokan yang menjual kopi bersertifikat 4C adalah
ME dari Unit 4C.

Aktor pertama ME

Aktor kedua dalam rantai pasokan adalah pembeli pertama. Pembeli pertama
membeli kopi bersertifikat 4C langsung dari ME. Pembeli pertama dapat
merupakan salah satu dari yang berikut ini:

Aktor kedua –
pembeli pertama

•
•
•

UM Unit 4C (dalam hal ini menjadi Pembeli Perantara)
Pembeli Perantara (IB)
Pembeli Akhir (FB)

Dalam hal UM beroperasi sebagai pembeli pertama, persyaratan terkait yang
berlaku untuk IB juga berlaku seperti yang dijelaskan dalam bab 9.2.

ME sebagai
pembeli pertama

UM wajib melaporkan ke portal 4C jumlah kopi bersertifikat 4C yang terjual,
termasuk nama penerimanya, jumlah kopi bersertifikat 4C yang dijual sebagai
non-4C (konvensional), jumlah kopi bersertifikat 4C yang dibuang, dan jumlah
kopi bersertifikat 4C yang diteruskan ke tahun depan.

Pelaporan ME

9.2

Persyaratan untuk Pembeli Perantara

Untuk memperdagangkan kopi bersertifikat 4C, IB harus mendaftar di portal 4C
dengan memberikan nama lengkap dan data kontak dari perusahaan terdaftar
resmi dan perincian kontak staf terkait yang akan berhubungan dengan 4C. Ini
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berlaku untuk semua IB yang mengambil kepemilikan kopi bersertifikat 4C
dalam rantai pasokan. Selain pendaftaran, IB dapat mengajukan permohonan
menjadi bersertifikat 4C secara sukarela untuk memenuhi persyaratan FB
tertentu yang memerlukan sertifikasi dari seluruh rantai pasokan.
Semua IB, termasuk yang bersertifikat 4C dan tidak bersertifikat 4C, diwajibkan
melaporkan ke portal 4C jumlah kopi bersertifikat 4C yang terjual, termasuk
nama penerimanya dan nomor sertifikat 4C yang digunakan untuk
memperdagangkan kopi bersertifikat 4C.

Portal 4C

Jika FB mengharuskan seluruh lacak balak untuk disertifikasi, semua transaksi
komersial yang dilaporkan di portal 4C harus dicakup oleh sertifikat yang valid,
artinya pembelian dari pemasok tanpa sertifikat lacak balak 4C yang valid pada
tanggal pengalihan kepemilikan 4C kopi bersertifikasi (tanggal penerbitan pada
faktur) tidak valid dan oleh karena itu tidak dapat dilaporkan sebagai pembelian
kopi bersertifikat 4C.

Sertifikasi lacak
balak

9.3

Persyaratan untuk Pembeli Akhir

Aktor terakhir dalam rantai pasokan yang membeli kopi bersertifikat 4C adalah
FB.

Aktor terakhir FB

Jika FB beroperasi sebagai IB untuk transaksi tertentu, persyaratan terkait yang
berlaku untuk IB berlaku juga untuk transaksi terkait, seperti yang dijelaskan
dalam bab 9.2.

FB sebagai IB

Pembeli Akhir wajib melaporkan ke portal 4C jumlah kopi bersertifikat 4C yang
dibeli, termasuk nomor sertifikat yang digunakan untuk membeli kopi
bersertifikat 4C.

Pelaporan FB

9.4

Keamanan dan Kerahasiaan Data

Portal 4C beroperasi dengan standar keamanan tinggi. 4C menerapkan
langkah-langkah keamanan tertinggi untuk menjaga kerahasiaan data yang
dilaporkan. Hanya data konsolidasi yang diterbitkan untuk memberikan
transparansi kepada organisasi eksternal yang reliabel sesuai permintaan.
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10

Penggunaan dan Klaim Logo 4C

10.1

Pendahuluan

Logo dan klaim dapat diaplikasikan pada kemasan kopi bersertifikat 4C (onproduct) atau pada komunikasi umum dan jenis material merchandise lainnya
(off-product). Klaim adalah atribut produk atau jasa yang diumumkan kepada
khalayak dalam bentuk teks, melalui saluran pemasaran, kemasan akhir, atau
bahan cetak lainnya. 4C telah mengembangkan bab ini untuk memfasilitasi
penggunaan logo dan klaim yang benar serta komunikasi masing-masing di
seluruh rantai pasokan sambil mempertahankan tujuan transparansi dan
kredibilitas 4C.

