Dapatkan Sertifikasi!

Panduan anda menuju proses penilaian ASC
untuk pengelola lokasi tunggal/perorangan

Perkenalan
Aquaculture Stewardship Council (ASC) adalah organisasi nirlaba internasional yang bertujuan
menjaga persediaan makanan laut untuk masa depan. Standar budi daya kami menetapkan
persyaratan ketat untuk budi daya bertanggung jawab yang mendorong produsen makanan laut
untuk meminimalisir dampak lingkungan dan sosial utama dari perikanan budi daya.
Melalui program sertifikasi dan pelabelan kami yang terkemuka di dunia, ASC memberikan
penghargaan kepada produksi perikanan budi daya yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab,
sesuai dengan tujuan kami untuk membantu mentransformasi pasar makanan laut dunia.
Logo ASC pada kemasan membantu konsumen untuk mengidentifikasi produk yang disertifikasi
sebagai pilihan yang bertanggung jawab. Ketika konsumen atau bisnis memilih untuk membeli
makanan laut lestari yang bersertifikat, mereka memberikan penghargaan kepada pembudidaya
yang menerapkan praktik terbaik.
Peritel dan restoran yang menjual produk ASC harus menjalani audit rantai dagang. Ini menjaga
transparansi dari rantai pasok.

Ambil langkah pertama
Selamat! Dengan mengambil keputusan untuk menuju sertifikasi ASC, Anda telah mengambil
langkah pertama menuju produksi komoditas perikanan budi daya yang lestari dan bertanggung
jawab secara sosial.
Tujuan dari panduan ini adalah untuk memberikan gambaran apa yang dapat Anda alami pada
masing-masing tahap proses penilaian ASC. Dengan menyiapkan langkah-langkah jelas untuk anda
ikuti, kami berharap proses penilaian Anda berjalan dengan efisien dan efektif, dan memberikan
anda peluang terbaik untuk mendapatkan hasil positif.
Pedoman ini mencakup perusahaan-perusahaan yang bermaksud untuk mendapatkan sertifikasi
terhadap satu lokasi budi daya tunggal, yang di dalamnya bisa memiliki banyak wadah, kandang,
kolam, kanal sistem raceway, atau bidang.
Bila Anda memiliki pertanyaan pada tahap apapun, kami akan senang untuk membantu. Silakan
hubungi ……….
KOTAK MUNCUL
Manfaat dari sertifikasi
Mendapatkan sertifikasi untuk salah satu Standar ASC memberikan validasi bagi upaya yang
dilakukan oleh usaha budi daya Anda untuk memastikan keberlanjutan sosial dan kelestarian
lingkungan dalam jangka panjang.
Produsen bersertifikat memiliki kesempatan untuk memasok pasar di mana kredibilitas lingkungan
dan sosial memainkan peran yang semakin penting dalam pengambilan keputusan oleh pihak
pembeli.
Manfaat potensial termasuk:
•
•
•
•
•
•

Produksi komoditas perikanan yang bertanggung jawab secara sosial dan ramah lingkungan
Peningkatan reputasi
Perlindungan mata pencaharian
Akses ke pasar baru
Menjamin untuk pasar yang sudah ada
Peluang untuk promosi

AKHIR KOTAK MUNCUL

Spesies apa saja yang tercakup?
ASC bekerja secara eksklusif dengan organisasi pihak ketiga independen yang dikenal sebagai badan
penilai kesesuaian (Conformity Assessment Bodies/CAB). Mereka menyediakan layanan sertifikasi
untuk pembudidaya komoditas perikanan yang ingin diaudit berdasarkan Standar yang disetujui ASC.
Saat ini ASC memiliki standar untuk komoditas:
Abalon

Bivalvia (kerang becangkang genap)

Ikan Trout Air Tawar

Pangasius (Ikan Patin)

Ikan Salmon

Rumput Laut (bersama dengan MSC)

Ikan Kakap Laut, Bawal Laut, dan Meagre Ikan Seriola dan Cobia
Udang

Tilapia (ikan Nila)

Standar ASC mematuhi proses internasional yang paling ketat untuk program sertifikasi dan
mematuhi pedoman Food and Agriculture Organization (FAO) PBB dan Kode Praktik Aliansi ISEAL.

