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Pengertian Sistem Lacak Balak FSC
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Sertifikasi lacak balak FSC adalah jalur bagi seluruh produk dari 
hutan, atau pada kasus material daur ulang, dimulai dari material 
direklamasi, hingga terjualnya produk menggunakan klaim FSC. 
Rangkaian ini adalah jalur bertahap yang dimulai dari pemanen 
produk hutan, pemrosesan, penukaran, dan pendistribusian yang 
berlanjut ke tahap selanjutnya dari rantai pasokan atau supply chain 
dengan melibatkan perubahan kepemilikan produk.
 
Perubahan kepemilikan yang terjadi di sepanjang rantai pasokan 
produk bersertifikasi FSC mengindikasikan bahwa setiap organisasi 
membutuhkan sebuah sistem manajemen lacak balak yang efektif 
yang telah terverifikasi oleh lembaga sertifikasi independen. 
Tanpanya, sebuah organisasi tidak bisa membuat klaim FSC.



Pihak yang Membutuhkan Sertifikasi Lacak Balak FSC
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Produk yang dapat mengklaim sertifikasi FSC, harus memiliki rantai 
yang tak terputus dari hutan tersertifikasi atau titik reklamasi hingga 
ke penjualan oleh organisasi. Setiap organisasi yang terlibat dalam 
rantai pasok harus bersertifikat apabila mereka ingin:

Meski begitu, produk jadi dan produk berlabel FSC dapat 
dipromosikan oleh pemegang non-sertifikasi (contoh: penjual akhir) 
sesuai dengan Panduan Penggunaan Merek Dagang FSC Untuk 
Pemegang Lisensi Promosi 

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenani sertifikasi lacak balak 
dan pihak yang membutuhkan, silahkan lihat bagian “Scope” pada 
file LACAK BALAK FSC Standard FSC-STD-40-004 

Menjual produk berserifikasi FSC dengan klaim FSC pada 
dokumen penjualan

Memberi label produk sebagai produk bersertifikasi FSC

Membuat atau mengubah komposisi (misalnya mencampur 
atau menambahkan bahan hasil hutan ke produk) atau atau 
integritas fisik (misalnya pengemasan ulang, pelabelan ulang) 
produk yang dijual dengan klaim FSC.

Mempromosikan produk bersertifikasi FSC.

Panduan 
Penggunaan
Merk Dagang 

FSC

FSC-
STD-40-004

https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/165
https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/302
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Bisa juga melihat berdasarkan kotak di bawah ini:

Pada Siapa Sertifikasi Lacak Balak FSC Diaplikasikan?
Produk yang dapat mengklaim sertifikasi FSC, harus memiliki rantai organisasi tidak 
terputus yang disertifikasi secara independen oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi 
FSC dengan memiliki cakupan perubahan kepemilikan legal produk dari hutan bersertifikat 
atau titik reklamasi hingga ke pihak penjualan dengan menggunakan label FSC. Oleh 
karena itu, Sertifikasi CoC diperlukan bagi seluruh organisasi dalam supply chain dengan 
produk berbasis hutan yang memiliki kepemilikan legal dari produk bersertifikasi dan 
mengikuti minimal salah satu dari aktivitas di bawah ini:

a) Menjual produk berserifikasi FSC dengan klaim FSC pada dokumen penjualan

b) Memberi label produk sebagai produk bersertifikasi FSC

c) Membuat atau mengubah komposisi (misalnya mencampur atau menambahkan 
bahan hasil hutan ke produk) atau integritas fisik (misalnya pengemasan ulang, 
pelabelan ulang) produk yang dijual dengan klaim FSC.

d) Mempromosikan produk bersertifikasi FSC, kecuali produk jadi dan produk berlabel 
FSC yang dapat dipromosikan oleh pemegang non-sertifikasi (misalnya penjual akhir) 
sesuai dengan panduan penggunaan merek dagang FSC untuk pemegang lisensi 
promosi.

