Program Chain of Custody terbit 2019
Ringkasan perubahan
Diterbitkan tanggal 28 Maret 2019 | Efektif tanggal 28 September 2019

Daftar isi:
1. Latar belakang
2. Perubahan keseluruhan pada
Standar CoC versi 5.0
3. Persyaratan baru tentang pekerja
paksa & pekerja anak
4. Perubahan program lainnya
5. Tanya Jawab

Presenter Anda hari ini dari Tim Supply Chain
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Marine Stewardship
Council (MSC) adalah sebuah
organisasi internasional non-profit yang
dibentuk untuk mengatasi masalah
penangkapan ikan yang tidak
berkelanjutan dan menjaga pasokan
makanan laut untuk masa depan.

Visi MSC adalah agar lautan dunia
tetap penuh dengan kehidupan - hari ini,
besok dan untuk generasi yang akan
datang.

Program MSC

Perikanan/
tambak
/ farm

Sertifikasi
perikanan

Sertifikasi rantai
pengawasan /
Chain of custody

• 2 sistem sertifikasi – Perikanan & Rantai Pasok
• Diakui secara internasional
FAO PBB, ISEAL & Global Sustainable Seafood Initiative
• Sesuai dengan norma internasional
• Jaminan suatu keberlanjutan
• Jaminan bahwa ikan berasal dari perikanan yang
berkelanjutan

Lisensi
ekolabel

Produk
konsumen

Mengapa meninjau Standar MSC CoC?

Tujuan kami adalah memastikan:
• Persyaratan sertifikasi diterapkan secara
efektif & konsisten
• Proses sertifikasi lebih efisien
• Akses terhadap program MSC & ASC
meningkat
• Program CoC tetap sesuai dengan tren
industri untuk manajemen dan audit
rantai pasok

Bagaimana kami mengembangkan Standar kami?

Mengidentifikasi
area untuk
perbaikan

Melakukan
riset dan
membuat
solusi

Berkonsultasi
dengan
pemangku
kepentingan
untuk
mengumpulkan dan
mempertimbangkan
feedback
mereka

Dipandu dan
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dan Dewan
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Mengevaluasi
perubahan
untuk
memastikan
hasil sesuai
yang
diinginkan

Tinjauan program CoC – timeline
Peristiwa penting
Aktivitas publik
Aktivitas internal

Penelitian, workshop yang ditargetkan & penilaian dampak
Workshop konsultasi
Asia tenggara
Jan 2017

Workshop konsultasi
CAB (London)
Sep 2017

Workshop konsultasi
Cina
Apr 2017

Workshop MSC-CABASI (London)
Mar 2018

Dewan Penasihat
Teknis MSC
Dec 2017

Dewan Penasihat
Teknis MSC
Jun 2018

Persetujuan Dewan
MSC
Jan 2019

Konsultasi publik akhir
dan online
15 Ags – 15 Okt 2018

Konsultasi publik
online
1-30 Sep 2017

2017

Workshop Vietnam,
Russia & Asia Tenggara
Ags - Okt 2018

2018

IMPLEMENTASI
Program baru CoC
28 Sep 2019

PENERBITAN
Program baru CoC
28 Mar 2019

2019

Perubahan Standar CoC & implementasi
Tanggal terbit

Tanggal Efektif

28 Maret 2019

28 September 2019

Transisi minimum 6 bulan
Standar Baru diterbitkan

Semua audit mengikuti Standar baru

Auditor mendapatkan kualifikasi baru &
pemegang sertifikat menerapkan
persyaratan baru

Mulai 28 Sep 2019 semua perusahaan harus
menggunakan standar CoC versi terbaru

Jika suatu perusahaan secara khusus ingin diaudit dengan Standar baru sebelum 28
September 2019, mereka perlu berbicara dengan lembaga sertifikasi mereka, untuk melihat
apakah hal tersebut memungkinkan. Hal ini tunduk pada ASI yang menyetujui transisi,
pelatihan auditor, dan persetujuan variasi MSC.