Siapa yang bisa mendaftar?
Standar ASC berlaku secara global, untuk semua lokasi dan skala operasi, termasuk usaha budi daya
di laut dan darat.
Perusahaan yang mencari sertifikasi harus sudah beroperasi setidaknya selama 18 bulan atau satu
siklus panen (manapun yang lebih singkat). Mereka juga harus memiliki catatan yang tersedia seperti
data performa, lisensi, dokumen-dokumen teknis, dan kontrak kerja.
Persyaratan secara persis berbeda-beda tergantung pada Standar yang digunakan untuk melakukan
penilaian terhadap Anda. Daftar lengkap semua persyaratan dapat diakses di sini. (Tautan)
Perusahaan yang pernah mengalami penarikan sertifikat ASC ditarik atau kegagal audit sertifikasi
ASC dalam periode 12 bulan terakhir maka tidak memenuhi syarat untuk mendaftar.

Memilih Badan Sertifikasi
Langkah pertama adalah untuk menandatangani kontrak dengan sebuah badan akreditasi (CAB)
yang ditunjuk ASC. Dengan meminta perkiraan harga kepada beberapa perusahaan, Anda dapat
memilih parusahaan yang mana yang menawarkan layanan terbaik untuk harga yang diminta. Daftar
lengkap CAB dapat diakses di sini.
CAB yang Anda pilih dapat membantu dengan pertanyaan apapun yang anda miliki tentang apakah
Anda memenuhi semua persyaratan untuk sebuah Standar.
CAB dievaluasi setiap tahun untuk memastikan kompetensi mereka untuk menyediakan sertifikasi
terhadap standar ASC. Proses ini termasuk evaluasi terhadap audit ASC yang mereka lakukan.

Persiapan penilaian
CAB Anda akan memberikan daftar periksa lengkap tentang persyaratan audit dan mengatur tanggal
untuk kunjungan. Anda akan diberikan pemberitahuan setidaknya 30 hari sebelumnya.
Gambaran umum tentang persyaratan yang harus Anda penuhi diberikan dalam Daftar Periksa
Sertifikasi untuk Klien di www.asc-aqua.org. (Tautan)
Kami akan menerbitkan pemberitahuan audit di situs web kami untuk memberikan peluang kepada
para pemangku kepentingan untuk berkomentar. Selain itu, CAB akan memberi tahu para pemangku
kepentingan potensial dan pihak yang berkepentingan tentang audit yang direncanakan dan
mengundang partisipasi mereka.
Kami menyarankan Anda untuk terlibat dengan para pemangku kepentingan yang relevan di awal
proses untuk membangun kepercayaan dan pemahaman dan membantu audit Anda berjalan dengan
lancar.

KOTAK MUNCUL
Persiapan dan manajemen proyek yang baik akan memastikan penilaian yang lancar, tepat waktu dan
hemat biaya. Anggota staf atau manajer proyek yang ditunjuk akan berguna untuk memantau proses
penilaian dan bertindak sebagai titik kontak untuk tim penilai.
AKHIR KOTAK MUNCUL

Apa yang terjadi dalam audit?
Anda harus memiliki semua dokumentasi yang relevan untuk diserahkan dan personel siap untuk
diwawancarai.
Auditor akan menilai setiap aspek operasi Anda terhadap Standar ASC yang relevan. Segala
ketidaksesuaian akan digolongkan sebagai kecil atau besar.

Jika Anda memiliki ketidaksesuaian kecil, Anda memiliki tiga bulan untuk mengembangkan rencana
tindakan korektif dan menunjukkan bahwa tindakan korektif telah dilakukan.
Sertifikasi ASC akan ditahan bila Anda memiliki ketidaksesuaian besar, sampai penyebabnya dapat
diidentifikasi dan diperbaiki. Anda akan memiliki tiga bulan untuk melakukan ini.

Apa yang terjadi berikutnya?
Dalam 30 hari CAB Anda akan menyiapkan dan mengirimkan kepada Anda laporan temuan auditor
untuk diulas. Draf laporan juga akan dipublikasikan di situs web kami selama 15 hari untuk
memungkinkan komentar dari masyarakat umum.
Setelah semua komentar dianalisis, CAB akan memutuskan apakah fasilitas budi daya Anda telah
sepenuhnya mematuhi persyaratan ASC.