Penggunaan dan
klaim logo

Klaim yang terkait dengan 4C umumnya harus memenuhi kriteria berikut:7:
Klaim harus jelas, mudah dipahami, dan tidak menyesatkan. Sejalan dengan
itu, klaim harus akurat berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Lebih jauh lagi, klaim
harus relevan untuk isu tertentu dan bukan pengalihan dari isu-isu yang lebih
besar dan lebih penting. Klaim harus transparan, memberikan informasi yang
jelas tentang sistem (sertifikasi) yang diterapkan serta mudah didapatkan dan
diakses.

Jelas, mudah,
tidak
menyesatkan

Penerapan pedoman logo dan klaim 4C yang disajikan dalam bab ini adalah
wajib bagi semua pemangku kepentingan 4C yang telah mendapat persetujuan
untuk menggunakan logo 4C. Bab ini menetapkan persyaratan tentang
penggunaan yang tepat untuk logo 4C dan klaim pada produk bersertifikat 4C
dan produk promosi lainnya, dan harus dipertimbangkan sebagai dasar
evaluatif dalam proses persetujuan logo 4C.

Persyaratan
wajib

Bab ini akan diperbarui oleh 4C untuk memasukkan contoh praktik terbaik pada
klaim potensial (“Contoh Klaim”, Lampiran II). 4C menerima saran dan
masukan dari pemangku kepentingan terkait penggunaan logo dan klaim.

Pembaruan bab
logo

10.2

Ketentuan Umum

Logo 4C memegang perlindungan hak cipta dan merupakan merek dagang
terdaftar.

Merek dagang

Tiap pihak yang ingin menggunakan logo dan/atau klaim 4C, pernyataan
penjelasan tentang Sistem 4C serta klaim di dalam dan di luar produk, harus
mendapat persetujuan tertulis dari 4C atas permintaan sebelum digunakan.

Penggunaan
logo dan klaim
4C

Berdasarkan persyaratan aliansi ISEAL

7
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Penyalahgunaan logo dan klaim 4C dilarang dan dapat menyebabkan tuntutan
pidana. Ketertelusuran kopi melalui seluruh rantai pasokan harus diberikan
dalam kasus apa pun di mana logo 4C atau klaim terkait 4C digunakan.
Untuk mendapatkan persetujuan dari 4C dan untuk menerima file logo, pihak
yang berkepentingan harus mengirimkan permintaan penggunaan logo dan
klaim ke 4C melalui alamat email resmi 4C (info@4c-services.org). Di dalam
permintaan tersebut, harus dinyatakan dengan jelas tentang penggunaan atau
aplikasi logo dan klaim mana yang dimaksud dan di mana akan ditempatkan.
Untuk tujuan ini, salinan atau draf desain yang dimaksud harus diserahkan ke
4C. Permintaan penggunaan logo dan klaim kemudian akan ditinjau oleh 4C.
Jika permintaan sesuai persyaratan yang diuraikan dalam bab ini, 4C akan
membalas dengan persetujuan tertulis dan memberikan file logo 4C beresolusi
tinggi untuk aplikasi yang dimaksud. Jika diperlukan penyesuaian untuk
memenuhi persyaratan yang dijelaskan dalam bab ini, penyesuaian tersebut
akan ditunjukkan dengan jelas dalam umpan balik 4C melalui email.
Persetujuan formal melalui email dari tim 4C harus dikeluarkan sebelum
mencetak atau menerbitkan label akhir atau materi komunikasi. Ini berlaku
untuk logo di dalam produk dan di luar produk dengan atau tanpa klaim teks.

