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Judul: Derogasi 6: Perpanjangan Syarat Perikanan Covid-19 
Dokumen program MSC yang relevan dan referensi klausul:  

• Proses Sertif ikasi MSC Perikanan (FCP) v2.2 
o 7.18.1.3 
o 7.18.1.5 
o 7.28.16.1  
o 7.30.5.2  

Tanggal Efektif berlaku: 28 Maret 2021. Derogasi in berlaku bagi setiap perikanan yang tersertif ikasi 
sesuai v1.3, v2.0 atau v2.01 dari Standar Perikanan sebelum 28 Maret 2021. Derogasi ini juga berlaku 
perikanan yang ditangguhkan. 
Tanggal kadaluarsa: Derogasi ini berlaku hingga seluruh persyaratan telah diperpanjang untuk 
semua perikanan yang termasuk. 

Otoritas dan tanggal penerbitan: Dr Rohan Currey, Chief Science and Standards Officer, 24 
Februari 2021 

Kepada: Badan Penilai Kesesuaian Terakreditasi MSC 

Cc: Assurance Services International  
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1 Tujuan Derogasi 

1.1 Memperpanjang tenggat waktu derogasi saat ini yang berlaku selama 12 bulan 

1.2 Memberikan penangguhan hukuman kepada pemegang sertif ikat perikanan yang berpotensi 
menghadapi kesulitan luar biasa dalam membuat kemajuan kondisi akibat dampak Covid-19 
pada sistem pengelolaan perikanan. 

 

2 Persyaratan derogasi 

2.1 Kelayakan 
2.1.1 CAB hanya akan menerapkan pengurangan persyaratan yang ditetapkan terhadap 

Indikator Kinerja yang tercantum dalam Tabel 1. 

2.2 Penerapan derogasi tersebut 
2.2.1 Untuk perikanan bersertifikat, CAB harus menerapkan derogasi tersebut pada audit 

pengawasan berikutnya setelah 28 Maret 2021. 

2.2.1.1 Jika perikanan sedang dalam penilaian ulang, CAB harus menerapkan derogasi 
selama penilaian ulang tersebut. 

2.2.2 Untuk perikanan yang ditangguhkan, CAB harus memberlakukan derogasi tersebut 
sebelum memulihkan sertif ikat sesuai GCR 7.4.5 dan 7.4.6. 

2.3 Derogasi 
2.3.1 CAB akan memperpanjang batas waktu ketentuan selama 12 bulan. 

2.3.1.1 CAB harus memastikan bahwa kondisi tersebut memenuhi kriteria kelayakan 
dalam 2.1.1. 

2.3.2 CAB akan merevisi pencapaian kondisi untuk memperhitungkan tenggat waktu yang 
diperpanjang. 

2.3.2.1 CAB harus mengikuti FCP v2.2 7.18.1.5 a - c. 

2.3.2.2 CAB akan memberikan waktu 30 hari kepada klien untuk merevisi rencana 
tindakan klien, jika perlu. 

2.3.3 CAB harus dengan jelas melaporkan kelayakan kondisi, tenggat waktu kondisi yang 
diperpanjang dan pencapaian kondisi yang direvisi dalam Laporan Pengawasan 
(Bagian 5.1 dan 5.3). 

2.3.3.1 CAB akan mengacu pada derogasi ini. 

2.3.3.2 Jika perikanan sedang dalam penilaian ulang, CAB harus dengan jelas 
melaporkan kelayakan kondisi, tenggat waktu kondisi yang diperpanjang dan 
pencapaian kondisi yang direvisi dalam laporan penilaian berikutnya (misalnya 
Draf Laporan Komentar Publik) menggunakan Template Pelaporan MSC 
(Bagian 5.2.3 dan 8.5). 