CATATAN: klaim FSC diperlukan jika pelanggan selanjutnya akan menggunakan produk bersertifikasi FSC sebagai bahan 
baku untuk pembuatan produk bersertifikasi lainnya dan/atau untuk dijual bersertifikasi FSC. 

a) agen dan lembaga lelang yang mengatur perdagangan produk bersertifikat 
antara pembeli dan penjual.

b) penyedia jasa logistik, transportasi dan/atau penyimpanan sementara atau 
gudang produk bersertifikasi tanpa mengubah komposisi atau integritas fisiknya.

c) kontraktor yang beroperasi di bawah persetujuan outsourcing berdasarkan 
bagian 13 dari standar FSC-STD-40-004

Sertifikasi lacak balak tidak diharuskan bagi organisasi yang memberikan layanan kepada 
organisasi tanpa kepemilikan legal atas produk bersertifikasi, termasuk:

https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/302
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Klasifikasi Produk FSC

Sertifikasi lacak balak FSC berlaku pada 3 kelompok produk: 

Sebagai bagian dari persyaratan kontrol, saat sebuah perusahaan 
mengajukan sertifikasi lacak balak FSC, perusahaan harus memilih 
cakupan produk yang akan dimasukan dalam sertifikasi. Besaran 
ruang lingkup tersebut dapat diakses di FSC Product Classification 
(Standar Klasifikasi Produk.)

Seluruh bagian produk berbasis hutan harus sesuai dengan 
persyaratan sistem lacak balak. Kemasan yang dibuat dari hasil 
hutan dianggap terpisah dengan produk di dalamnya, artinya 
kemasan atau isi dapat bersertifikasi atau keduanya.
 
Lebih lanjut tentang klasifikasi produk, dapat diakses pada file 
berikut  FSC Product Classification Standard (Standar Klasifikasi 
Produk.).

Kayu (W)

Kertas (P)

Hasil Hutan Bukan Kayu (N)

FSC Product
Classification

Standard

https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/258
https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/258
https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/258


Manajemen Pengelolaan Lacak Balak dan Legalitas Kayu
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Pengelolaan
Untuk mendapatkan sertifikasi lacak balak, setiap organisasi 
harus mengimplementasikan dan mempertahankan sebuah 
sistem pengelolaan lacak balak yang sesuai dengan besaran dan 
komplesitasnya. Termasuk dengan memiliki seorang perwakilan 
manajemen yang fokus pada sertifikasi, prosedur yang tepat dan 
terbaru, staff yang terlatih untuk menerapkan prosedur pengelolaan 
lacak balak, dan menyimpan catatan dengan lengkap.

Selain itu, organisasi perlu berkomitmen terhadap nilai-nilai (Lihat 
kebijakan asosiasi kami di Policy for Association), persyaratan 
tenaga kerja inti, dan memiliki prosedur untuk menangani keluhan 
yang mencakup prosedur komunikasi, investigasi, dan penyelesaian. 
Demikian juga, prosedur harus tetap dijalankan untuk memastikan 
bahwa setiap produk yang tidak sesuai akan diidentifikasi dan 
dikontrol sehingga produk tersebut tidak dijual dengan klaim FSC. 
Organisasi juga perlu mendukung verifikasi transaksi dengan 
menyediakan contoh data transaksi FSC berdasarkan permintaan.

Policy for
Association

Organisasi dengan sertifikasi lacak balak FSC perlu memastikan 
bahwa produk bersertifikat FSC-nya sesuai dengan semua undang-
undang legalitas kayu yang berlaku. Setidaknya prosedur harus ada 
untuk memastikan semua produk bersertifikasi FSC yang diimpor 
atau diekspor mematuhi semua undang-undang perdagangan dan 
bea cukai yang berlaku. Organisasi juga harus dapat memberikan 
informasi tentang spesies, negara tempat panen, dan informasi lain 
yang diperlukan untuk mematuhi undang-undang legalitas kayu.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengelolaan dan legalitas 
kayu sertifikasi lacak balak, silakan cek CoC Management System 
dan Compliance with Timber Legality Legislations pada file berikut 
FSC CoC Standard (FSC-STD-40-004)

FSC-
STD-40-004

https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/368
https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/368
https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/368