Permintaan
persetujuan

Penggunaan logo pada produk dan klaim iklan kepada konsumen akhir
termasuk kewajiban untuk memiliki kontrak yang sah dengan 4C. Tidak ada
biaya tambahan untuk biaya berbasis volume tahunan yang dibebankan ke FB
untuk mengotorisasi penggunaan logo 4C.

Biaya logo

Klaim yang secara langsung mengacu pada 4C harus mengikuti ketentuan
yang ditetapkan dalam bab 10.4 dan 10.5. Ini termasuk klaim yang secara
eksplisit menyertakan nama 4C atau klaim yang secara eksplisit merujuk pada
kopi bersertifikat 4C atau klaim yang dibuat pada produk yang secara eksklusif
mengandung logo 4C (dan tidak ada logo terkait keberlanjutan lainnya)
sehingga membentuk hubungan langsung antara klaim dan 4C.

Referensi
langsung ke 4C

Klaim umum terkait keberlanjutan yang tidak secara langsung merujuk 4C (mis.
“produk hijau”, “pilihan terbaik untuk masa depan yang berkelanjutan”,
“menyelamatkan lingkungan”, dll.) tidak mendapat persetujuan dari 4C. Karena
tidak diperlukan (atau dimungkinkan) "persetujuan resmi" atas klaim umum
tersebut oleh 4C, perusahaan dapat dengan bebas memutuskan
menggunakan klaim tersebut. Ketika membuat klaim umum seperti itu, harus
dihindari bahwa pihak ketiga diberi kesan bahwa klaim tersebut berhubungan
langsung atau mengacu pada 4C. Hal ini dapat, misalnya, dapat terjadi jika
klaim umum dibuat di dekat logo 4C, terutama jika tidak ada logo terkait
keberlanjutan lainnya yang digunakan, karena hal ini dapat membentuk
hubungan yang tidak berdasar atau tidak memadai ke 4C.

Klaim umum
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Selanjutnya, kelayakan klaim tertentu bergantung pada kata-kata yang tepat
(mis. “berdasarkan”, “menampilkan”, dll.) dan bagaimana kata-kata ini dapat
dipahami oleh pemangku kepentingan dan konsumen. Merupakan tanggung
jawab perusahaan untuk memastikan bahwa klaim terkait 4C sejalan dengan
bab panduan ini. Komunikasi dan pemasaran, khususnya terhadap konsumen
akhir (bisnis-ke-konsumen atau B2C) tetapi juga terhadap pemasok dan klien
(bisnis-ke-bisnis atau B2B), dapat tunduk pada peraturan hukum, persyaratan
pelabelan nasional, dan undang-undang perlindungan konsumen. 4C tidak
dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepatuhan terhadap peraturan
masing-masing negara tempat pemangku kepentingan bermaksud menjual
dan mendistribusikan produk.

Kelayakan klaim

4C tidak bertanggung jawab atas implikasi hukum dari penggunaan bab
panduan ini dan tidak mengklaim bahwa mengikuti bab panduan ini akan
menghasilkan kepatuhan hukum. Pedoman yang diberikan dalam bab ini tidak
dimaksudkan sebagai pengganti nasihat hukum. Direkomendasikan agar
perusahaan juga mendiskusikan klaim dengan departemen hukumnya untuk
memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan konsumen di
negara masing-masing. Oleh karena itu, pemangku kepentingan bertanggung
jawab menerapkan klaim yang tidak hanya menarik dari sudut pandang
pemasaran, tetapi juga benar secara hukum untuk menghindari potensi
tuduhan pencucian uang dan merusak reputasi pengguna.

