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Perkenalan

Perkenalan
Menuju pertanian yang lestari
Komoditi teh adalah tanaman yang penting di Indonesia, dan adalah sumber pendapatan
dari banyak petani kecil. Namun, apabila praktek yang tidak lestari tetap diperbolehkan
untuk dilaksanakan, hal tersebut akan mengkontaminasi lingkungan sekitar, pemborosan
air atau merusak tanah, dan eksploitasi pekerja. Dalam hal tersebut, produksi teh tersebut
tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Untuk memastikan bahwa produksi teh tetap dapat berlanjut di masa depan, kita semua
harus bekerja sama untuk mempromosikan praktek-praktek pertanian yang lestari dan
menghilangkan praktek yang tidak lestari pada tingkat petani kecil. Hal ini penting untuk
menjamin semua produser melaksanakan tanggung jawabnya untuk menghasilkan teh
secara lestari.
Bagaimana caranya petani kecil dapat
menghasilkan teh secara lestari? Pedoman
Pelaksanaan Teh dapat memberikan teknik
pelaksanaan yang sederhana dan praktis dari
pertanian lestari bagi petani teh kecil di Indonesia.
Materi dari Petunjuk ini adalah berdasarkan dari
‘Standar Pertanian Lestari’ yang telah
dipublikasikan pada bulan Juli 2010 oleh
Sustainable Agriculture Network. Standar ini
mencakup semua hal yang penting dari
kesinambungan. Ini adalah dokumen dasar untuk
produser yang telah memilih akan mendapatkan
sebuah sertifikasi Rainforest Alliance.
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Perkenalan

Syarat-syarat sertifikasi
Dalam rangka mendapatkan Sertifikasi Rainforest Alliance, dibawah ini
adalah syarat minimum;

1. Mematuhi 80% dari semua kriteria. (Terdapat 100 kriteria secara
total.)
2. Mematuhi 50% dari semua kriteria (Terdapat 10 prinsip)
3. Mematuhi semua kriteria kritis (Terdapat 15 kriteria kritis).
Dalam kasus petani kecil, banyak kriteria yang memang tidak dapat
diterapkan. Dalam petunjuk ini, kita fokus pada kriteria yang dapat
diterapkan dan penting untuk kebun petani kecil. Suatu hal yang
harus dipertimbangkan adalah petunjuk ini tidak mencakup semua
kriteria atau semua prinsip dari standar, ataupun mencakup kasus
yang dihadapi oleh perkebunan besar.

Isi dari Petunjuk
Petunjuk ini terdiri dari 8 bab, masing masing berkaitan dengan suatu prinsip dalam standar.

Bab 1: Pengelolaan
Hama Terpadu

Bab 5:
Konservasi Air

halaman 4

Berkaitan dengan : Prinsip 4

Berkaitan dengan: Prinsip no 8

Bab 2: Penanganan bahan
kimia secara aman

Halaman 18

Bab 6:
Konservasi Tanah
Halaman 10

Berkaitan dengan : Prinsip 6

Berkaitan dengan: Prinsip 9

Bab 3: Pengelolaan Limbah

Bab 7:
Penghidupan dan kondisi
Halaman 23
kerja yang layak

Halaman 14
Berkaitan dengan Prinsip 10

Berkaitan dengan Prinsip 5

Bab 4:
Konservasi Ekosistem

Bab 8:
Pengelolaan Kebun

Berkaitan dengan: Prinsip 2

Halaman 15

Halaman 22

Halaman 25

Berkaitan dengan : Prinsip 1
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Bab 1

Pengelolaan
Hama Terpadu

Pengelolaan Hama Terpadu
Tanaman yang sehat adalah dasar dari pengendalian hama dan penyakit. Dengan demikian
Praktek Tata Cara Bercocok Tanam yang Baik adalah langkah pertama demi tercapainya
Pengelolaan Hama Terpadu.
1. Penyiangan secara berkala, menghindari penggunaan herbisida
secara berlebihan
2. Aplikasi pemupukan yang baik, mengkombinasikan penggunaan
pemupukan bahan organik dan anorganik
3. Pemetikan secara berkala dan baik
4. Pemangkasan
5. Pemantauan hama dan penyakit

Monitoring Hama
Anda dapat menggunakan ‘jaring Hama’ untuk
memantau jenis varietas dan jumlah hama yang
ditemukan dalam kebun.

