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Forest Stewardship Council® (FSC) adalah organisasi non-pemerintah independen, nirlaba,
yang didirikan untuk mempromosikan pengelolaan hutan dunia yang sesuai dengan
lingkungan, bermanfaat secara sosial, dan layak secara ekonomi.
Visi FSC adalah bahwa hutan dunia memenuhi hak dan kebutuhan sosial, ekologi, dan
ekonomi generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi mendatang.
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Pendahuluan
Kebijakan untuk Asosiasi FSC FSC-POL-01-004 adalah pernyataan dari nilai-nilai yang dimiliki
oleh individu dan organisasi terkait * dengan FSC. Hal ini mendefinisikan lima kegiatan yang
tidak dapat diterima, yang individu dan organisasi terkait* dan grup perusahaan* mereka
berkomitmen untuk hindari dalam operasi bersertifikat dan non-bersertifikat.
Dokumen ini, menjelaskan proses yang digunakan oleh FSC untuk menyaring pemohon agar
sesuai dengan Kebijakan untuk Asosiasi FSC, sehingga meminimalkan risiko dalam
membangun atau mempertahankan asosiasi* dengan organisasi yang melanggar Kebijakan
untuk Asosiasi FSC.
Pendekatan manajemen risiko yang diambil dalam prosedur ini bertujuan untuk
menyeimbangkan kebutuhan akan implementasi proaktif dari Kebijakan untuk Asosiasi FSC
sambil mengakui bahwa hal itu tidak dapat menempatkan beban yang tidak semestinya pada
atau menciptakan disinsentif bagi individu dan organisasi yang berkomitmen pada nilai-nilai
FSC. Oleh karena itu menempatkan penekanan yang kuat pada persyaratan pengungkapan
ini. Proses penyaringan akan cepat dan sangat otomatis. Sebuah penilaian diperpanjang rinci
akan dilakukan hanya jika indikasi yang jelas dari risiko tinggi untuk keterlibatan dalam
kegiatan yang tidak dapat diterima didefinisikan dalam Kebijakan untuk Asosiasi FSC
teridentifikasi.
Kesesuaian dengan Kebijakan untuk Asosiasi FSC diawasi langsung oleh FSC, tidak seperti
pengelolaan hutan, lacak balak, dan sertifikasi kayu yang terkontrol berdasarkan perjanjian
kontrak antara organisasi dan lembaga sertifikasi. Oleh karena itu, FSC juga menerapkan
Prosedur Pengungkapan ini. Namun, jika lembaga sertifikasi menemukan bukti atau
mengamati tindakan yang mengarah pada kemungkinan pelanggaran terhadap Kebijakan
untuk Asosiasi FSC, maka lembaga sertifikasi bertanggung jawab untuk memberi tahu
organisasi dan FSC tentang informasi tersebut.

Riwayat versi
V1-0

Versi awal, dan prosedur operasi internal, berdasarkan pernyataan diri organisasi
terkait.

V2-0

Draf 4-0 disajikan untuk konsultasi yang memperkenalkan versi publik pertama dari
prosedur tersebut. Hal ini termasuk persyaratan untuk menyatakan komitmen terhadap
Kebijakan untuk Asosiasi FSC dan untuk mengungkapkan informasi latar belakang
untuk penyaringan lebih lanjut oleh FSC dan menguraikan proses tingkat tinggi untuk
penyaringan informasi.
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A

Tujuan

Tujuan dari prosedur ini adalah untuk mengurangi risiko FSC dalam membangun atau
mempertahankan asosiasi* dengan organisasi atau individu yang melanggar Kebijakan untuk
Asosiasi FSC dengan menyediakan mekanisme penyaringan untuk kesesuaian dengan
Kebijakan untuk Asosiasi FSC.

B

Lingkup

Prosedur ini dilaksanakan oleh FSC dan diterapkan baik untuk anggota FSC pemohon (untuk
keanggotaan FSC Internasional) maupun pemegang sertifikat pemohon.
Prosedur ini berfokus pada penyaringan risiko bahwa individu, organisasi, atau grup
perusahaan* telah terlibat dalam salah satu dari enam kegiatan Kebijakan untuk Asosiasi FSC
yang tidak dapat diterima meskipun melalui operasi mereka yang tidak bersertifikat. Prosedur
ini melengkapi proses penilaian untuk pengelolaan hutan, lacak balak, dan sertifikasi kayu
terkontrol.
Prosedur akan diterapkan dalam pendekatan multi-langkah: Pada tahap pertama, sejak
tanggal efektif, prosedur ini akan berlaku untuk organisasi yang mengajukan sertifikasi FSC
atau keanggotaan FSC. Pada tahap selanjutnya, dan setelah tinjauan formal keefektifannya,
diperkirakan bahwa cakupannya akan diperluas ke organisasi ketika mengajukan sertifikasi
ulang (untuk pemegang sertifikat) dan pembaruan keanggotaan (untuk anggota). Ketika
keputusan seperti itu diambil, bagian ruang lingkup akan direvisi.