Legalitas

Penggunaan logo 4C dan klaim terkait yang benar dan tepat diperlukan untuk
menjaga kredibilitas standar sertifikasi 4C. Klaim kritis atau palsu dapat
mengakibatkan implikasi hukum bagi perusahaan. Tiap klaim, pernyataan, atau
referensi langsung yang dibuat atas nama “4C Services”, huruf “4C”, atau logo
4C yang tidak sejalan dengan masing-masing aturan yang diuraikan dalam bab
ini akan dianggap sebagai “tidak sah”. 4C berhak mempublikasikan tiap kasus
penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak sah, meminta koreksi dan
kepatuhan terhadap persyaratan, dan/atau mengambil tindakan hukum
terhadap pihak mana pun yang menggunakan logo 4C tanpa persetujuan
tertulis. Hal yang sama berlaku untuk UM dan Unit 4C yang masih
menggunakan logo dan klaim 4C meskipun sertifikatnya telah kedaluwarsa,
telah dicabut, atau dibekukan dari sertifikasi. Logo dan klaim 4C tidak boleh
digunakan lagi dan harus segera dihapus dari semua situs dan saluran
komunikasi, serta materi cetak, ketika tidak ada lagi sertifikat yang sah. 4C
menindaklanjuti hal ini secara teratur melalui pemeriksaan acak terhadap UM
dan Unit 4C bersertifikat 4C sebelumnya.

Penggunaan
yang tidak sah

Dengan memberikan izin penggunaan logo, 4C diizinkan mempublikasikan
contoh dari masing-masing perusahaan untuk tujuan pemasaran, misalnya di
situs web dan presentasinya.

Publikasi contoh
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10.3

Kopi Ramah Iklim 4C

Merek dagang Kopi Ramah Iklim 4C adalah logo 4C khusus yang menunjukkan
produksi dan pemrosesan kopi ramah iklim. Logo Kopi Ramah Iklim 4C hanya
dapat diaplikasikan jika perhitungan emisi gas rumah kaca (GRK) telah
dilakukan, target penurunan emisi GRK telah ditetapkan, dan penurunan emisi
GRK telah diverifikasi dalam audit 4C eksternal.

Produksi ramah
iklim

Gambar 14: Logo Kopi Ramah Iklim 4C

10.4

Komunikasi di Luar Produk

Klaim di luar produk dapat didefinisikan sebagai komunikasi apa pun yang
mengacu pada 4C yang tidak terkait langsung dengan produk tertentu. Klaim
tersebut dapat digunakan untuk informasi tentang sertifikasi yang berhasil
(pemegang sertifikat), tentang persetujuan sertifikat atau pengakuan oleh 4C
(LS)atau mengenai kegiatan yang berkaitan erat dengan 4C (misalnya proyek).
Komunikasi di luar produk mencakup situs web, tanda tangan email, brosur,
selebaran, laporan (tahunan), iklan, pamflet, poster, pajangan, surat (berita),
penawaran, faktur, templat dokumen, dll. Pernyataan harus konsisten dan tidak
menyesatkan bagi pelaku pasar dari rantai pasokan hulu dan hilir, konsumen
atau pemangku kepentingan lainnya.

Tidak ada
hubungan
langsung
dengan produk

10.4.1 Penggunaan Logo di Luar Produk
Untuk komunikasi di luar produk yang disetujui oleh 4C, logo 4C dapat
digunakan. Logo 4C terdiri dari angka 4 dan huruf C dengan gaya globe yang
melambangkan biji kopi di dalam C. File logo 4C dalam warna "asli" (oranye
dan hijau) dan warna "netral" (hitam atau putih) disediakan oleh 4C. Jika
perusahaan atau organisasi ingin menggunakan logo 4C dengan warna lain
selain yang ditentukan di atas, permintaan persetujuan harus dikirim ke 4C
sebelum pengaplikasiannya. 4C akan memutuskan penerapan warna lain
berdasarkan kasus per kasus.
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Gambar 15: logo 4C

Inisial "4C" harus digunakan dengan referensi yang benar ke Sistem 4C. Logo
4C adalah versi baru dari logo Asosiasi 4C sebelumnya. Ini mewakili
keberlanjutan dan pendekatan “untuk komunitas kopi oleh komunitas kopi”.
Penggunaan logo 4C dimaksudkan untuk membantu pengguna Sistem 4C
menandai kopi bersertifikat 4C dan untuk mengomunikasikan upaya mereka
dalam mengejar keberlanjutan di sektor kopi.