Serangga yang ditangkap menggunakan
sebuah perangkap yang disebut
‘Perangkap biru’ yang telah di lapisi oleh
minyak kelapa
Anda juga dapat menyiapkan sebuah
‘Perangkap Kuning’ yang dilapisi oleh lem
perekat untuk menjebak serangga.

Hama yang ditemukan berbeda dari musim ke musim. Selama musim hujan, Helopelthis
dan Empoasca cenderung banyak ditemukan. Selama musim kemarau, Mites atau
tungau dan Ulat lebih sering ditemukan. Dengan demikian, sangatlah penting untuk
memantau tingkat prevalensi yang terkendali di kebun Anda, untuk menentukan metode
pemantauan yang sesuai untuk hama.
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Helopeltis menusuk/mengisap tanaman teh yang muda, peko
dan batang muda, dan meninggalkan warna coklat tua karena
campuran air liurnya. Daun teh yang terkena dampak akan
rusak.
Hal –hal dibawahi ini adalah rekomendasi untuk
menghindari dan memantau serangan Helopeltis.

Daun dihisap oleh Helopeltis

Pengelolaan
Hama Terpadu

Helopeltis/Hama serangga

1. Daur Pemetikan kurang dari 5 hari untuk mengurangi
daun muda yang dapat dimakan oleh Helopeltis.
2. Mempromosikan penggunaan musuh alami, seperti
belalang sembah dan laba-laba
3. Menggunakan pengusir serangga alami, yang terdiri dari
daun Suren, Nimba dan biji biji dari buah sirsak
4. Pangkas kepris apabila serangan Helopeltis telah
menyebabkan ‘kanker dahan’
5. Gunakan jamur Entomopathogen, yang dapat diperoleh
dari Sekolah Lapangan Dinas Perkebunan (SPLTHT) di
Jawa Barat ataupun dari Pusat Penelitian Teh dan Kina
(PPTK) di Gambung, Jawa Barat.

Daun yang rusak (terdistorsi)
disebabkan oleh Helopeltis

Empoasca sp/Lalat hijau
Empoasca menyerang ujung dari daun dan daun muda.
Daun yang telah diserang akan berubah warna menjadi
merah ataupun coklat. Serangannya tampak serius apabila
terlihat daun menggulung menjadi hitam.
Telur yang baru
menetas

Pemasang

Nimph /mikung

Dewasa
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Pengelolaan
Hama Terpadu

Hal hal dibawah ini adalah rekomendasi untuk mengurangi atau mengendalikan serangan
Empoasca.
1. Sewaktu pemetikan daun teh, disarankan untuk mencari telur dan mengambil
telur tersebut secara manual.
2. Mempromosikan musuh alami, seperti mantidae (Belalang sembah), kepik dan laba laba.
3. Tanamlah pohon lindung, seperti Grevilea Robista, Silver Oak, Suren, Azadirachta Indica
(Nimba), Melia Azadirah (Mindi), yang dapat digunakan sebagai penolak melawan
Empoasca.
4. Gunakan penolak serangga alami, yang t erdiri dari daun dari Suren, Nimba dan biji biji
dari sirsak.
5. Gunakan Jamur Entomophatogent dijual pada toko toko dealer bahan kimia pestisida.

Hiposidra talaka Walker – Ulat bulu Looper

Ulat bulu dapat merusak daun teh.Hal hal dibawah ini adalah rekomendasi untuk menghindari
dan mengontrol serangan ulat tersebut.
1. Penyiangan secara berkala untuk menghilangkan tanaman inang
2. Pemetikan tanaman secara berkala untuk mengambiltelur-telur

3. Mengambil telur-telur yang ditemukan pada
pohon naungan
4. Gunakan Jamur Entomophatogent yaitu
suatu jamur atau cendawan yang dapat
bekerja sebagai parasit dari serangga
6

Daun yang telah terinfeksi oleh tungau akan
berubah warna menjadi coklat ke emasan.
Tanaman yang sehat dan tahan terhadap
tungau. Aplikasi Penggunaan pupuk secara
berimbang adalah penting untuk memperkuat
tanaman. Untuk pengendalian preventif dapat
digunakan Jamur Entomophatogent.

Pengelolaan
Hama Terpadu

Mites/Tungau

Daun yang
terinfeksi oleh
tungau merah.