 

 

 

 

https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/for-business/program-documents/general-certification-requirements/msc-general-certification-requirements-v2-4.pdf?sfvrsn=d1b5f2f_20
https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/for-business/program-documents/fisheries-program-documents/msc_fisheries_certification_requirements_and_guidance_v2-0.pdf?sfvrsn=bfa6e7c1_26
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Tabel 1. Indikator kinerja yang memenuhi syarat 

Indikator Kinerja Deskripsi 
1.2.1 Strategi penangkapan (manajemen) 
1.2.2 Aturan dan alat kontrol penangkapan 

1.2.3 Informasi /pemantauan 
2.1.2 Pengelolaan spesies primer 

2.1.3 Informasi spesies primer 
2.2.2 Pengelolaan spesies sekunder 

2.2.3 Informasi spesies sekunder 
2.3.2 Strategi pengelolaan ETP 

2.3.3 Informasi ETP 
2.4.2 Manajemen habitat 

2.4.3 Informasi habitat 
2.5.2 Pengelolaan ekosistem 

2.5.3 Informasi ekosistem 
3.1.1 Kerangka hukum dan/atau adat 

3.1.2 Peran dan tanggung jawab konsultasi 
3.1.3 Tujuan jangka panjang 

3.2.1 Tujuan khusus perikanan 
3.2.2 Proses pengambilan keputusan 

3.2.3 Kepatuhan dan penegakan hukum 
3.2.4 Pemantauan dan evaluasi 
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Pertanyaan yang Sering Diajukan dan Panduan Lebih Lanjut 
 

1. Apakah sertifikat perikanan akan diperpanjang selama 12 bulan bersama dengan 
perpanjangan situasi atau apakah persyaratan akan dibawa ke dalam sertifikat 
berikutnya? 

Derogasi ini tidak memungkinkan perpanjangan sertif ikat perikanan. Jika batas waktu kondisi yang 
diperpanjang melebihi durasi sertif ikat saat ini, CAB harus mempertimbangkan kondisi tersebut 
sebagai kondisi terbuka pada penilaian ulang - lihat FCP v2.2 7.30.5 untuk informasi lebih lanjut 
tentang kondisi terbuka pada penilaian ulang dan membawa persyaratan ke dalam sertif ikat 
berikutnya. Sebaliknya, batas waktu untuk memenuhi kondisi indikator kinerja yang memenuhi syarat 
akan diperpanjang hingga 12 bulan. 

 
2. Apa yang terjadi jika persyaratan tidak dipenuhi dalam tenggat waktu yang telah 

diperpanjang ini? 
Jika suatu persyaaratan tidak dapat dipenuhi oleh tenggat waktu yang diperpanjang, maka FCP v2.2 
7.28.16.4 berlaku - penangguhan sertifikat perikanan. 

 

3. Apakah derogasi ini berlaku untuk persyaratan baru yang ditetapkan selama penilaian 
perikanan awal, perluasan cakupan atau penilaian ulang yang dilakukan setelah 
tanggal efektif derogasi ini? 

Tidak, derogasi ini hanya berlaku untuk persyaratan yang ada. Jika CAB mempertimbangkan, pada 
saat menyusun ketentuan untuk perikanan dalam penilaian, bahwa terdapat keadaan luar biasa dan 
bahwa pencapaian tingkat kinerja 80 mungkin membutuhkan waktu lebih lama daripada periode 
sertif ikasi, CAB dapat menerapkan FCP v2.2 7.18 .1.6. 

 
4. Apakah derogasi ini berlaku untuk kondisi baru yang ditetapkan selama audit 

pengawasan atau audit dipercepat yang dilakukan setelah tanggal efektif derogasi ini? 
Tidak, derogasi ini hanya berlaku untuk kondisi yang ada yang ditetapkan sebelum tanggal efektif 
derogasi tersebut. Jika CAB mempertimbangkan, pada saat menyusun situasi baru, bahwa terdapat 
keadaan luar biasa dan bahwa pencapaian tingkat kinerja 80 mungkin membutuhkan waktu lebih 
lama dari periode sertif ikasi, CAB dapat menerapkan FCP v2.2 7.18.1.6. 

 
5. Apakah perpanjangan batas waktu kondisi berlaku selain perpanjangan batas waktu 

kondisi 6 bulan yang berlaku untuk semua perikanan di bawah derogasi Covid-19 Maret 
2020? 

Ya, perikanan yang menerima perpanjangan 12 bulan dengan kondisi yang memenuhi syarat di 
bawah derogasi ini akan secara efektif mendapat perpanjangan total 18 bulan ketika juga 
memperhitungkan perpanjangan sertifikat enam bulan yang ada yang terjadi melalui derogasi Covid-
19. 

