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Sejak budidaya memperoleh sertifikasi ASC 
pada Agustus 2012, pertumbuhan program 
ASC sangat luar biasa. Pada awal 2021, lebih 
dari 1.300 lahan  budidaya telah memperoleh  
sertifikasi ASC, dengan produk-produk  
berlabel ASC yang telah meningkat pesat 
baik secara jumlah maupun jangkauan pasar. 
Penyerapan lebih lanjut di pasar maju dan 
pasar berkembang diharapkan terus terjadi 
selama beberapa tahun mendatang. 

Standar ASC menetapkan prinsip, kriteria, 
indikator, dan tingkat kinerja terukur bagi
budidaya yang bertanggung jawab dalam  
isu-isu sosial dan lingkungan. Namun,  
penerapan standar ini di lapangan merupakan 
tanggung jawab para produsen, dengan 
kemungkinan kendala dalam hal sumber 
daya keuangan atau teknis pada operasi 
budidaya yang lebih kecil. Untuk membantu 
menjembatani kesenjangan ini, kami telah 
mengembangkan Program Perbaikan ASP 
IP (ASC Improver Program, ASC IP) untuk 
membuka akses yang lebih luas terhadap 
sertifikasi ASC atau memperbaiki praktik 
budidaya menjadi lebih bertanggung jawab 
bagi para produsen kecil atau yang kurang 
berteknologi. ASC IP menyusun seperangkat 
prosedur dan peralatan untuk memastikan 
bahwa standar ASC atau praktik perbaikan 
diterapkan secara konsisten dan efektif oleh 
produsen. Tujuan kami bagi para Pelaku  
Perbaikan adalah meningkatkan kekuatan 

pasar, mengundang rantai pasokan dan 
organisasi- organisasi lain untuk menjadi 
Mitra, untuk menarik para produsen agar 
mendorong berbagai peningkatan di area-
area yang paling berpotensi mengalami 
perubahan. 

Tujuan Kami
Tujuan dari Program Perbaikan ASC IP adalah 
sebagai berikut:

1.  Mengembangkan perangkat teknis dan 
jaringan pendukung yang memberikan jami-
nan dan rangkaian layanan yang dibutuhkan 
oleh para produsen guna meningkatkan 
produksi budidaya dalam skala besar. Hal 
ini akan memungkinkan produsen untuk:

 a.  menerapkan praktik-praktik yang lebih 
baik serta mengurangi dampak ling-
kungan dan sosial yang terkait dengan 
produksi budidaya mereka; dan 

 b.  mendapatkan pengakuan atas pening-
katan yang telah diverifikasi menurut 
standar ASC. 

2.  Melibatkan pemerintah dan para mitra sta-
keholder dalam memfasilitasi penyebaran 
sumber daya serta mendukung pendekatan 
pembangunan yang efisien demi pening-
katan kualitas. 

Cara Kerja
Program ini dikembangkan untuk para 
produsen yang belum bersertifikat ASC tetapi 
ingin menunjukkan bahwa mereka sedang 
meningkatkan kinerja, menggunakan peralatan 
dan sistem rancangan ASC guna menciptakan 
jalur yang kredibel menuju perbaikan.

Produsen dapat memilih dari dua jalur 
Aquaculture Improvement Project (AIP) 
berikut:
(1)  Sertifikasi AIP ke ASC: Jalur ini memiliki 

sasaran untuk menentukan rencana yang 
terdiri dari empat fase guna meningkatkan 
kinerja produsen ke tingkat yang dapat 
disertifikasi pada akhir AIP.

(2)  AIP menuju Praktik yang Lebih Baik: 
Jalur kedua ini dirancang untuk memfasi-
litasi produsen yang tidak bertujuan untuk 
disertifikasi tetapi ingin memperbaiki 
praktik agar lebih bertanggung jawab di 
bidang-bidang lingkungan atau sosial 
tertentu.

•   Aplikasi dan penentuan kelayakan,
•   Penetapan kinerja dasar melalui analisis 

kesenjangan,
•   Pengembangan rencana aksi yang terikat 

waktu untuk menghasilkan perbaikan  
(maksimal 3 tahun),

•   Pelaporan capaian sasaran AIP yang 
mengikuti serangkaian indikator esensial, 
wajib, dan opsional serta pengumpulan data 
untuk dilaporkan berdasarkan metrik yang 
berlaku, dan

•   Verifikasi independen atas kinerja dan 
kemajuan.

Partisipasi dalam program ini memberikan 
akses ke para pelaksana yang telah 
mendapatkan pelatihan dan memenuhi 
kualifikasi ASC, ditunjuk oleh AIP, terdaftar 
di situs web ASC, serta akses ke para 
verifikator yang telah mendapatkan pelatihan 
dan memenuhi kualifikasi ASC, ditunjuk oleh 
ASC, independen dari AIP.

Program Perbaikan ASC IP Peralatan dan Jaringan 
• Analisa Kesenjangan
• Rencana Aksi
• Materi Pelatihan
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Aquaculture Stewardship Council

Daalseplein 101

3511 SX Utrecht 

The Netherlands

+31 30 230 5929

www.asc-aqua.org

Untuk informasi lebih lanjut tentang 

program perbaikan ASC IP silahkan 

menghubungi

Roy van Daatselaar
Roy.vanDaatselaar@asc-aqua.org

Apa manfaatnya 
bagi Anda?

Sebagai produsen:
• Terdaftar di situs ASC dengan status ‘dalam perbaikan’
• Mendapat akses ke peralatan dan jaringan pendukung
• Menjadi bagian dari portofolio promosi ASC
• Memperoleh pengakuan dalam hal operasi yang 

transparan
• Mengeklaim partisipasi AIP

Sebagai pemasok/pengecer:
• Mendukung produsen dalam rantai pasokan Anda 

melalui peralatan dan jaringan
• Memperoleh verifikasi independen atas kemajuan
• Berasosiasi dengan program ASC
• Mengeklaim partisipasi AIP