Blister blight

Blister Blight adalah sebuat penyakit dari jamur,
yang banyak ditemukan selama musim hujan.
Ketika daun mendapat serangan Blister Blight,
terdapat spora bewarna putih pada daun.
Bulatan bulatan tersebut akan berubah menjadi
coklat dan daun akan tampak bolong.
Dibawah ini adalah rekomendasi untuk menghindari dan untuk mengurangi serangan Blister
Blight.
1. Tanamlah pohon naungan pada jarak yang cukup lebar (15 m x 15 m), apabila terlalu dekat
akan meningkatkan kelembaban
2. Bentuklah jalan setapak antara pembentukan dawungan tanaman tehmasing masing 20 m
untuk mendorong sirkulasi udara
3. Tanamlah klon-klon yang resistan terhadap Blister Blight (contoh GMB 7, PS 1).
4. Untuk alternatif terakhir, gunakanlah jamur yang mengandung Fungisida yang berbahan aktif
tembaga atau jamur yang mengandung hexaconazol.
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Pengelolaan
Hama Terpadu

Pemilihan varietas
Menanam klon yang produktivitas tinggi dan
tahan terhadap hama adalah langkah awal
dari memulai kegiatan perkebunan. Pusat
Penelitian Teh dan Kina (PPTK)
merekomendasikan tipe tipe klon GMB 7,
GMB dan GMB 11, PS 1 untuk tipe klon
yang resistan terhadap hama dan penyakit
dan produktivitas tinggi.

Pemetikan
Pemetikan secara baik dapat
merangsang pertumbuhan dari daun
teh dan dapat meningkatkan
produktivitas. Pemetikan yang baik dan
berkala adalah kunci untuk
meningkatkan produktivitas dan untuk
pengendalian serangan hama dan
penyakit.

Hasil dari pemetikan yang kurang baik

Pemetikan secara berkala
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Kualitas yang tinggi dari daun
teh yang dipetik

Hasil dari pemetikan yang baik

Pemangkasan

1. Pangkasan kepris dan daun yang terkena serangan penyakit dapat
memotong siklus kehidupan dari hama tersebut.
2. Pemangkasan dapat merangsang pertumbuhan dari dahan dan
daun baru.
3. Pemangkasan menjaga ketinggian dari tanaman sehingga
mempermudah pemetikan .
4. Dahan yang telah dipangkas (Seresah pangkasan) memberikan
mulsa untuk tanah. Mulsa tersebut menekan pertumbuhan gulma
pertumbuhan dari gulma. Mulsa dapat menjaga kelembaban tanah
dan menahan terjadinya erosi tanah. Ketika mulsa membusuk atau
terurai, hal ini juga dapat memberikan pemupukan organik pada
tanah.
Pemangkasan harus dapat dilaksanakan sesuai tata cara bercocok tanam dan harus
sebersih mungkin untuk mendorong pertumbuhan tanaman teh secara sehat.

Pengelolaan
Hama Terpadu

Pemangkasan adalah penting untuk memastikan bahwa tanaman teh sehat dan produktif.
Tindakan ini mempunyai beberapa keuntungan;

Ketika Anda memangkas
tanaman yang dewasa,
disarankan untuk
memangkas 50cm diatas
tanah (setinggi dengkul).
Luka pangkas harus pada
pada kemiringan 45
derajad untuk menghindari
adanya paparan air hujan,
cabang pecah, dan infeksi
penyakit.

Setelah dipangkas, dahan hasil pangkasan diusulkan diletakkan diatas tanaman untuk
melindungi hasil pangkasan dari terbakarnya sinar matahari.
Setelah itu, dahan dahan tersebut dapat diletakkan diatas tanah sebagai mulsa.
Disarankan untuk tidak mengambil dahan-dahan hasil pangkasan untuk kayu bakar.
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Bab 2

Penanganan Bahan Kimia
secara aman

Petani tidak boleh melaksanakan praktek-praktek yang membahayakan kesehatan mereka
atau membahayakan kesehatan orang lain. Apabila Anda menggunakan bahan kimia untuk
sayuran dan hewan ternak, bahan tersebut harus digunakan dan dikelola dengan cara yang
aman, untuk diri sendiri , untuk keluarga dan untuk tetangga Anda.