Representasi
logo

Gambar 16: Contoh penggunaan logo 4C di luar produk

Logo 4C tidak akan diberikan untuk dokumen internal perusahaan yang dapat
menyesatkan karena mengandung pernyataan yang tidak terkait langsung
dengan sertifikasi 4C dan/atau belum diverifikasi oleh 4C. Logo 4C juga tidak
akan disediakan untuk digunakan pada kartu nama.

Pembatasan

Informasi lebih lanjut tentang implementasi grafis dari logo 4C tersedia di
panduan gaya logo 4C (Lampiran I).

Panduan gaya
4C

10.4.2 Klaim di Luar Produk
Tabel berikut akan digunakan sebagai pedoman untuk komunikasi di luar
produk dari berbagai kelompok pemangku kepentingan:
Kelompok minat

Persyaratan klaim

1.

Pemegang sertifikat

Klaim harus mengacu pada sertifikasi,
misalnya bersertifikat 4C.

2.

Pembeli Perantara atau
Akhir

Klaim harus mengacu pada kopi bersertifikat
4C yang diperdagangkan, misalnya
Perusahaan membeli kopi yang diproduksi
sesuai Pedoman Perilaku 4C.

3.

Lembaga Sertifikasi

Klaim harus mengacu pada kerja sama,
misalnya Lembaga Sertifikasi yang bekerja
sama dengan 4C.

4.

Pihak ketiga lainnya
(misalnya mitra terkait
proyek)

Klaim harus mengacu pada kemitraan atau
hubungan dengan 4C, misalnya proyek
dilakukan bersama dengan 4C.

Tabel 4: Persyaratan untuk klaim di luar produk
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Jika kopi 4C diakui oleh standar keberlanjutan lainnya sebagai setara,
pemangku kepentingan dapat memilih menerapkan klaim masing-masing
untuk materi keluar (mis. “Mematuhi SAI Silver”). Pengakuan oleh standar
keberlanjutan lainnya dapat ditemukan di situs web 4C. Sangat disarankan
agar pemangku kepentingan juga mengunjungi situs web standar lain untuk
meneliti persyaratan yang berlaku dan lebih spesifik untuk menerapkan klaim
tambahan ini dengan cara yang benar.
10.5

Penerimaan oleh
standar lain

Komunikasi pada Produk

10.5.1 Pendahuluan
Komunikasi pada produk mengacu pada semua komunikasi yang berhubungan
langsung dengan produk akhir, misalnya logo 4C dan klaim pada kemasan
produk akhir (untuk konsumen akhir). Dalam Sistem 4C, FB, serta roaster yang
dioperasikan oleh ME bersertifikasi atau Produsen BP, adalah pemangku
kepentingan terkait yang akan mencetak logo 4C atau klaim terkait 4C pada
label produk akhir. Kepatuhan terhadap persyaratan Sistem 4C adalah dasar
untuk kemungkinan klaim pada produk akhir.

Hubungan
langsung
dengan produk

4C mendorong perusahaan mengemas 100% kopi bersertifikat 4C ke dalam
produk berlogo 4C jika memungkinkan. Selain itu, semua pemangku
kepentingan harus selalu berusaha mencapai 100% pembelian kopi
bersertifikat 4C. Namun, logo 4C dan klaim terkait 4C dapat diaplikasikan,
asalkan produk tersebut mengandung setidaknya 90% kopi bersertifikat 4C.
Untuk awal penggunaan logo 4C dan klaim terkait 4C pada kemasan, minimal
30% kopi bersertifikat 4C harus terdapat dalam kemasan, dengan jangka waktu
maksimal tiga tahun mencapai 90%.