Selamat, sertifikasi anda telah dipastikan!
Setelah CAB Anda telah memastikan bahwa fasilitas budi daya anda telah tersertifikasi, mereka akan
menyampaikan informasi kepada ASC dan menerbitkan sertifikat. Berita ini akan diumumkan di situs
web ASC.
Anda sekarang bebas untuk merayakan dan menerbitkan komitmen anda terhadap perikanan budi
daya yang lestari dan bertanggung jawab secara sosial.

Mempertahankan sertifikasi Anda
Sebuah sertifikat berlaku untuk periode waktu tiga tahun, tetapi Anda wajib melaksanakan audit
pengawasan tahunan untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan terhadap standar ASC. CAB
yang bekerja dengan anda akan memberikan informasi kapan audit tersebut harus dilakukan. Audit
ini dapat dilakukan hingga enam bulan sebelum atau sesudah tanggal ‘hari jadi’ sertifikasi Anda pada
setiap tahunnya.
Audit pengawasan akan mencakup interaksi tatap-muka dengan klien, pekerja, dan pemangku
kepentingan yang relevan, dan para pemangku kepentingan dapat diundang untuk menyediakan
informasi tambahan.

Linimasa sertifikasi
Proses sertifikasi pada umumnya menghabiskan waktu sekitar 4 bulan dari awal hingga akhir.

Proses Sertifikasi ASC untuk Fasilitas Budi Daya
Berlaku sejak: 2017

Pembudidaya
menandatangani
kontrak dengan
pemberi
sertifikasi
independen
dengan kualifikasi
ASC

Draf laporan
audit tersedia di
situs web ASC
untuk meneruma
umpan balik dari
masyarakat

Audit
berlangsung di
lokasi

30 hari

Audit diumumkan
di situs web ASC
untuk
mengakomodir
masukan dari
pemangku
kepentingan

± 3 hari

30 hari

15 hari

Draf laporan
audit disusun

20 hari

Pemberi sertifikasi Sertifikasi ASC
memutuskan bila diterbitkan bila
fasilitas budi daya kepatuhan telah
memenuhi
terkonfirmasi
persyaratan ASC

Waktu total: ~ 4

Catatan: Semua hari yang ditampilkan adalah hari kerja

Siapa melakukan apa: Pemain kunci, peran, dan tanggung jawab
Selama proses audit, Anda akan menjadi terbiasa dengan sejumlah individu dan organisasi penting.
Di bawah ini Kami telah memberikan deskripsi tentang siapakah mereka, dan apa peran spesifik
mereka dalam proses tersebut.

Klien
Seorang individu atau organisasi yang membuat permohonan secara formal agar proses penilaian
dilakukan terhadap sebuah fasilitas budi daya.
Klien bertanggung jawab untuk:
•
•
•
•
•

Memasuki kontrak hukum dengan badan penilai kesesuaian (CAB) yang terakreditasi - oleh
karena itu klien harus merupakan badan yang dibentuk secara hukum
Mendanai biaya proses audit
Memastikan CAB mengetahui para pemangku kepentingan yang harus dihubungi untuk
dilibatkan dalam proses audit
Memastikan bahwa tim penilai memiliki akses tidak terbatas terhadap data dan informasi
Menerapkan rencana tindakan apa pun untuk melakukan perbaikan jika/ketika sertifikat ASC
dikeluarkan

Badan Penilai Kesesuaian (Conformity Assessment Body/CAB)
Badan independen yang mendapatkan persetujuan dari Accreditation Services International (ASI)
untuk melakukan audit dan untuk menentukan apakah sebuah fasilitas budi daya memenuhi standar
ASC yang relevan berdasarkan hasil dari audit-audit tersebut.
CAB bertanggung jawab untuk:
•
•
•

Membentuk tim penilai
Menerbitkan sertifikat
Melakukan audit pengawasan dan evaluasi selama periode berlakunya sertifikat

Tim Penilai
Profesional penilaian, ilmuwan, ahli teknis, dan auditor sosial dengan pengetahuan spesialis yang
telah dipilih oleh CAB untuk menjalankan audit.
Tim penilai bertanggung jawab untuk:
•
•

•

Menilai fasilitas budi daya terhadap Standar ASC yang relevan sesuai dengan Persyaratan
Sertifikasi dan Akreditasi ASC sebagai perwakilan dari CAB
Menggunakan informasi yang disediakan oleh Klien, badan pengelola, dan kelompok
pemangku kepentingan untuk mencapai keputusan tentang performa/kinerja sebuah
fasilitas budi daya
Menggunakan informasi dan laporan yang tersedia untuk mengambil keputusan pencegahan
(mereka tidak diwajibkan melakukan penelitian baru untuk mencapai keputusan).