Apa yang berubah?
1. Persyaratan baru tentang ketenagakerjaan perusahaan
CoC
2. Standar CoC baku v5.0
– persyaratan baru dan panduan untuk memastikan integritas
produk dan sesuai dengan tren industri

3. Standar CoC CFO v2.0
– pengawasan yang lebih besar terhadap pertumbuhan
perusahaan dan mengaudit mereka

4. Standar CoC grup v2.0
– Peningkatan efisiensi dan aksesibilitas
5. Persyaratan sertifikasi CoC v3.0

6. Persyaratan umum sertifikasi v2.4

5 prinsip untuk memastikan jaminan berkelanjutan
Lima prinsip dan
persyaratan mendasar dari
penelusuran, segregasi &
identifikasi tidak berubah.

1
2
3
4
5

Produk bersertifikat dibeli dari pemasok bersertifikat

Produk bersertifikat dapat diidentifikasi

Produk bersertifikat dipisahkan
Produk bersertifikat dapat ditelusuri dan volumenya
tercatat
Sistem pengelolaan organisasi membahas
persyaratan Standar ini

Perubahan
utama pada
Standar MSC
CoC : Baku
v5.0
(pembaharuan dari
v4.0)

Perubahan utama standar CoC
1. Memverifikasi produk berasal dari sumber yang bersertifikat – Standar CoC Prinsip 1
Memverifikasi status sertifikasi pemasok
Selalu periksa status sertifikasi pemasok produk MSC pada
msc.org/suppliers atau produk ASC products pada ascaqua.org. Situs web lebih bisa diandalkan daripada sertifikat
kertas, untuk informasi sertifikat yang dibatalkan,
ditangguhkan, atau ditarik sebelum kedaluwarsa.
Membeli langsung dari perikanan / tambak yang
bersertifikat selalu periksa :
•

Apakah perikanan / tambak juga memerlukan sertifikat CoC
untuk memenuhi syarat dalam menjual produk bersertifikat.
Informasi ini tersedia di laporan audit perikanan / tambak.

•

Jika menerima dari tambak bersertifikat ASC secara langsung,
perusahaan dapat melakukan tes antibiotik pada produk. Jika
produk ASC ditemukan mengandung antibiotik yang
dikecualikan menurut standar budidaya ASC, berarti produk
tidak sesuai.

Perubahan utama standar CoC
2. Pelabelan spesies dan asal yang benar – Standar CoC Prinsip 2
• Asal, daerah tangkapan atau pelabelan spesies perlu
disesuaikan dengan undang-undang yang relevan di
negara atau negara tempat produk tersebut
diperdagangkan.
• Auditor sekarang akan memeriksa hal ini, dan apabila
terdapat bukti kesalahan label, hal ini dapat dibuat
sebagai ketidaksesuaian.

Perubahan utama standar CoC
3. Pencatatan yang efektif & pengambilan sampel produk – Standar CoC Prinsip 5
• Jika menggunakan subkontraktor dalam menangani
produk bersertifikat, seperti pengolah kontrak dan
transportasi, Anda harus bisa meminta catatan/rekaman
mengenai produk bersertifikat, dan mengijinkan
lembaga sertifikasi dan MSC mengakses semua produk
bersertifikat dan bangunan ketika diminta.
• Waktu bagi perusahaan untuk memberikan catatan
penelusuran ke MSC atau agen yang ditunjuk telah
dikurangi menjadi 5 hari sejak tanggal permintaan.
• Selain MSC, Aquaculture Stewardship Council (ASC)
telah diklarifikasi sebagai agen yang ditunjuk, dan dapat
meminta catatan produk ASC atau sampel produk ASC
untuk pengujian.

Perubahan utama standar CoC
4. Sistem dan pengelolaan yang efektif – Standar CoC Prinsip 5
Menangani produk yang sedang dalam penilaian
Menerima persetujuan tertulis dari lembaga sertifikasi
Anda sebelum menangani produk yang masih dalam
penilaian perikanan MSC perikanan atau budidaya ASC.
Produk yang ‘sedang dalam penilaian’ memenuhi syarat
untuk dijual sebagai bersertifikat, namun bisa dijual ketika
perikanan atau tambak telah disertifikasi.
Hanya organisasi yang merupakan bagian dari kelompok
klien perikanan, atau pemilik sah yang sama dengan
suatu tambak yang diaudit yang dapat dipertimbangkan
untuk disetujui.
Perubahan lain :
• Menerima persetujuan tertulis dari lembaga sertifikasi Anda
sebelum menambahkan / mengubah alamat lokasi
• Setiap audit memperbaharui daftar pemasok yang digunakan
sejak audit sebelumnya