 
6. Apakah perpanjangan ini berlaku di samping perpanjangan lain yang sebelumnya 

diberikan untuk ketentuan ini? 
Ya, derogasi ini berlaku di atas perpanjangan yang ada. Ini mungkin termasuk, tetapi tidak terbatas 
pada, jika: 
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• CAB telah menerapkan FCP v2.2 7.18.1.6 (ketika kondisi awalnya ditetapkan) karena 
keadaan luar biasa, 

• Variasi sebelumnya telah diterapkan pada ketentuan ini. 

 
7. Apakah CAB perlu menunjukkan bahwa perikanan menghadapi kesulitan dalam 

membuat kemajuan terhadap kondisi yang memenuhi syarat untuk menerapkan 
derogasi tersebut? 

CAB dan pemegang sertif ikat perikanan tidak perlu menunjukkan bahwa mereka menghadapi 
kesulitan luar biasa dalam membuat kemajuan terhadap kondisi yang memenuhi syarat karena 
dampak Covid-19. 

 
8. Dapatkah Pemegang Sertifikat Perikanan memilih untuk tidak menerapkan derogasi 

ini? 
Ya, CAB harus menginformasikan pemegang sertif ikat perikanan bahwa mereka dapat meminta agar 
tidak ada perpanjangan yang diterapkan pada satu atau lebih kondisi yang memenuhi syarat. Jika 
pemegang sertif ikat perikanan meminta agar tidak ada perpanjangan yang diterapkan, CAB harus 
dengan jelas melaporkan keputusan ini dalam Laporan Pengawasan atau laporan penilaian yang 
relevan. 

Opsi ini memastikan bahwa klien dapat mempertahankan garis waktu yang ada di tempat yang lebih 
disukai. Misalnya, perikanan di jalur yang memenuhi syarat untuk penilaian ulang yang dikurangi 
dapat memilih untuk tidak menerapkan perpanjangan ini untuk memastikan perikanan tidak memiliki 
ketentuan yang tersisa setelah audit pengawasan ke-3. 

 
9. Bagaimana jika perikanan menghadapi kesulitan dalam membuat kemajuan terhadap 

kondisi yang tidak tercantum dalam Tabel 1 pembatasan? 
MSC menyadari bahwa dalam beberapa kasus, pandemi Covid-19 mungkin berdampak pada 
kemajuan terhadap kondisi indikator kinerja yang tidak tercantum dalam Tabel 1. 
 
Jika perikanan menghadapi kesulitan karena Covid-19 dalam membuat kemajuan terhadap kondisi 
lain, CAB dapat menggunakan permintaan variasi sesuai GCR 4.12 untuk meminta perpanjangan 
tenggat waktu untuk kondisi tersebut. Dalam hal ini, CAB perlu memberikan justif ikasi untuk variasi 
tersebut.  
 
Dalam rangka mempertahankan konsistensi, permintaan yang membutuhkan perpanjangan tenggat 
waktu harus masuk dalam skema persyaratan di bawah ini: 

• FCP 7.28.16.1.b 
• FCP 7.28.16.2 
• FCP 7.28.16.4 

Permintaan variasi akan dipertimbangkan berdasarkan kasus tertentu oleh MSC, dan permintaan 
serta tanggapan akan diposting di website MSC. 

 
10. Apakah derogasi tersebut berlaku untuk perikanan dengan kondisi yang memenuhi 

syarat yang telah dinilai sebagai di belakang target pada audit pengawasan baru-baru 
ini? 
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Ya, derogasi ini akan berlaku pada audit pengawasan berikutnya atau, jika perikanan sedang dalam 
penilaian ulang, selama penilaian ulang. Pada saat itu, CAB akan memperpanjang batas waktu 
kondisi dan merevisi pencapaian kondisi sesuai klausul 2.3 derogasi tersebut. CAB dapat 
mengevaluasi kembali kemajuan dan kinerja terhadap kondisi tersebut dengan mempertimbangkan 
pencapaian yang direvisi. 
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