Sistem Penjaminan Mutu ASC
Para Ahli yang dipilih untuk melakukan ulasan/tinjauan terhadap komentar masyarakat umum pada
dokumen draf laporan dan memberikan umpan balik kepada CAB.

Pemangku kepentingan
Individu siapapun atau organisasi apapun yang memiliki kepentingan/ketertarikan terhadap atau
terdampak oleh operasi budi daya.
Pemangku kepentingan bertanggung jawab terhadap:
•
•

Mengangkat masalah dan kekhawatiran tentang perilaku atau kinerja pembudidaya yang
relevan dengan Standar ASC untuk menjadi perhatian tim penilai
Memberikan argumen terinformasi dan substantif terkait posisi mereka, termasuk referensi
untuk bukti objektif yang dapat membantu tim penilai

Pemangku kepentingan yang umum antara lain:
•
•
•
•
•
•
•

Lembaga/badan/dinas pemerintah
Organisasi lingkungan/konservasi
Nelayan lainnya, pembudidaya rumput laut, atau pemanen langsung dari alam
Kelompok industri
Kelompok masyarakat
Sektor komersial/pasca-panen (konsumen Anda)
Ilmuwan

ASC
Organisasi non-pemerintah dan pembuat standar yang bergerak sesuai misi. Kami tidak terlibat
dalam proses audit dan tidak menerbitkan sertifikat. Untuk menjaga ketidakberpihakan, kami
mengoperasikan program sertifikasi pihak ketiga, di mana audit dilakukan oleh badan penilai
kesesuaian (CAB) yang independen.
•

•

Kami dapat membantu pembudidaya untuk memahami Standar yang relevan dan proses
audit dan membantu produsen bersertifikat untuk mengkomunikasikan pencapaian mereka
dan untuk melakukan eksplorasi terkait akses pasar
Kami dapat memberikan pengawasan teknis terhadap Standar ASC, dan bila perlu,
membahas bila ada masalah dengan Accreditation Services International.

Daftar periksa singkat
Berikut adalah daftar periksa yang berguna untuk membantu Anda melacak kemajuan Anda melalui
proses audit.
Standar yang mana?
Unduh dan kenali diri Anda dengan Standar ASC yang sesuai melalui www.asc-aqua.org
Mempersiapkan proses audit
Pilih lembaga penilaian kesesuaian (CAB) dan tandatangani kontrak dengan mereka
Unduh Daftar Periksa Sertifikasi Klien pra-audit (tautan) dan gunakan untuk memutuskan apakah
fasilitas operasi budi daya Anda telah siap untuk menjalani audit awal atau apakah Anda harus
melakukan perbaikan pada operasi Anda terlebih dahulu
Hubungi pemangku kepentingan yang tertarik/berkepentingan dengan operasi budi daya Anda
Selidiki sumber pendanaan
Persiapkan audit awal
CAB mitra Anda akan mengumumkan rencana & jadwal audit
Persiapkan informasi yang disyaratkan oleh CAB mitra Anda
Atur kunjungan ke lokasi bersama CAB mitra Anda
Tinjau dan ulas Draf Laporan Klien yang disusun oleh CAB
Susun dan inisiasi rencana aksi apapun yang dibutuhkan untuk perbaikan
Bila telah tersertifikasi
Rayakan dan promosikan sertifikasi ASC untuk fasilitas operasi budi daya Anda!

Untuk informasi lebih lanjut www.asc-aqua.org
ASC
HNK, Arthur van Schendelstraat 650 3511 MJ Utrecht
The Netherlands
T: +31 30 239 31 10
E: info@asc-aqua.org
W: www.asc-aqua.org