Perubahan utama proses audit & persyaratan
5. Kebutuhan akan CoC ketika produk tamper
proof konsumen dibuka
Sertifikasi CoC diperlukan untuk semua pelaku sebelum
produk menjadi kemasan siap pakai / consumer ready tamper
proof packed (CRTPP). Jika produk CRTPP dibuka & diubah,
diperlukan sertifikasi CoC jika Anda ingin mengklaim produk
bersertifikat.

6. Kategori ruang lingkup baru
Sekarang, ‘Perdagangan tepung ikan’, ‘Perdagangan minyak
ikan’ atau melakukan ‘off-loading secara manual’ dianggap
sebagai ruang lingkup kegiatan yang terpisah.
Jika Anda melakukan salah satu dari kegiatan tersebut,
silahkan beri tahu lembaga sertifikasi Anda sebelum tanggal
28 September 2019, sehingga mereka dapat
mempertimbangkannya untuk disetujui dan menambahkannya
ke ruang lingkup sertifikat Anda.

Perubahan utama proses audit & persyaratan
7. Penangguhan untuk sertifikat multi-lokasi (baku)
Penangguhan dapat diterapkan untuk satu atau beberapa
lokasi jika lembaga sertifikasi Anda menentukan alasan
penangguhan untuk spesifik lokasi, dan tidak mempengaruhi
lokasi lain atau seluruh sertifikat CoC.

8. Ketidaksesuaian
Jika ketidaksesuaian minor tidak diperbaiki dalam jangka
waktu yang ditentukan, lembaga sertifikasi Anda akan
menaikkan hal tersebut menjadi ketidaksesuaian utama dan
Anda akan memiliki waktu 30 hari untuk memperbaikinya.
Lembaga sertifikasi dapat melakukan penyelidikan
perusahaan di luar jadwal audit normal berdasarkan bukti
MSC. Mereka juga dapat menaikkan tingkat ketidaksesuaian
yang bukan merupakan bagian dari audit , sebagai contoh
yaitu kegagalan dalam memberikan catatan penelusuran.

Perubahan lain:
• Semua perusahaan yang berhadapan
langsung dengan konsumen seperti
restoran, ketertelusuran dicek dari
awal penjualan / melayani kembali ke
pemasok bersertifikat. Tidak
diperlukan catatan penjualan.
• Jika hanya ASC CoC, tidak ada
penerbitan sertifikat kertas MSC CoC.

Persyaratan baru
terkait pekerja
paksa & pekerja
anak

Apa masalahnya?
Perbudakan modern secara global : snapshot 2016

40
juta

Perkiraan tahun 2016 menunjukkan bahwa >40 juta
orang menjadi korban perbudakan modern1. Hal ini
termasuk:
• 25 juta orang sebagai pekerja paksa

• 152 juta anak, usia antara 5 dan 17, menjadi
sasaran pekerja anak
Eksploitasi oleh kegiatan ekonomi1
Sumber:
1. Perkiraan global tentang perbudakan modern (2016), ILO
2. Status Dunia Perikanan & budidaya (2018), FAO

Industri makanan laut secara global mempekerjakan
sekitar
35 juta orang, 83% diantaranya ada di Asia2.

Wilayah Asia Pasifik adalah korban perbudakan modern
Perbudakan modern secara global : snapshot 2016
Tingkat perbudakan modern tertinggi

kedua adalah di wilayah AsiaPasifik ada 6.1 korban dari
setiap 1,000 orang.
32% korban perdagangan orang untuk
kerja paksa terdeteksi di industri perikanan
di Asia Timur dan Pasifik.

Sumber: Perkiraan global tentang perbudakan modern (2016), ILO

Persyaratan tenaga kerja untuk rantai pasok
makanan laut
Pada 2014/15 perhatian media di seluruh dunia
terfokus pada pekerja paksa dan pekerja anak di
industri makanan laut. Pemangku kepentingan
merekomendasikan MSC untuk memasukkan
persyaratan tenaga kerja ke dalam program kami.
•

Pengumuman Dewan MSC pada Juli 2016, dan
sebuah kelompok kerja MSC dibentuk.