Penanganan Bahan
Kimia secara aman

Alat Pelindung Diri (APD)
Sangat tidak disarankan untuk menyemprot tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)
karena
Ketika terdapat kebocoran dari campuran bahan
kimia tersebut, hal ini akan membasahi pakaian
dan bahan kimia tersebut akan mengenai kulit
Anda
Anda akan menghirup bahan kimia dari mulut dan
hidung.
Campuran bahan kimia tersebut akan membasahi
tangan dan lengan dan bahan kimia akan memasuki
kulit Anda.
Catatan:
Apabila Anda tidak
menggunakan sepatu
Ini adalah kriteria kritis.
boot Anda, bahan kimia
Ketidakpatuhan pada kriteria
tersebut akan masuk ke
ini akan mempengaruhi sertifikasi
kulit Anda.
grup.

Masker saringan kimia dan bukan masker
debu. Masker debu tidak mempunyai
saringan untuk bahan kimia

Masker
Debu

Ingat bahwa semua
bagian dari badan Anda
harus tertutup.

Celemek yang terbuat dari kantong plastikdirekomendasikan sebagai pengamanan
tambahan apabila baju overall atau jas hujan tidak dapat menutupi kaki secara lengkap.
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Jas Hujan
atau
pelindung
badan
Sarung
tangan
terbuat dari
bahan
nylon
Sepatu boot
terbuat dari
Urethane

Penyimpanan Bahan Kimia Secara Aman

Untuk aplikasi
pemupukan, Anda
harus
menggenakan
paling sedikit
sarung tangan,
boot dan juga
celemek.

Apakah Anda menyimpan bahan kimia di dalam rumah? Uap berbahaya yang berasal dari
bahan kimia yang disimpan tersebut dapat mempunyai akibat yang negatif terhadap kesehatan
dari keluarga Anda.
Apabila Anda menyimpan bahan kimia di dapur, anggota keluarga Anda dapat mengambil atau
mencampur bahan tersebut pada bahan makanan lain tanpa sengaja, tanpa mengetahui
bahwa bahan tersebut adalah bahan kimia.

Apabila Anda menyimpan bahan
kimia dalam kamar tidur Anda, anakanak dapat menemukan bahan kimia
tersebut dan meminumnya dengan
pemikiran bahwa bahan tersebut
adalah minuman ringan. Apabila
Anda menyimpan bahan kimia pada
tempat terbuka tanpa adanya kunci,
anak anak dapat menemukan bahan
kimia tersebut ketika bermain atau
seseorang dari luar dapat mencuri
barang tersebut.Konsekwensi dari
tidak menyimpan bahan kimia
dengan baik adalah sangat serius,
dan dapat berakibat dengan
meninggalnya anggota keluarga.

Penanganan Bahan
Kimia secara aman

Menggenakan Alat Pelindung Diri penting tidak hanya pada saat menyemprot sayuran, tapi
juga untuk menyemprot ternak dan aplikasi pemupukan.
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Penanganan Bahan
Kimia secara aman

Sangat dianjurkan untuk membeli bahan kimia dalam dosis yang dibutuhkan dan
menggunakan bahan kimia secara langsung, sehingga Anda tidak memerlukan gudang
untuk menyimpan bahan kimia tersebut di kebun. Apabila Anda memerlukan tempat untuk
menyimpan bahan kimia tersebut, ikuti saja petunjuk petunjuk dibawah ini bagaimana
menyimpan bahan kimia secara aman pada kebun petani.
1. Ukuran dan struktur
Apabila Anda memerlukan tempat untuk menyimpan botol dari bahan kimia, Anda tidak
perlu membangun sebuah ‘ruangan’ atau ‘bangunan’ gudang. Sebuah struktur bangunan
yang kecil adalah sangat cukup untuk petani. Contohnya, Anda dapat merubah bentuk
dari tong yang terbuat dari logam, peti logam, mebel tua atau kandang ayam tua untuk
dijadikan gudang. Sangatlah penting bahwa gudang ini tidak diletakkan di dalam rumah
tinggal.

Tempat penyimpanan yang terbuat dari tong
terbuat dari logam (drum)

Tempat penyimpanan yang terbuat dari kandang
ayam tua. Gembok harus melengkapi kandang
tersebut sebagai bagian dari keamanan.