Sumber Bahan Baku
Organisasi dengan sertifikasi lacak balak FSC harus menjaga informasi terkini mengenai 
seluruh entitas pasokan bahan baku digunakan untuk produk bersertifikasi FSC, 
termasuk nama, kode sertifikasi dan bahan yang disediakan. Organisasi juga harus 
memverifikasi validitas keaktifan supplier bersertifikasi FSC melalui database sertifikat 
FSC (FSC Certificate Database) yang dapat ditemukan pada link berikut: info.fsc.org. 
Adapun salah satu contoh bentuk sertifikat adalah sebagai berikut:

Sumber Bahan Baku, Penanganan, dan Catatan Produk

SERTIFIKAT

DATA SERTIFIKAT

ANGGOTA KELOMPOK/SITUS

PRODUK

Tipe 
Produk

Nama 
Dagang

Spesies Aktivitas Utama Aktivitas 
Tambahan

Output Kategori 
Utama

Informasi dari  : 202/06/23 - 3.03 UTC
Kode Sertifikat FSC-C######
Kode Lisensi FSC-XXX-XXX
Kode Controlled Wood  XXX

Nama  PT.XXX
Alamat  xxx
  xxx
Website  xxx

Status   Sah
Tanggal Penerbitan Pertama YYYY/MM/DD
Tanggal Penerbitan Terakhir YYYY/MM/DD
Tanggal Kadaluarsa  YYYY/MM/DD
Standar   FSC-STD-40-004

Tidak ada kelompok/situs ditemukan

W5 kayu solid 
(digergaji, dipotong, 
terkupas) 

W5.2 Papan kayu 
solid

Acer spp.; Betula spp/; Entandrophragma 
cylindricum; Fagus syvatica L.; Juniperus 
virginia; Pinus spp.; Prunus avium; Quercus spp; 
Shorea spp.; Tectona grandis

Prosesor Utama FSC Controlled Wood;
FSC 100%

W7 Kayu Pernis
E7.1 Kayu Pernis 
Terkupas

Acer spp.; Betula spp.; Entandrophragma 
cylindricum; Fagus sylvatica L.; Juniperus 
virginiana; Pinus spp.; Prunus avium.; Quercus 
spp; Shorea app.; Tectona grandis

Prosesor Utama FSC Controlled Wood;
FSC 100%

ALAMAT UTAMA

7



Klaim label FSC yang ditentukan 
untuk kelompok produk

FSC 100%

FSC Mix X% / FSC Mix Credit

FSC Recycled X% / FSC Recycled 
Credit

FSC Controlled Wood

Bahan yang 
memenuhi syarat

FSC 100%
FSC 100%, FSC Mix x%, 
FSC Mix Credit, FSC 
Recycled x%, FSC Recycled 
Credit, bahan baku yang 
terpantau, FSC Controlled 
Wood, reklamasi pra-
konsumen, reklamasi pasca-
konsumen.

FSC Recycled x%, FSC 
Recycled Credit, reklamasi 
pra-konsumen, reklamasi 
pasca-konsumen.

FSC 100%, FSC Mix x%, 
FSC Mix Credit, bahan 
baku yang terpantau, FSC 
Controlled Wood.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai detail dari sumber bahan 
baku, silahkan lihat Material Sourcing Section FSC-STD-40-004

Sebuah organisasi harus menemukan perusahaan yang 
memproduksi olahan hasil hutan bersertifikat FSC yang benar untuk 
produknya. 

Tabel di bawah ini menunjukkan daftar bahan yang dapat digunakan 
untuk produk spesifik bersertifikasi FSC:

8

FSC-
STD-40-004

https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/302


Mungkin terjadi adanya risiko bahan yang tidak memenuhi syarat 
untuk dapat memasuki rantai pasokan. Pada kasus seperti ini, 
organisasi perlu mengidentifikasikan bahan baku tersebut dan 
memisahkannya baik secara bentuk maupun penjadwalan.

Untuk tiap kelompok produk atau pesanan pekerjaan (job order), 
organisasi harus mengidentifikasi langkah proses utama yang 
melibatkan pergantian volume atau berat bahan baku serta 
menentukan faktor konversi untuk tiap Langkah. Hal ini terjadi 
apabila proses terlalu rumit untuk dijalankan. Penting bagi organisasi 
untuk menyimpan catatan akuntansi bahan baku terkini yang 
mencakup input, output, dan persentase FSC.