•

Umpan balik dari >300 pemangku kepentingan di
seluruh dunia & semua sektor, termasuk workshop
yang diadakan di Cina, Jerman, Rusia, Thailand,
Inggris, Vietnam; panggilan telepon & seminar online.

•

Kami bekerja erat dengan para pemangku
kepentingan, dan badan tata kelola MSC tentang
arahan strategis & implementasi teknis - yang
mencakup beberapa perulangan proposal untuk
memastikan solusi yang efektif & dapat diterapkan.
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Persyaratan baru tentang pekerja paksa &
pekerja anak
Mengurangi risiko organisasi tersertifikasi dan
subkontraktornya menggunakan pekerja paksa
atau pekerja anak, untuk memberikan jaminan
yang lebih besar bahwa produk yang disertifikasi
tidak terkait dengan pelanggaran tenaga kerja
yang mengerikan.
Persyaratan: Organisasi harus menyelesaikan audit
tenaga kerja terhadap program audit
ketenagakerjaan pihak ketiga yang diakui, kecuali
jika risikonya lebih rendah menurut indikator terpilih
yang diakui secara internasional.

Program yang diakui: amfori BSCI, SA8000,
SEDEX SMETA, SSCI-skema yang diakui.

MSC menggunakan
definisi Organisasi
Buruh Internasional
(ILO) …

Pekerja Paksa adalah, “semua pekerjaan atau
layanan yang diambil dari orang di bawah ancaman
hukuman apa pun dan orang tersebut belum
menawarkan dirinya secara sukarela” (C029 Konvensi Kerja Paksa, 1930).

Pekerja anak adalah pekerjaan yang berbahaya
secara mental, fisik, sosial atau moral dan
berbahaya bagi anak-anak; dan mengganggu
sekolah mereka dengan merampas kesempatan
mereka untuk bersekolah; mewajibkan mereka
untuk meninggalkan sekolah sebelum waktunya;
atau mengharuskan mereka untuk mencoba
menggabungkan kehadiran di sekolah dengan
pekerjaan yang terlalu panjang dan berat. Hal ini
termasuk pekerjaan yang dilarang dalam undangundang nasional dan tidak termasuk pekerjaan
ringan yang diizinkan.
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Kapan audit ketenagakerjaan diperlukan?
Diperlukan jika kegiatan lingkup CoC termasuk
pengolahan (termasuk pengolahan kontrak),
pengemasan dan pengemasan ulang, atau
pembongkaran manual dari perikanan kecuali
perusahaan berisiko lebih rendah menurut dua atau
lebih dari indikator berikut :
❑ SA8000 Klasifikasi Risiko Negara
❑ Indeks Hak Global Konfederasi Serikat Buruh
Internasional
❑ Ratifikasi 5 atau lebih konvensi PBB tentang
pekerja paksa atau pekerja anak, perdagangan
manusia atau makanan laut / penangkapan ikan
❑ Daftar Barang Departemen Tenaga Kerja AS dibuat
dengan insiden kerja paksa dan pekerja anak

Semua indikator tersedia
untuk umum, transparan
dan disusun oleh otoritas &
organisasi yang kompeten

Proses untuk mendapatkan audit sosial
• Lembaga sertifikasi Anda akan memberi
tahu Anda tentang tingkat risiko tenaga
kerja Anda yaitu ‘Lebih Rendah’ atau
‘Standar’ setiap tahun berdasarkan
Peringkat Risiko Negara yang diberikan
oleh MSC
• ‘Standar’ perusahaan penilai & lembaga
sertifikasi akan memverifikasi kepatuhan
menggunakan “Persyaratan Audit
Ketenagakerjaan Pihak Ketiga MSC” baru