2. Material kedap air
Anda dapat membangun tempat
penyimpanan tersebut dengan
menggunakan material kedap air
yang banyak ditemukan di daerah
Anda. Atap harus dalam kondisi baik
dan tidak dalam keadaan bocor.
Apabila Anda akan menggunakan
kayu sebagai bahan rak, Anda perlu Bagian dalam bangunan kayu
dilapisi dengan plastik.
melapisi bahan kayu tersebut
dengan plastik sehingga bahan kimia
yang tumpah tidak akan terserap
dalam bahan kayu tersebut.
3. Terkunci
Tempat penyimpanan tersebut harus dalam
keadaan terkunci, dan kunci harus disimpan
dengan baik. Sangatlah penting untuk memastikan
bahwa semua dalam keadaan terkunci sehingga
anak dan orang lain tidak akan membukanya dan
mengambil bahan kimia yang tersimpan di
dalamnya.
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4. Tanda Peringatan
Letakkanlah sebuah tanda peringatan pada
tempat penyimpanan sehingga jelas bagi semua
orang bahwa terdapat bahan material berbahaya
di dalamnya.

Rak rak yang terbuat dari kayu
dilapisi dengan plastik.

Pembentukkan batasan alami
Apabila Anda menyemprot bahan kimia, Anda perlu memastikan bahwa orang yang akan
melewati kebun Anda tidak akan terkena dampak dari limpasan bahan kimia dari kebun Anda.
Untuk menghindari limpasan/tumpahan dari bahan kimia tersebut, sangat disarankan untuk
membentuk batasan alami sekitar kebun Anda. Batasan alami juga mempromosikan
keanekaragaman hayati dan menghubungkan ekosistem ekosistem yang ada di kebun Anda.

Batasan alami

Penanganan Bahan
Kimia secara aman

Kebun Teh

Batasan alami

Kebun Teh

Jarak antara rumah dan areal produksi
Apabila keluarga Anda atau pekerja tinggal di kebun, sangatlah penting untuk menjaga jarak
tertentu dari rumah dan dari lapangan. Apabila tanaman teh atau kebun sayuran Anda
terletak bersebelahan dengan rumah, orang orang yang tinggal di rumah dan anak anak
yang bermain di sekitar perumahan akan terkena dampak dari limpasan bahan kimia. Anda
dapat menghindari limpasan tersebut dengan cara menjaga jarak tertentu dan also
menciptakan batasan alami.

Kebun teh bersebelahan dengan
rumah tempat tinggal

Jarak antara lapangan dan rumah tinggal
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Bab 3

Pengelolaan Limbah
Limbah dapat menjadi sumber daya yang berguna
lagi jika Anda mendaur-ulang atau menggunakan
kembali limbah tersebut. Pengelolaan limbah yang
tidak tepat dapat mengkontaminasi udara, air dan
tanah kebun Anda. Jika Anda, membakar limbah
plastik atau botol-botol kimia yang sudah kosong
akan dihasilkan asap beracun yang dapat merusak
kesehatan keluarga Anda.

Waste management

Marilah kami mengelola limbah Anda dengan benar
sehingga kebun Anda bersih dan sehat.
Pembakara
n limbah tid
ak
diperbolehk
an.

Pengelolaan limbah organik

Limbah dapur dan kotoran ternak dapat
dikomposkan menjadi pupuk organik. Jika Anda
mengkomposkan limbah dapur dan kotoran
ternak, pastikan Anda membaliknya setiap 2-3
minggu untuk aerasi dan menjaga agar suhu
cukup tinggi untuk proses dekomposisi.

Pengelolaan limbah plastik dan wadah bahan kimia
Limbah plastik dan wadah bahan kimia yang sudah kosong harus dikumpulkan secara
terpisah. Cuci wadah bahan kimia terebut 3 kali dan lubangi sebelum menyimpannya.
Setelah masing-masing kebun mengumpulkan limbah pastik dan wadah bahan kimia secara
terpisah, administrator kelompok harus mengumpulkannya dan membuangnya dengan cara
yang tidak mengkontaminasi lingkungan.

Wadah yang sudah kosong
tidak boleh ditinggalkan di
kebun.
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Kantung yang terpisah untuk
pengumpulan limbah plastik, wadah
kosong dan kertas.

Bab 4

Konservasi Ekosistem
Jika Anda memiliki jenis area berikut ini yang berada di lahan Anda, area tersebut adalah
ekosistem penting yang harus dilindungi.

Area-area ini perlu dilindungi karena
biasanya mendukung (keanekaragaman
hayati) yang kaya bagi spesies penting
dan hilangnya area ini akan
menyebabkan kerusakan lingkungan
yang serius seperti misalnya hilangnya
spesies yang terancam punah maupun
spesies lokal, erosi tanah dan
kontaminasi air. Oleh karena itu, areaarea tersebut tidak boleh dikonversi
menjadi kebun teh.