Organisasi juga harus menyiapkan laporan ringkasan volume 
tahunan yang menampilkan jumlah produk terjual dengan klaim 
FSC yang sesuai dengan jumlah input, inventoris yang tersedia, 
permintaan output terkait, dan faktor konversi menurut kelompok 
produk.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai penanganan material dan 
rekam produk, lihat bagian relevan pada file berikut ini 
FSC-STD-40-004 

Penanganan Bahan Baku

Rekam Produk
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FSC-
STD-40-004

https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/302
https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/302


Saat menerapkan persyaratan tenaga kerja, organisasi perlu 
mempertimbangkan persyaratan dan hukum negara yang berlaku.

Organisasi tidak boleh mempekerjakan tenaga kerja anak - anak 
di bawah usia 15 tahun, atau umur minimum di bawah tiap hukum 
lokal dan negara, kecuali dalam keadaan khusus yang diawasi 
dengan ketat. Organisasi harus menghapus semua bentuk kerja 
paksa dan kerja wajib – hubungan kerja harus bersifat sukarela 
dan berdasarkan kesepakatan bersama, tanpa ancaman hukuman. 
Selain itu, semua praktik ketenagakerjaan dan jabatan harus non-
diskriminatif dan menghormati kebebasan berserikat dan hak efektif 
untuk berunding bersama.
  
Setiap organisasi pastinya memiliki budaya yang berbeda. 
Atas dasar itu, FSC merancang alat penilaian mandiri sehingga 
masing-masing organisasi dapat menjelaskan bagaimana mereka 
menerapkan persyaratan tenaga kerja inti FSC dalam operasi 
mereka. Lembaga sertifikasi akan menggunakan penilaian mandiri 
sebagai panduan audit dan pemenuhan kepatuhan verifikasi. 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan tenaga kerja FSC 
dan alat penilaian mandiri, silahkan lihat bagian 7 dan Lampiran D 
pada file berikut ini FSC-STD-40-004:

Persyaratan Tenaga Kerja FSC

10

FSC-
STD-40-004

Untuk mendownload alat penilaian 
mandiri secara langsung, Download

https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/302
https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/302
https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/302
https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/302


Setiap organisasi yang mencari sertifikasi lacak balak FSC harus 
memastikan bahwa semua dokumen penjualan (baik fisik atau 
elektronik) yang dikeluarkan untuk produk siap jual dengan klaim 
FSC mencakup nama organisasi, detail kontak, tanggal, kode 
sertifikat FSC, dan klaim FSC untuk setiap item, seperti yang 
ditampilkan di bawah ini. 

Penting bagi organisasi untuk memastikan bahwa produk yang 
dijual dengan klaim FSC 100%, FSC Mix, atau FSC Recycled pada 
dokumentasi penjualan tidak membawa label apapun dari skema 
sertifikasi hutan lainnya. 

Untuk rincian lebih lanjut terkait penjualan 
dan kontrol klaim, silahkan

Penjualan dan Kontrol Klaim FSC
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Klik di sini

https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/302


Sebuah organisasi dapat mengalihdayakan aktivitas dengan 
cakupan sertifikatnya ke salah satu kontraktor bersertifikasi lacak 
balak FSC ataupun kontraktor tidak bersertifikasi lacak balak FSC. 
Namun, sebelum melakukan kegiatan outsourcing ke kontraktor 
baru, lembaga sertifikasi perlu diinformasikan mengenai kegiatan 
yang dialihdayakan beserta dengan nama dan detail kontak 
kontraktor.

Jika kontraktor tidak bersertifikasi, ada kesepakatan tertulis yang 
menegaskan bahwa kontraktor harus mematuhi seluruh persyaratan 
sertifikasi yang berlaku dan tidak menggunakan merk dagang FSC 
tanpa izin.