48 negara dinilai dengan risiko ‘Standar’, yaitu :
• Asia-Pasifik: Kamboja, Cina, Indonesia,
Kiribati, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina,
Thailand, Timor-Leste, Vietnam
• Amerika: Brasil, Kolombia, Guyana, Honduras,
Nikaragua, Panama, Peru
• Timur Tengah & Afrika: Uni Emirat Arab
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Mengaudit praktik kerja Anda
Perusahaan yang beroperasi di negara-negara berisiko tenaga kerja ‘standar’ membutuhkan
audit pihak ketiga.
Audit perlu dilakukan :
Zero Tolerance dan
• Di lokasi
Masalah Kritis Bisnis adalah
masalah tenaga kerja serius
• Dilakukan oleh auditor pihak ketiga yang independen
yang memerlukan tindakan
• Melakukan salah satu program audit ketenagakerjaan yang diakui oleh segera.
MSC
• Memenuhi kriteria kinerja dari program audit tenaga kerja yang relevan Hal ini mungkin termasuk
Program audit
ketenagakerjaan yang
diakui MSC

Kepatuhan dengan kriteria kinerja yang diperlukan

Amfori Business Social
Compliance Initiative

Tidak ada isu Zero Tolerance yang muncul saat audit

SEDEX SMETA

Tidak ada Masalah Kritis Bisnis yang muncul saat audit

Social Accountability
International’s SA8000

Sertifikat SA8000 yang masih berlaku

pelanggaran hukum setempat
berupa pelanggaran kritis
terhadap hak asasi pekerja
atau pelanggaran hak asasi
manusia yang mencolok.

 Anda harus mengikuti
jadwal audit yang ditetapkan
oleh program audit tenaga
kerja, mungkin setiap 6 bulan, 1
tahun atau dua tahun.

Timeline
Tanggal terbit : 28 Maret 2019
Tanggal efektif : 28 September 2019
+ 12 bulan masa tenggang untuk implementasi
kebutuhan tenaga kerja

Sebagai contoh…
Salah satu perusahaan pengolah tuna di
Filipina memiliki audit CoC berikutnya yang
dijadwalkan pada 1 Oktober 2019.

Mereka akan:
•
•
•

Diberi tahu tentang tingkat risikonya, mis.
‘Risiko standar’
Menandatangani dokumen ‘Pernyataan
Pemahaman’ baru
Melaksanakan & mencapai salah satu audit
sosial yang diakui pada 1 Oktober 2020

Pertanyaan yang sering diajukan
1. Apakah persyaratan tenaga kerja MSC CoC berlaku untuk perusahaan ASC CoC?
Ya. Perusahaan ASC CoC yang mengolah (termasuk pengolah kontrak), mengemas atau mengemas
ulang diharuskan untuk melakukan audit tenaga kerja kecuali perusahaan memiliki risiko yang lebih
rendah sesuai dengan dua atau lebih indikator risiko (lihat slide 23).
2. Apa yang terjadi jika perusahaan saya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan?
Jika suatu saat perusahaan Anda tidak memenuhi kriteria kinerja tenaga kerja dalam Standar CoC
(misalnya, Isu Zero tolerance ditemukan selama audit amfori BSCI Anda), maka Anda harus memberi tahu
lembaga sertifikasi Anda dalam waktu dua hari kerja. Kemudian, anda memiliki waktu 30 hari untuk
mengatasi masalah tersebut untuk mempertahankan sertifikat CoC Anda. Jika Anda tidak memberi tahu
auditor Anda, maka sertifikat Anda akan ditangguhkan selama minimal tiga bulan.
3. Berapa biaya dan berapa lama audit tenaga kerja?
Waktu dan biaya audit sosial akan bervariasi tergantung pada bisnis. Bisnis yang lebih besar akan
membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan kegiatan audit utama seperti inspeksi fasilitas,
tinjauan dokumen dan wawancara staf. Secara umum, audit amfori BSCI dan SEDEX SMETA memakan
waktu antara 1-4 hari, sementara audit SA8000 memakan waktu lebih lama. Biaya audit juga akan
bervariasi, tergantung pada faktor-faktor seperti jumlah hari audit dan ketersediaan auditor lokal.