Konservasi
Ekosistem

Area dengan pohon-pohon lokal
Area dengan tanaman maupun binatang
yang terancam punah
Sungai dan anak sungai
Mata air
Rawa dan lahan basah
Taman Nasional atau Area Konservasi
yang ditentukan oleh Pemerintah

Catatan :

Tidak menebang, tidak berburu dan tidak bertani

Tidak merusak
ekosistem ini adalah
kriteria kritis

Untuk melindungi area-area ini, dilarang untuk mengambil kayu bakar dari area ini, berburu
binatang liar dan bertani atau menyemprotkan bahan kimia. Kebutuhan ini harus
dikomunikasikan dengan jelas kepada seluruh pekerja dan anggota keluarganya.
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Menanam tanaman lokal
Untuk melindungi keanekaragaman hayati dari area konservasi, Anda dapat menanam
tanaman lokal di batas kebun Anda, di sekeliling sumber air ataupun di lahan dengan
kemiringan yang curam. Penting untuk menanam pohon lokal, bukan spesies asing karena
pohon lokal lah yang beradaptasi paling baik dengan kondisi tanah dan iklim lokal dan dapat
menjadi tuan rumah dari keanekaragaman hayati yang kaya.

Anda dapat memiliki kebun pembibitan
pohon lokal untuk memproduksi bibit
sendiri.

Menanam pohon lokal

Konservasi
Ekosistem

Pohon –pohon yang
direkomendasikan
Azadirachta Indica (Nimba)
Grevillea Robusta (atau sedmo)
Kayu Bogor
Acacia Marensii (Alkasia)
Toona Sureni (Suren)

Pohon-pohon yang
tidak direkomendasikan
Eucalyptus
Pinus

Lahan yang curam ditanami dengan
pepohonan lokal.

Membuat zona pembatas
Direkomendasikan untuk membuat zona pembatas antara area konservasi dengan kebun
untuk memastikan bahwa aliran dari bahan kimia dan kegiatan pertanian tidak berdampak
terhadap area konservasi.

Wetland
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Area
Bebas
Semprot

Kebun

Hutan
Kebun

Area
Bebas
Semprot

Menghubungkan Ekosistem
Untuk binatang-binatang dan burung –burung berpindah dari satu tempat ke tempat
lainnya, mereka memerlukan hutan agar terhubung. Jika sebuah hutan terpotong
oleh kebun, binatang-binatang tidak dapat pindah dengan bebas. Jika sebuah
sumber air tidak terhubung dengan hutan, binatang-binatang tidak dapat

Burung dan binatang-binatang berpindah dengan bebas

Perpindahan
yang terbatas

Perpindahan
yang terbatas

Konservasi
Ekosistem

Hutan-hutan yang terhubung dimana binatang-binatang dan burung-burung bisa
bermigrasi.

Hutan yang dirusak dan terpotong oleh kebun dimana binatang-binatang dan burungburung tidak dapat bermigrasi.

Untuk menghubungkan ekosistemekosistem, Anda dapat menanam
pepohonan di sekeliling agar
terhubung dengan petak-petak
hutan atau menjaga koridor hutan

Petak-petak hutan yang terhubung
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Bab 5

Konservasi air
Air penting untuk kehidupan kita dan bagi pertanian. Dalam bab ini, kita akan belajar
mengenai bagaimana menjaga agar air tetap bersih dan bagaimana melindungi sumbersumber air.

Mencuci peralatan dan peralatan perlindungan diri
Setelah menyemprot bahan kimia, Anda perlu mencuci
peralatan yang digunakan untuk penyemprotan dan pakaian
perlindungan diri. Air yang digunakan untuk mencuci peralatan
ini mengandung bahan kimia, sehingga jika Anda tidak
mengelolanya dengan benar, itu dapat mencemari lingkungan

Konservasi air

Peralatan perlindungan diri tidak
boleh dicuci di sungai, anak sungai
maupun kolam.

Ketika Anda menyemprot kebun
sayuran, cucilah peralatan yang
digunakan dan buanglah kembali
air yang digunakan untuk mencuci
ke lahan.

Ingatlah juga untuk mencuci pakaian
perlindungan yang dikenakan.
Perlakukan air bekas cucian dengan
cara yang sama dengan yang sudah
diuraikan diatas.