Prosedur outsourcing cukup ketat, jadi silahkan lihat dengan cermat 
pada bagian relevan dari file berikut ini FSC-STD-40-004

FSC memiliki tiga sistem kontrol lacak balak yang berbeda, yaitu: 
transfer, presentase dan kredit. Sebuah organisasi harus memilih 
sistem mana yang akan digunakan pada sertifikasi lacak balaknya.

Perusahaan Alih Daya (Outsourcing)

Sistem Pengawasan
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FSC-
STD-40-004

https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/302
https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/302
https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/302


Sebagian besar perusahaan bersertifikasi FSC seperti distributor dan pedagang 
menggunakan sistem peralihan. Ini adalah sistem yang paling mudah dan sederhana – 
yang memungkinkan perusahaan untuk menggunakan sistem peralihan membeli produk 
bersertifikasi FSC dengan klaim FSC tertentu dan kemudian menjual produk tersebut 
dengan klaim tersebut kepada pelanggan mereka.

6 unit 
100% FSC

3 unit dari 
70% FSC

3 unit dari 
FSC 100%

3 units dari 
FSC Mix Credit

3 unit dari FSC 
Mix Credit

INPUT

INPUTS

INPUTS

OUTPUT

OUTPUTS

OUTPUTS

6 unit klaim
100% FSC

6 unit dari klaim FSC Mix 70% 
(berlaku untuk label pada produk)

6 Unit dari klaim FSC Mix 
(berlaku untuk label pada produk)

Sistem Transfer adalah sistem 
dengan memisahkan bahan baku 
dan meneruskan klaim aslinya.

Mencampur (yang sangat dibatasi 
pada sistem ini) menghasilkan 
penurunan klaim kualitas tertinggi 
ke terendah.

Penggunaan utamanya untuk 
mempertahankan klaim 100% 
FSC. 

Sistem Transfer

Sistem Kontrol: Sistem Transfer

13



Banyak produsen, seperti pabrik kayu dan pekerja kayu, menggunakan sistem 
presentase. Perusahaan memantau input bahan yang memenuhi syarat melalui rata-rata 
tertimbang atau dengan metode batch. Agar produk memenuhi syarat untuk membawa 
label produk FSC di bawah sistem ini, produk tersebut memerlukan input bersertifikat 
minimal 70%.

Sistem Presentase

6 units of FSC CW or 
controlled material

3 unit
100% FSC

3 unit of FSC
MIX  70%

3 units of pre-
consumer reclaimed

INPUT

INPUTS

OUTPUT

OUTPUTS

6 units of FSC MIX 50% claim
(not eligible for on-product label)

6 units of FSC MIX 85% claim
(eligible for on-product label)

Pencampuran berbagai klaim 
FSC diijinkan dan material tidak 
bersertifikasi (contohnya FSC 
Controlled Wood atau material 
terpantau)

Final output claim is determined by 
simple % calculations based on the 
requirements of FSC-STD-40-004

Primarily used for industries 
where input amounts are relatively 
steady/ predictable and difficult to 
segregate.

14



Sistem Kredit

3 unit dari FSC CW atau 
material terpantau

3 unit 
100% FSC

3 unit dari FSC 
Mix 70%

3 units dari 
reklamasi pra-
konsumen

INPUT

INPUT

OUTPUT

OUTPUT

3 unit klaim FSC CW  (tidak berlaku 
untuk label pada produk

3 unit klaim FSC Mix Credit (berlaku 
untuk label pada produk)

0.9 unit klaim FSC CW (tidak berlaku 
untuk label pada produk)

Mengizinkan untuk mencampur 
berbagai klaim FSC dan material tidak 
bersetifikat (contohnya FSC Controlled 
Wood atau material terpantau).

Beroperasi pada prinsip mass-
balance. Nilai FSC 100% material 
direpresentasikan dari input yang 
terwakili secara proporsional pada 
output.

Seringkali digunakan pada industri 
yang nilai input-nya kurang 
stabil/terprediksi dan sulit untuk 
dipisahkan.

