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BERITA TERKINI TENTANG FSC® OCP (ONLINE CLAIMS PLATFORM)

Penggunaan OCP Tidak Wajib (Mandatory)
Berdasarkan masukan dan pertimbangan para pihak maka FSC menyatakan bahwa Online
Claim Platform (OCP) yaitu sistem verifikasi klaim produk bersertifikat FSC berbasis database
terpusat, tidak diterapkan secara mandatory untuk seluruh pemegang sertifikat FSC. OCP bagi
FSC merupakan instrumen yang dikembangkan untuk mendukung implementasi sertifikasi CoC
dan verifikasi klaim FSC pada produk. Para pihak boleh menggunakan instrumen lain sepanjang
memenuhi persyaratan CoC.

Standar CoC yang baru mengatasi kesenjangan pada Sistem
FSC menyadari adanya kesenjangan di dalam sistem CoC yang kini digunakan, yang sedang
diperbaiki di dalam standar CoC versi terbaru. Standar tersebut akan menerapkan kriteria baru
yang berlaku bagi semua perusahaan bersertifikat FSC dimana pelaku transaksi (baik pelanggan
maupun pemasok) menunjukkan klaim FSC yang sama atas produk yang telah diperjualbelikan
di antara mereka.
Dengan penerapan kriteria baru ini, OCP menjadi tidak wajib namun dapat tetap digunakan
sebagai instrumen untuk mendukung sertifikasi CoC dan verifikasi klaim FSC pada produk.
Instrumen lain seperti sistem IT terintegrasi, pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak ketiga,
maupun sistem lain yang dikembangkan oleh pihak eksternal juga dapat digunakan sepanjang
sistemnya mampu memenuhi persyaratan CoC. ASI dan lembaga sertifikasi FSC mempunyai
wewenang untuk menentukan apakah sistem yang digunakan cukup kuat untuk memenuhi
kriteria baru CoC.
FSC tetap berkomitmen untuk memperbaiki kesenjangan yang di dalam sistem CoC saat ini,
tetapi tetap membuka peluang terhadap metode atau instrumen lain yang mampu mengatasi
kesenjangan dalam CoC tersebut.

Bagaimana pendekatan baru ini menghentikan penipuan di Asia
dan wilayah lainnya?
Standar CoC hasil revisi akan berlaku efektif di awal tahun 2016. Selama masa transisi ini,
FSC bekerjasama dengan ASI mengembangkan kriteria untuk dapat digunakan memverifikasi
transaksi secara kredibel. Hal ini dapat termasuk pendekatan berbasis resiko dan mekanisme
sampling untuk menangani wilyah dan atau produk yang beresiko tinggi, dan untuk memastikan
bahwa klaim yang tidak akurat seperti ini tidak akan berlanjut.
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Sudah banyak pertanyaan dilontarkan mengenai perlunya OCP, tetapi sampai saat
ini informasi yang kami peroleh belum cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Namun kami memiliki perkiraan terbatas dan bertambahnya jumlah kasus di mana
produk bersertifikat FSC ditemukan menggunakan label FSC walau seharusnya tidak,
mempengaruhi bisnis jutaan untuk menarik produk yang salah dari rak.
FSC berkomitmen untuk memetakan semua masalah bahwa pada tahun 2015.
Kami berharap dukungan dan kerjasama dari para pemegang sertifikat FSC untuk
melakukannya.

OCP dapat mengurangi beban CoC bagi usaha kecil dan menengah
Selain dapat membantu pemegang sertifikat FSC secara otomatis memenuhi persyaratan CoC
baru, OCP juga akan membantu mengurangi beban admistrasi sertifikasi CoC.
Maksud dari hal ini adalah standar CoC yang baru nanti dapat dibagi menjadi persyaratan yang
berkaitan dengan informasi (contoh; daftar pemasok bersertifikat, volume bahan baku bersertifikat
FSC). Semua persyaratan yang berkaitan dengan informasi akan dapat dipenuhi oleh pemegang
sertifikat FSC yang menggunakan OCP secara penuh, sedangkan persyaratan jaminan memang
memerlukan keahlian tersendiri dari auditor untuk memverifikasinya. Tujuan dari OCP adalah untuk
mengurangi beban administrasi, mengurangi biaya langsung kegiatan audit (auditor hanya harus
memeriksa laporan yang dihasilkan dari penerapan OCP, walaupun OCP tidak harus diperiksa jika
sistem informasi yang dimiliki pelaku usaha mampu memenuhi persyaratan standar CoC), serta
menghemat waktu staf dalam mempersiapkan audit.
Khusus bagi usaha kecil dan menengah, pendekatan baru ini dalam sertifikasi CoC diharapkan
mengurangi biaya dan kesulitan memenuhi persyaratan CoC.

Keamanan dan Kepemilikan Data
OCP telah memenuhi standar kemanan internasional secara penuh, untuk menjawab kekhawatiran
para pihak, pusat keamanan telah dibentuk dalam https://ocp-info.fsc.org. FSC mendorong semua
pihak terkait yang merasa khawatir untuk mengunjungi laman tersebut, yang menjelaskan secara
lengkap bagaiman OCP mengatasai masalah keamanan data. Secara ringkas:
• Pemegang sertifikat FSC berwenang atas kepemilikan
datanya yang tersimpan.
• FSC TIDAK AKAN mengumpulkan informasi statistik
apapun ataupun menghasilkan informasi intelijen dari
data pemegang sertifikat FSC.
• FSC tidak diizinkan untuk mengakses atau memungut
data pemegang sertifikat yang tersimpan di OCP. Dengan
demikian FSC tidak dapat melihat rantai pasok pelaku
bisnis secara keseluruhan ataupun informasi lain yang
telah diunggah ke OCP oleh pemegang sertifikat.
• Pemegang sertifikat dapat memilih untuk memberikan
izin dan akses ke lembaga sertifikasi mereka untuk
meninjau data dan catatan OCP. Lembaga sertifikasi tidak
diberikan akses secara default.

Cobalah OCP
FSC menghimbau para pemegang sertifikat FSC untuk
mencoba OCP dan memberikan masukan terhadap
platform ini. Saat ini sebanyak 300 pelaku usaha mencoba
menggunakan platform ini dan jumlahnya semakin
bertambah.
Semakin banyak yang mencoba dan
semakin baik masukan yang memungkinkan kami dapat
merancang platform yang sesuai dengan kebutuhan
pemegang sertifikat FSC.

• Pelanggan dan pemasok dari pemegang sertifikat FSC
hanya dapat memperoleh akses terhadap informasi yang
dibagikan oleh pemegang sertifikat, sesuai klaim FSC dan perubahan kepemilikan legal atas
produk .
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• FSC tidak mensyaratkan pemegang sertifikat untuk mengunggah keseluruhan data ke OCP.
Penggunaan OCP bersifat sukarela.
• Historic Future dan OCP telah mendapatkan sertifikat ISO 27001, yaitu standar untuk
pengembangan, penerapan, pemeliharaan, perbaikan berkelanjutan keamanan informasi.

Tetaplah mendapatkan informasi terkini
Untuk memastikan agar para pemegang sertifikat FSC dapat selalu mendapatkan informasi
mengenai perkembangan OCP, FSC membuat newsletter yang akan dikirim secara berkala.
Untuk berlangganan newsletter, silakan daftar ke : ocp-news@fsc.org
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