Konten
berkelanjutan

Logo 4C harus digunakan bersamaan dengan penafian, jika produk
mengandung kurang dari 90% kopi bersertifikat 4C. Penafian harus dengan
jelas menyatakan bagian berkelanjutan dari konten produk dalam persen untuk
meningkatkan transparansi dan menghindari kesalahpahaman di antara
konsumen akhir. Informasi lebih lanjut tentang perumusan penafian diberikan
dalam Lampiran II.

Penafian

10.5.2 Penggunaan dan Klaim Logo Pada Produk
Pemangku kepentingan harus memperhatikan aturan penggunaan logo 4C
berikut pada produk:
•

Logo 4C tidak boleh diposisikan dengan cara yang merugikan;
khususnya jika diaplikasikan bersamaan dengan logo skema sertifikasi
keberlanjutan lainnya.
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•

Logo dan klaim 4C tidak boleh digunakan dengan cara yang
menyesatkan, menghindari kebingungan dan kesalahpahaman oleh
pemangku kepentingan dan hilangnya kredibilitas Sistem 4C.

•

Logo dan klaim 4C tidak boleh diaplikasikan dengan cara yang
menyiratkan hubungan antara 4C dan tindakan yang dilakukan oleh
pemangku kepentingan yang berada di luar lingkup sertifikasi.

•

Pemangku kepentingan tidak boleh menggunakan logo dan klaim 4C
untuk mengaitkan dengan karakteristik produk yang tidak tercakup
dalam sertifikasi 4C dalam segala jenis komunikasi atau aktivitas
pemasaran internal atau eksternal
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Gambar 17: Contoh penggunaan logo pada produk 4C
Informasi lebih lanjut tentang implementasi grafis dari logo 4C tersedia di
panduan gaya logo 4C (Lampiran I).
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Lampiran I: Panduan Gaya Logo 4C
Warna
Logo 4C tersedia dalam berbagai format digital dalam RGB, CMYK, skema
warna positif dan negatif. Logo 4C sebaiknya digunakan dalam versi warna.
Jika ini tidak memungkinkan karena alasan optik atau grafis, Anda dapat
menggunakan versi hitam atau putih.
1. Versi warna
a. Oranye (CMYK: 0 75 86 0; RGB: 235 90 43; Hex: #eb5a2b)
b. Hijau muda (CMYK: 53 0 55 0; RGB: 133 196 143; Hex: #85c48f)
c. Hijau tua (CMYK: 80 29 57 42; RGB: 30 97 85; Hex: #1e6155)
2. Versi hitam (100%)
3. Versi putih (pembalik)

Gambar 18: Warna logo 4C

Jika perusahaan atau organisasi ingin menggunakan logo 4C dengan warna
lain selain yang ditentukan di atas, permintaan persetujuan dapat dikirim ke 4C
sebelum pengaplikasiannya. 4C akan memutuskan penerapan warna lain
berdasarkan kasus per kasus.
Opasitas
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Logo 4C harus digunakan dalam opasitas 100% dan tidak boleh digunakan
dengan opasitas yang dikurangi.

Gambar 19: Opasitas logo 4C

Ukuran
Dimungkinkan untuk menyesuaikan ukuran logo 4C secara proporsional.
Tinggi minimum absolut yang diperbolehkan untuk logo pada produk adalah
7,5 mm.

Gambar 20: Ukuran logo 4C

Tidak ada ukuran minimum yang dinyatakan dalam unit panjang untuk
penggunaan logo berbasis web. Namun, logo harus memiliki ukuran yang wajar
dan terlihat jelas.
Area bebas
Logo 4C hanya boleh digunakan jika independensi dan integritasnya
dipertahankan. Ruang kosong yang diperlukan sebesar 25% dari tinggi logo
harus disediakan di sekitar logo.
Harap berikan lebih banyak ruang jika memungkinkan.
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Gambar 21: Area bebas logo 4C

Manipulasi
Warna, format, opasitas, proporsi, dan teks logo 4C tidak boleh diubah. Jangan
memotong dan/atau menggunakan elemen logo 4C secara terpisah satu sama
lain, menambahkan bayangan, efek, melengkungkan, atau memutar logo 4C.