Pabrik lain yang menggunakan sistem kredit memungkinkan mereka untuk menyimpan 
“angsuran” di akun kredit ketika mereka mengambil bahan input yang berkontribusi 
klaim seperti bahan baku bersertifikasi FSC  atau bahan bangun ulang pasca-konsumen. 
Produsen dapat mencampur input yang memenuhi syarat (baik yang berkontribusi klaim 
dan tidak) berdasarkan grup produk. Kemudia diberikan label dan/atau menjual produk 
dengan menghapus kredit dari apa yang tersedia di akun kredit pabrikan tersebut.

5.1 unit dari FSC Mix Credit 
(berlaku untuk label pada produk)

15



Kriteria Kelayakan untuk Sertifikasi Lacak Balak Tunggal, 
Multi-site, dan Sertifikasi Kelompok

Sebuah organisasi dapat dikatakan layak memenuhi syarat untuk 
sertifikasi lacak balak, apabila ruang lingkup sertifikasi mencakup 
sebuah situs tunggal atau beberapa situs yang sesuai dengan 
kriteria berikut ini:

Satu situs di bawah cakupan sertifikat lacak balak tunggal 
bertindak sebagai pemegang sertifikat, bertanggung jawab 
untuk meminta bahan baku atau produk bersertifikat dan tidak 
bersertifikat yang tercakup dalam ruang lingkup sertifikat kepada 
klien eksternal; dan mengawasi penggunaan merek dagang FSC.

Semua situs di bawah cakupan sertifikat lacak balak tunggal 
beroperasi di bawah struktur kepemilikan bersama; dikelola di 
bawah kendali langsung pemegang sertifikat; berada dalam 
hubungan bisnis eksklusif satu sama lain; dan berlokasi di 
negara yang sama.

A.

B .

Sertifikasi Lacak Balak Tunggal

16
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Sertifikasi Lacak Balak Multi-site dan Kelompok

Sebuah organisasi dapat dikatakan layak memenuhi syarat untuk sertifikasi lacak balak 
multi-site, jika ruang lingkup sertifikasi termasuk dua atau lebih situs atau badan hukum 
yang sesuai dengan kriteria berikut:

A. Seluruh situs berpartisipasi dan organisasi yang memegang sertifikasi terhubung melalui 
kepemilikan bersama; atau
 
B. Semua situs berpartisipasi memiliki sebuah hukum dan/atau hubungan kontrak 
dengan organisasi; dan memiliki prosedur operasional bersama; dan tunduk pada sistem 
manajemen pusat yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk pembelian dan 
penjualan hasil hutan dan beroperasi di bawah naungan merek yang sama.

Situs A yang Bergabung Situs B yang Bergabung

Kantor Pusat

Situs C yang Bergabung

Sertifikasi Lacak Balak Multi-site



Terdapat beberapa organisasi tertentu yang tidak memenuhi syarat 
untuk sertifikasi lacak balak multi-site, diantaranya adalah organisasi 
yang tidak memiliki wewenang atas penerimaan atau penghapusan 
situs yang berpartisipasi dari cakupan sertifikat; asosiasi; dan 
organisasi nirlaba yang memiliki anggota nirlaba. 

Informasi lebih lanjut mengenai sertifikasi tunggal, multi-site, atau 
kelompok, dapat dilihat pada PART IV: Eligibility Criteria for Single, 
Multisite, and Group CoC Certification pada dokumen berikut ini: 

FSC-STD-40-004 

Adapaun standar yang saling melengkapi, silahkan perhatikan pada 
dokumen berikut ini:  FSC-STD-40-003

Sertifikasi Lacak Balak Kelompok

18

FSC-
STD-40-004

FSC-
STD-40-003

Sertifikasi Lacak Balak Multi-site dan Kelompok

https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/302
https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/294


Label FSC Mix memungkinkan adanya pencampuran dari 
bahan bersertifikat FSC dengan bahan tidak bersertifikat dalam 
kondisi tertentu yang terpantau dengan baik. Bahan yang tidak 
bersertifikat dalam kondisi terpantau ini disebut “Controlled 
Wood”.
 