C

Tanggal efektif dan validitas

Tanggal persetujuan

akan dikonfirmasikan

Tanggal publikasi

akan dikonfirmasikan

Tanggal berlaku

akan dikonfirmasikan

Periode transisi

akan dikonfirmasikan

Masa validitas

sampai digantikan atau ditarik.

D

Referensi

Referensi berikut relevan untuk penerapan dokumen ini. Untuk acuan yang tidak bertanggal,
berlaku edisi terakhir dari dokumen acuan (termasuk setiap amandemennya).
FSC-POL-01-004
FSC-PRO-01-009

Kebijakan untuk Asosiasi FSC
Kebijakan untuk Pengaduan Asosiasi FSC
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1.

Pengungkapan latar belakang pemohon

1.1. Pemohon harus melengkapi kuesioner latar belakang dan pernyataan komitmen untuk
Kebijakan untuk Asosiasi FSC sebagai bagian dari proses aplikasi mereka.
1.2. Sebagai bagian dari kuesioner latar belakang, pemohon harus mengungkapkan
informasi yang berkaitan dengan organisasi dan grup perusahaan* mereka. Informasi
yang diperlukan tercantum dalam Lampiran 1.
1.3. Setelah menyelesaikan kuesioner latar belakang, pemohon dapat mengambil
sertifikasi dan/atau keanggotaan FSC, kecuali risiko langsung terhadap pelanggaran
Kebijakan untuk Asosiasi FSC telah teridentifikasi.

2.

Pemberitahuan dan ulasan

2.1. FSC akan membuat nama semua pemohon tersedia untuk umum di halaman web FSC
setiap bulan.
2.2. Jika pemangku kepentingan menyediakan informasi penting* bahwa pemohon atau
individu atau organisasi terkait* melanggar Kebijakan untuk Asosiasi FSC, maka
Kebijakan Memproses FSC SC-PRO-01-009 untuk Pengaduan Asosiasi harus diikuti.
2.3. FSC dapat meninjau informasi latar belakang yang diberikan, menggunakan kombinasi
alat layanan profil risiko seperti Penilaian Risiko Nasional Kayu Terkontrol dan yang
lainnya.
2.4. Beroperasi dengan tindakan pencegahan, jika tinjauan dalam Klausul 2.3 memberikan
indikasi bahwa risiko pelanggaran terhadap: Kebijakan untuk Asosiasi FSC meningkat,
FSC akan melakukan tinjauan panjang yang lebih rinci, yang dapat mencakup
komunikasi langsung dengan pemohon dan pemangku kepentingan terkait, jika perlu,
untuk mengumpulkan informasi tambahan. Lihat Lampiran 2: Garis besar untuk proses
penyaringan.
2.5. Kriteria untuk memicu tinjauan panjang dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada halhal berikut:
a)

Koneksi ke organisasi yang tidak terkait sebagai bagian dari grup
perusahaan*.

b)

Proses hukum sebelumnya mengonfirmasikan keterlibatan dengan salah
satu kegiatan tidak dapat diterima yang didefinisikan dalam Kebijakan untuk
Asosiasi FSC.

c)

Beroperasi di area berisiko tinggi atau sektor berisiko tinggi (berdasarkan
alat identifikasi risiko yang ada) ketika tindakan mitigasi risiko tidak jelas.

d)

Rekam jejak aplikasi asosiasi* yang sebelumnya tidak berhasil dengan FSC.

e)

Informasi yang diberikan tidak jelas, tidak lengkap, atau tidak akurat.

CATATAN: Kriteria risiko spesifik akan dikembangkan dalam proses lain yang
mengembangkan proses dan alat terperinci untuk mendukung pengungkapan dan
penyaringan

3.

Tindakan dan konsekuensi berdasarkan proses pengungkapan

3.1. Kegagalan dalam mengungkapkan semua informasi yang diperlukan dapat menjadi
dasar untuk memulai evaluasi sesuai dengan FSC-PRO-01-009.
3.2. Jika prosedur penyaringan menghasilkan informasi penting* bahwa individu atau
organisasi mungkin melanggar Kebijakan untuk Asosiasi FSC, maka prosedur
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Kebijakan Memproses untuk Pengaduan Asosiasi FSC FSC-PRO-01-009 akan dimulai
dan keputusan asosiasi* akan ditunda sampai proses selesai.
3.3. Individu atau organisasi diberi kesempatan untuk menarik aplikasi jika mereka tidak
ingin melanjutkan evaluasi.
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Lampiran 1: Pertanyaan pengungkapan terkait dengan FSC
Di bawah ini adalah contoh informasi yang akan diminta oleh FSC dari organisasi.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk penyaringan oleh FSC berdasarkan
sistem manajemen risiko. Tidak semua pertanyaan mungkin relevan atau ditanyakan dari
semua pemohon.
1)