Perubahan
utama
terhadap
standar CoC
yang lain :
Grup & CFO
v2.0
(pembaharuan dari
v1.0)

Baku

Grup

Pemegang
sertifikat tunggal /
multi-lokasi

Organisasi dengan
banyak lokasi

ConsumerFacing
Organisation
CFO

Perusahaan yang
menjual langsung ke
konsumen akhir

Perubahan standar CoC Grup
Wajib melakukan audit internal di lokasi
Audit internal di lokasi wajib dilakukan sebelum menambahkan
lokasi baru ke sertifikat grup. Hal ini untuk kelompok yang tidak
berada di bawah satu sistem manajemen yang sama, seperti
kelompok organisasi independen.
Ketidaksesuaian

Tidak setiap ketidaksesuaian di tingkat lokasi perlu ditingkatkan
terhadap kantor pusat grup. Lembaga sertifikasi Anda akan
menentukan apakah ketidaksesuaian di tingkat lokasi didasarkan
pada manajemen grup yang buruk atau apakah tampaknya
sistemik. Jika sistemik atau karena manajemen grup yang buruk,
ketidaksesuaian ditingkat lokasi juga akan ditingkatkan terhadap
kantor pusat grup.
Proses untuk ketidaksesuaian yang ditemukan selama audit
internal juga telah diklarifikasi.

Perubahan standar Consumer-Facing Organisation (CFO)
1.

Kelayakan CFO: Kantor pusat CFO memiliki manajemen
umum dan pengawasan pembelian di semua lokasi.

2.

Persyaratan penelusuran : Tingkat lokasi penelusuran
kembali ke pemasok atau pengiriman yang disertifikasi.

3.

Manajemen kantor pusat:
• Untuk menghilangkan klaim sertifikasi saat lokasi berada di
luar cakupan
• Untuk memberi tahu lembaga sertifikasi Anda setiap
kenaikan ≥ 25% dari total jumlah lokasi
• Untuk menerima persetujuan lembaga sertifikasi Anda pada
lokasi baru & operasi di negara baru

4.

Mengaudit lokasi penyimpanan & distribusi (operasi)
setidaknya 1 dari hal tersebut selama siklus sertifikasi

5.

Penilaian Risiko termasuk pengakuan sertifikasi lainnya &
nilai CPI. Dokumentasikan nilai risiko CFO dalam daftar
periksa.

6.

Peningkatan jumlah sampel lokasi yang berhadapan
langsung dengan konsumen

Sumber penting msc.org

 Webinar ini diulang

Statement of
Understanding
of labour
requirements

berdasarkan permintaan.
Terjemahan untuk
beberapa dokumen
sedang dilakukan.
Silahkan kunjungi
msc.org atau kontak
supplychain@msc.org

untuk kebutuhan spesifik
Anda.

Ringkasan
1. Timeline pembaharuan program CoC & implementasi
– Mulai 28 September 2019 dan seterusnya, audit Anda akan
dilakukan berdasarkan Standar CoC versi baru

2. Standar CoC Baku v5.0
– memverifikasi sumber bersertifikat, label yang benar pada
spesies & asal, produk & manajemen catatan yang efektif

3. Persyaratan tenaga kerja baru untuk perusahaan CoC
– Pendekatan berbasis risiko, proses dan jadwal untuk
mendapatkan audit sosial

4. Sumber untuk anda:
– Ringkasan perubahan standar CoC Grup v2.0
– Ringkasan perubahan standar CoC CFO v2.0
– Dokumen skema CoC dan dokumen pendukung

Disclaimer
Jika ada masalah interpretasi yang muncul
sehubungan dengan masalah yang tercakup dalam
presentasi ini, teks dari Dokumen Skema MSC
Bahasa Inggris akan berlaku dalam semua hal.
MSC tidak bertanggung jawab atas masalah yang
timbul pada pihak mana pun sebagai akibat dari
konsultasi presentasi ini.
Jika Anda tidak yakin dengan rincian tentang subjek
apa pun yang dicakup, silakan berkonsultasi dengan
rekan terkait, Dokumen Skema MSC atau hubungi
MSC di: standards@msc.org
Eksekutif MSC
Maret 2019

Terima kasih!
Bersama kita membangun pasar
yang responsif, kompetitif & kredibel
untuk makanan laut yang berkelanjutan.
Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi :

supplychain@msc.org

www.msc.org
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