Gambar 22: Manipulasi logo 4C
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Anjuran dan Larangan dalam menerapkan logo 4C

Boleh
> Hanya menggunakan desain logo
dan atribut grafis yang
disediakan oleh 4C (grafis asli).
> mengaplikasikan logo di area
yang terlihat di katalog/situs
web/produk perusahaan Anda,
dll.
> Menyediakan area bebas untuk
logo
> Memilih warna logo terbaik yang
mengoptimalkan visibilitas
> Mematuhi ukuran minimum
untuk logo pada produk
> Meminta persetujuan sebelum
menggunakan logo 4C di dalam
dan di luar produk

Tidak Boleh
> Menambahkan, mengubah, atau
menghapus bagian mana pun dari
logo
> Mengubah warna atau font
> Menggunakan bagian-bagian logo
4C untuk mendesain ulang logo
lain
> Menyesuaikan proporsi secara
individual.
> Membuat ulang bentuk
> Menyertakan efek khusus atau
bayangan
> Memberi garis batas dengan
bentuk
> Mengintegrasikan gambar atau
bentuk.
> Ukuran yang merugikan
> Menggunakan logo sebagai objek
baca dalam teks

Tabel 5: Anjuran dan Larangan dalam menerapkan logo 4C
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Lampiran II: Contoh Klaim dan Penafian
Contoh klaim 4C untuk produk yang mengandung 100% kopi bersertifikat 4C
terpisah:
•

Berisi 100% kopi bersertifikat 4C

•

Kopi bersertifikat 4C

•

Kopi
berkelanjutan
keberlanjutan 4C

•

Terbuat dari biji kopi berkelanjutan bersertifikat 4C

•

Terbuat dari biji kopi bersertifikasi sesuai persyaratan 4C

•

Kopi dibuat dari biji kopi bersertifikat 4C.

•

Kopi diproduksi dengan praktik pertanian yang bertanggung jawab.

•

Kopi dalam paket ini berasal dari sumber yang berkelanjutan.

•

Produk ini berasal dari rantai pasokan yang berkelanjutan secara sosial,
lingkungan, dan ekonomi.

•

Kopi bersertifikat 4C ini mengurangi deforestasi/diskriminasi/pekerja
anak/…

•

Kopi bersertifikat 4C ini berasal dari perkebunan kopi yang bertanggung
jawab secara sosial dan lingkungan

bersertifikasi

berdasarkan

persyaratan

Contoh penafian 4C untuk produk yang mengandung kurang dari 90% (tetapi
minimal 30%) kopi bersertifikat 4C terpisah:
•

Berisi lebih dari 75% kopi bersertifikat 4C

•

30% kopi bersertifikasi

•

45% kopi berkelanjutan memenuhi persyaratan 4C

•

Dengan 50% kopi bersertifikasi sekarang, kami
menggunakan 100% kopi bersertifikat 4C pada (tahun)
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•

Kami berkomitmen menggunakan 100% kopi bersertifikat 4C, saat ini
menggunakan 80% kopi bersertifikat 4C dari sumber yang
berkelanjutan

•

Produk mengandung kopi berkelanjutan
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Lampiran III: Contoh Unit 4C
Contoh Unit 4C:

Gambar 23: ME adalah penggilingan dan
pedagang kering

BP
Trader

BP
Processors

BP Producers

Gambar 24: ME adalah koperasi.

Managing Entity of 4C Unit
BP Producers

Managing Entity
of 4C Unit

Dry mill

Cooperative
Warehouse

Wet mill
Cooperative

Producers

Dry mill

Gambar 25: ME adalah koperasi. Seorang
pedagang juga dapat memiliki operasi
penggilingan.
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Commercial Department

Roaster

Producers

Gambar 26: ME adalah koperasi.
Departemen pergudangan dan komersial.

Roaster