Ketika Anda menyemprot binatang/ternak, cucilah
peralatan yang digunakan dan buanglah air bekas
cucian ke lubang pembuangan. Lubang
pembuangan harus diisi dengan arang untuk
membantu memurnikan air. Jangan menebang
pepohonan lokal untuk membuat arang.

Arang,
Kerikil,
atau
Serabut kelapa

Lubang pembuangan yang berisi
arang,kerikil dan sabut kelapa.
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Mencabut pohon Eucalyptus di dekat sumber air
Pohon Eucalyptus adalah sumber bahan bakar yang baik, tetapi jika ditanam di dekat lahan
basah, sungai dan anak sungai atau sumur, pohon ini akan menyerap air terlalu banyak dan
bisa menyebabkan sumber air menjadi kering. Jika sebuah anak sungai atau sumur
mongering, hal ini akan menyebabkan dampak negatif yang signifikan bagi keluarga Anda dan
masyarakat di komunitas anda. Kita perlu melindungi sumber-sumber air.

Pohon Eucalyptus
Anak sungai mengering karena pohon Eucalyptus

Setelah pohon Eucalyptus (kayu putih)
dipindahkan, anak sungai pulih kembali.

Ingat, jangan menanam pohon Eucalyptus di tengah kebun teh karena dapat mengeringkan
kebun teh Anda dan selain itu juga berkompetisi dalam penyerapan hara. Eucalyptus dapat
menjadi pemecah angin yang efektif ketika ditanam di pinggir kebun teh.

Tidak direkomendasikan untuk membudidayakan teh atau tanaman pangan dekat dengan
sumber air. Ketika Anda menyemprot dengan herbisida atau pestisida, aliran bahan kimia
akan masuk ke air dan mencemari air. Bertani dekat sumber air juga dapat menyebabkan
erosi tanah mengalir ke air. Biarkan kami menjaga area disekitar sumber-sumber air
tertutup dengan vegetasi alami atau hanya ditanami tanaman yang dapat tumbuh dengan
tanpa pengolahan tanah dan tanpa bahan kimia.

Konservasi air

Tidak bertani di dekat sumber –sumber air

al drift

Chemic

Eroded

soil
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Tidak membuang herbisida ke/dekat sumber-sumber air
Membuang limbah ke air tidak diperbolehkan. Kita perlu melindungi sumber-sumber air dan
menjaga agar air tetap bersih bagi kehidupan binatang-binatang dan masyarakat sekitar.

Menyemprot herbisida di dekat sumber air

Direkomendasikan untuk mengendalikan gulma secara
manual. Jangan lupa untuk menggunakan pakaian pelindung.

Jangan membuang limbah ke sumber air
Membuang limbah ke air tidak diperbolehkan. Kita perlu melindungi sumber-sumber air dan
menjaga agar air tetap bersih bagi kehidupan binatang-binatang dan masyarakat sekitar.

Catatan :

Konservasi air
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Tidak membuang limbah
ke sumber-sumber air
adalah kriteria kritis.

Bab 6

Konservasi Tanah
Tanah adalah dasar bagi pertanian. Kita perlu memastikan bahwa tanah di kebun tidak
hilang karena erosi tanah.

Penanggulangan erosi tanah
Dimana ada lereng yang curam, tanah akan cenderung tererosi terus menerus. Jika Anda
tidak menanggulanginya, erosi tersebut akan semakin parah.

Untuk menanggulangi erosi tanah, Anda dapat menanam tanaman yang umum tumbuh di
Indonesia dan pepohonan lokal yang ada di area yang dapat menahan erosi tanah. Rumput
gajah mencengkeram tanah dengan baik dan dapat digunakan untuk makanan ternak.

Rumput gajah untuk
vegetasi penutup
tanah

Pembakaran merusak bahan organik dan
membunuh mikroorganisme tahan serta
membuat tanah Anda miskin. Pembakaran
untuk penyiapan lahan dilarang.

Konservasi Tanah

Tidak melakukan pembakaran

Catatan:

Tidak membakar lahan untuk
penyiapan area produksi
baru adalah kriteria kritis.
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Bab 7

Penghidupan dan kondisi kerja yang baik
Jika Anda memperkerjakan pekerja di lahan Anda, mereka harus diperlakukan dengan adil.
Pekerja anda berhak untuk mendapatkan kondisi kerja yang sehat dan layak dan
penghidupan yang baik.