Pada dasarnya, standar FSC Controlled Wood mengharuskan 
pemegang sertifikat untuk menurunkan atau mengimbangi risiko 
penggunaan produk kayu dari sumber yang tidak dapat diterima:

Kayu tidak dipanen secara ilegal
Kayu tidak dipanen dengan melanggar hak tradisional dan HAM
Kayu tidak dipanen dari hutan yang nilai konservasi tingginya 
terancam oleh kegiatan pengelolaan. 
Kayu tidak dipanen dari hutan yang diubah menjadi hutan 
tanaman atau penggunaan non-hutan
Kayu tidak dipanen dari hutan dengan jenis pohon hasil rekayasa 
genetika
Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Controlled 
Wood, silahkan klik di sini

•
•
•

•

•

•

Controlled Wood

Program FSC yang Terkait dengan Sertifikasi Lacak Balak

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut 
mengenai Controlled Wood

Untuk mengunduh informasi 
Penggunaan Controlled Wood

Klik Disini

Klik Disini
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https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/373
https://fsc.org/en/newsfeed/controlled-wood-implementation-guidance-available-0


Kayu bersertifikasi FSC dan produk bangunan kayu kini mudah 
untuk didapatkan, namun kompleksitas sektor konstruksi – yang 
melibatkan banyak subkontraktor dan campuran konstruksi di 
dalam dan di luar lokasi – mempersulit pemeliharaan sistem lacak 
balak dengan total dari hulu ke hilir.

Menanggapi situasi ini, FSC mengembangkan standar lacak balak 
untuk Sertifikasi Proyek yang dapat digunakan untuk bangunan 
baru ataupun bangunan yang direnovasi, proyek teknik sipil hingga 
acara seperti pameran dan festival

Sertifikasi Proyek Berkesinambungan: Organisasi 
dapat mengatur dan mendapatkan sertifikasi proyek 
FSC berkesinambungan untuk beberapa proyek 
secara terus menerus.

Sertifikasi Proyek Satu Waktu: Sertifikasi proyek yang 
berlaku hanya untuk satu proyek.

Sertifikasi Proyek FSC

Terdapat 2 pilihan untuk Sertifikasi Proyek:
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Pada kedua pilihan sertifikasi tersebut, setiap bahan baku yang 
bersertifikasi FSC harus dibeli dari perusahaan bersertifikasi FSC 
dengan kalim yang disertakan pada faktur.

Sertifikasi proyek melibatkan 3 kemungkinan jenis klaim:

Sertifikasi Proyek Penuh: Seluruh bahan baku dan 
produk berbasis hutan yang digunakan pada proyek 
merupakan produk bersertifikasi FSC. 

Sertifikasi Proyek Penuh: Seluruh bahan baku dan 
produk berbasis hutan yang digunakan pada proyek 
merupakan produk bersertifikasi FSC. 

Klaim FSC atas Komponen Proyek Tertentu: Klaim 
dapat dibuat pada komponen spesifik bersertifikasi 
FSC. (contohnya, “tiap jendela bersertifikasi FSC”)

Persentase Klaim: Klaim dapat dibuat berdasarkan 
persentase jumlah bahan berbasis hutan yang 
digunakan pada proyek bersertifikasi FSC. Bahan 
berbasis hutan yang tersisa harus berupa kayu 
reklamasi pra-konsumen, bahan yang dipantau, 
dan/atau FSC Controlled Wood.

Untuk informasi lebih lanjut 
mengenai Sertifikasi Proyek FSC

Klik disini
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https://fsc.org/en/for-businesses/certification-resources/project-certification


FSC Daur Ulang (FSC Recycled)

Label FSC Recycled mengakui peran penting dari daur ulang 
kertas dan kayu dalam melindungi hutan dunia. Label FSC 
Recycled menginformasikan konsumen bahwa setiap kayu atau 
kertas dalam sebuah produk telah terverifikasi sebagai produk 
yang benar-benar didaur ulang. Hanya produk dengan Hanya 
produk dengan 100% material daur ulang yang dapat memakai 
label FSC Recycled.
 
Produk kayu yang menggunakan label FSC Recycled diverifikasi 
oleh sebuah lembaga sertifikasi terbuat dari setidaknya 70% 
material barang pasca konsumen - kayu dan atau serat kayu yang 
telah direklamasi dari sebuah produk yang masa pakainya telah 
habis. Label FSC Recycled tidak menjamin bahwa kayu berasal 
dari hutan dengan sertifikasi FSC, namun fokus pada status daur 
ulang dan keasliannya.