Status dan jenis asosiasi* saat ini

2)

Jenis asosiasi* yang diajukan

3)

Ukuran grup perusahaan*

4)

Struktur perusahaan dari grup perusahaan*

5)

Negara-negara yang beroperasi di sektor hutan dan hasil hutan dari grup
perusahaan*

6)

Sektor operasi grup perusahaan*

7)

Afiliasi atau hubungan perusahaan lainnya dengan organisasi yang saat ini tidak
terkait

8)

Keputusan sebelumnya tentang disasosiasi atau blokir dari sistem FSC dan
statusnya

9)

Aplikasi sebelumnya untuk asosiasi* atau keanggotaan yang diberikan

10)

Proses hukum saat ini atau masa lalu yang mengonfirmasi keterlibatan dengan
salah satu aktivitas yang tidak dapat diterima yang didefinisikan dalam Kebijakan
untuk Asosiasi FSC dari 5 tahun terakhir.

11)

Jenis sistem uji tuntas yang digunakan (jika ada)

12)

Lainnya

Beberapa pertanyaan mungkin memicu pertanyaan tambahan untuk klarifikasi lebih lanjut atau
langsung pindah ke akhir jika pertanyaan lebih lanjut tidak diperlukan.
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Lampiran 2: Garis besar proses penyaringan

Pemohon memberikan data

Data disaring untuk risiko
pelanggaran PfA

Tinggi

Tingkat risiko

Rendah

Pemeriksaan lebih lanjut, misalnya,
pencarian publik dengan kata kunci,
verifikasi struktur perusahaan,
permintaan informasi lebih lanjut.

Risiko
dibersihkan?

Fase
Pengembangan II:
pembaruan rutin
untuk data

Ya

Tidak
Penyelidikan
No

Pelanggaran
dikonfirmasi?

Tidak

Ya
Asosiasi ditolak/
diizinkan dengan
syarat

Kelayakan untuk
asosiasi
dikonfirmasi
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Lampiran 3: Istilah dan definisi
Untuk tujuan prosedur ini, istilah dan definisi yang diberikan dalam Kebijakan untuk Asosiasi
Organisasi FSC-POL-01-004 dengan FSC, Daftar Istilah FSC FSC-STD-01-002 dan hal-hal
berikut ini berlaku:
Asosiasi (terkait, asosiasi, organisasi terkait): Sebuah asosiasi dengan FSC secara resmi
didirikan melalui salah satu hubungan kontrak berikut: perjanjian keanggotaan FSC; perjanjian
lisensi pemegang sertifikat FSC; perjanjian lisensi lembaga sertifikasi FSC; perjanjian
kemitraan FSC.
Grup perusahaan: Totalitas badan hukum yang terkait* organisasi berafiliasi dalam hubungan
korporat yang salah satu pihak mengontrol kinerja pihak lainnya (misalnya perusahaan induk
atau saudara, anak perusahaan, perusahaan induk, usaha patungan) seperti yang dijelaskan
dalam Kebijakan untuk Asosiasi FSC FSC-POL-01-004.
Informasi penting: Informasi yang dapat dipercaya yang diberikan oleh pihak ketiga dan/atau
dikumpulkan melalui penelitian independen yang diperoleh dari sumber terpercaya/terkenal
yang merupakan bukti kuat untuk dipertimbangkan dalam penyelidikan. Informasi penting
dapat mencakup salah satu bentuk berikut selama bukti memenuhi kriteria yang disyaratkan
dalam definisi ini: laporan ilmiah, analisis teknis, laporan sertifikasi, artikel berita yang
dikuatkan, laporan resmi dan/atau pengumuman oleh otoritas pemerintah, analisis hukum,
Informasi Geografis Informasi sistem (koordinat batas, pemetaan perubahan satelit), video
atau rekaman, gambar, wawancara independen, pernyataan tertulis dan deklarasi, notulen
rapat, dan informasi perusahaan/organisasi.
Tabel 1. Bentuk verbal untuk pernyataan ketentuan

[Diadaptasi dari Arahan ISO/IEC Bagian 2: Aturan untuk struktur dan penyusunan
Standar Internasional]
"harus": menunjukkan persyaratan yang harus diikuti secara ketat agar sesuai dengan
dokumen.
"seharusnya": menunjukkan bahwa di antara beberapa kemungkinan satu
direkomendasikan sebagai sangat cocok, tanpa menyebutkan atau mengecualikan yang
lainnya, atau bahwa tindakan tertentu lebih disukai tetapi tidak selalu diperlukan.
"mungkin": menunjukkan tindakan yang diizinkan dalam batas-batas dokumen.
“bisa”: digunakan untuk pernyataan kemungkinan dan kemampuan, baik material, fisik,
atau kausal.
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