Perumahan untuk pekerja
Jika ada pekerja Anda yang tinggal di kebun, biarkan kami mengecek apakah penghidupan
mereka aman dan sehat
1. Ruangan
Ruangan dimana pekerja dan anggota
keluarganya tinggal dan tidur harus bebas dari
bahan kimia, pupuk atau kantung maupun
wadahnya. Tidak boleh ada air yang bocor dari
atap maupun dinding.

2. Dapur
Ketika sebuah dapur tidak memiliki tempat bagi
keluarnya asap, asap yang ada di ruangan
dapat menyebabkan efek yang serius bagi
kesehatan, merusak paru-paru dan mata
pekerja serta keluarga mereka. Sebuah dapur
dengan cerobong asap melindungi kesehatan
mereka dan meningkatkan kualitas hidup
pekerja secara signifikan.

Penghidupan dan
kondisi kerja
yang baik
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Atap yang rusak dan bocor

Tungku yang sudah dimodifikasi dimana asap keluar
melalui cerobong asap. Tungku ini dapat menggunakan
biogas atau bahan bakar lainnya yang lebih efisien yang
artinya mengurangi kebutuhan kayu bakar.

3. Toilet
Rumah pekerja harus memiliki toilet yang
bersih.

4. Fasilitas laundry
Rumah pekerja harus memiliki tempat untuk mencuci pakaian. Mereka tidak perlu pergi ke
sungai.

Bak untuk mencuci pakaian.

Mencuci pakaian di sungai.

Persediaan air layak minum
Pekerja yang tinggal dan bekerja di
kebun Anda harus memiliki akses
terhadap air bersih untuk minum. Anda
harus menyediakan air yang sudah
dimasak ataupun diolah bagi mereka.

Anak-anak di kebun
Dilarang merekrut anakanak dibawah 15 tahun
sebagai pekerja kebun.

• Dibawah 15 tahun
• Dikontrak sebagai pekerja
kebun
• Tidak bisa bersekolah karena
harus bekerja

Tidak mengontrak anak
dibawah 15 tahun adalah
kriteria kritis.

Penghidupan dan
kondisi kerja
yang baik

Catatan:

Anak-anak dibawah 15 tahun dapat membantu di kebun keluarganya asalkan mereka
bersekolah dan tidak melakukan aktifitas yang berbahaya.
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Bab 8

Pengelolaan Kebun
Pencatatan
Direkomendasikan untuk mencatat kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan di kebun
Anda. Dengan melakukan pencatatan terhadap aktifitas Anda, Anda dapat merefleksikan
aktifitas-aktifitas yang telah anda lakukan, menganalisisnya dan menemukan cara untuk
memperbaikinya. Dengan melihat catatan yang ada , inspektor internal dan auditor
eksternal dapat pula mengatakan bahwa Anda sudah mengelola kebun Anda dengan baik.
Berikut ini aktifitas-aktifitas dasar yang harus dicatat di tingkat kebun
Penggunaan bahan kimia
pertanian
Pemupukan
Perekrutan pekerja
Pelatihan pekerja
Penanaman pohon
Pemanenan
Apa yang harus dicatat untuk
penggunaan bahan kimia
pertanian dan aplikasi pemupukan

• Petak
•
Tanggal
• Nama Produk
• Jumlah
• Dosis
•
Nama operator/yang
mengaplikasikan
• Peralatan yang
digunakan

Apa yang harus dicatat
untuk pelatihan pekerja
•
Tanggal
•
Topik pelatihan
• Pelatih
• Nama-nama peserta
•
Tanda tangan atau cap
jempol dari peserta

Apa yang harus dicatat
dari perekrutan pekerja
• Tanggal
• Nama
• Jenis pekerjaan
•
Jam kerja
• Gaji

Kemamputelusuran
Petani-petani dan kelompok mereka tidak boleh mencampurkan teh yang tidak disertifikasi
dengan teh yang disertifikasi di titik manapun. Teh yang disertifikasi perlu dipisahan di
seluruh tahapan transaksi: di pusat pembelian, selama pengemasan, di bagian
penerimaan pabrik, selama proses pengolahan sampai pengiriman produk akhir.

Pengelolaan Kebun
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Catatan:
Tidak tercampurnya teh
non-sertifikasi dengan teh
yang disertifikasi adalah
kriteria kritis

Pengangkutan terpisah untuk
daun teh dari kebun-kebun
yang disertifikasi.

Jalur pengolahan yang
terpisah untuk teh yang
disertifikasi.

Teh yang disertifikasi
dikemas secara terpisah
dan diidentifikasi.