Untuk informasi lebih lanjut 
mengenai label FSC Recycled, 

Klik Disini
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https://blogapac.fsc.org/2017/09/06/five-things-you-need-to-know-about-fsc-recycled/


Database pencarian publik FSC berisi catatan semua produsen 
produk bersertifikasi FSC dan semua sertifikat FSC sangatlah 
berguna, walau mungkin agak rumit untuk dilakukan. Berikut 
adalah penjelasan berupa video yang akan menunjukkan cara 
menemukan produk bersertifikasi FSC dalam berbagai kategori

PLAY

Pencarian Database Publik FSC
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https://www.youtube.com/watch?v=1UoxkCe7T6I&feature=youtu.be


Terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh oleh setiap 
organisasi untuk mendapatkan sertifikasi FSC. Berikut adalah 
penjelasannya:

Mematuhi semua peraturan dan persyaratan dari 
pemerintah dan FSC. Hal ini perlu dibentuk ke dalam 
kebijakan perusahaan yang dipahami dan diikuti oleh 
semua manajer maupun karyawan. Komitmen ini harus 
dilaporkan dalam bentuk “pernyataan diri” FSC seperti 
yang tercantum pada dokumen lampiran: 

Menerapkan sistem manajemen yang menjamin sistem 
penelusuran asal material, yaitu sistem lacak balak. 
Sistem ini adalah sistem dokumentasi yang mengelola 
bahan baku, memastikan semua bahan dapat dilacak 
asalnya. Silahkan lihat bagian sistem lacak balak dalam 
standar lacak balak FSC beserta persyaratan lain yang 
berlaku pada dokumen berikut ini: FSC-STD-40-004

Menggunakan bahan baku dari hutan yang dikelola 
dengan benar dan bertanggung jawab, salah satu 
contohnya adalah hutan yang memiliki sertifikasi FSC. 
Informasi mengenai sertifikasi sumber bahan baku FSC 
dapat diunduh di FSC Public Search

Annex C of FSC-PRO-20-001

Preparing for FSC CoC certification

Persiapan Sertifikasi Lacak Balak FSC
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1.

2.

3.

FSC-
STD-40-004

FSC Public
Search

Menghubungi lembaga sertifikasi terakreditasi 
yang dapat memeriksa dan menilai organisasi 
serta menerbitkan sertifikat FSC. Silahkan hubungi 
perwakilan FSC setempat untuk informasi lebih rinci 
perihal kontak lembaga sertifikasi lokal.

4.

https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/302
https://info.fsc.org/certificate.php
https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/238
https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/302
https://info.fsc.org/certificate.php
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Profil perusahaan, dokumen hukum dan perijinan.

Deskripsi ruang lingkup bisnis.

Deskripsi proses bisnis.

Nama perwakilan manajemen yang akan menangani 
seritifikasi FSC.

Pernyataan kesediaan untuk mengikuti prinsip dan nilai 
FSC serta semua hukum dan regulasi yang berlaku.

Dokumen manual, yaitu seluruh dokumen berhubungan 
dengan aplikasi sistem lacak balak organisasi.

Dokumen prosedur, yaitu dokumen yang menjelaskan 
cara kerja prosedur perusahaan.

Penyimpanan data - sebuah deskripsi tempat fisik di 
perusahaan dimana seluruh dokumen disimpan.

Daftar pemasok bersertifikasi FSC.

Lembaga sertifikasi akan memberitahu organisasi tentang 
persyaratan teknis yang akan dibutuhkan. Berikut adalah 
rinciannya:

info@id.fsc.org

Ada Pertanyaan atau Butuh Informasi Lebih Lengkap? Hubungi Kami.

fsc_id

FSC Indonesia

id.fsc.org

file:mailto:info%40id.fsc.org
file:mailto:info%40id.fsc.org
https://www.facebook.com/Indonesia.FSC
https://www.instagram.com/fsc_id/
id.fsc.org
https://www.instagram.com/fsc_id/
https://www.facebook.com/Indonesia.FSC
id.fsc.org



