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1.0 Tujuan 

 
Prosedur ini mengatur tentang penerbitan, pembekuan dan pencabutan sertifikat  

 
2.0 Ruang Lingkup 

 
Ruang lingkup prosedur ini adalah semua sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu 
(SVLK) ang diterbitkan oleh PT.GGC Sertifikasi Indonesia. 
 

3.0 Tanggung Jawab 
 
Certification Manager adalah penanggung jawab untuk membuat keputusan untuk 
menerbitakn, membekukan dan mencabut sertifikat. 
 
Team Leader/Lead Auditor, setelah melaksanakan audit bertanggung jawab untuk 
mempersiapkan dan mengirim dokumen audit yang lengkap serta dokumen pendukung 
lainnya ke Certification Manager. 

 
4.0 Pelaksanaan kegiatan 

 
4.1 Penerbitan sertifikat 

4.1.1 Certification Manager menerbitkan dan menandatangani sertifikat (F33B)  

4.1.2 S-LK diberikan kepada pemegang Izin yang dinyatakan “LULUS” verifikasi LK, 

dengan masa berlaku sertifikat : 

a. 6 (enam) tahun sejak diterbitkan bagi IUIPHHK yang seluruh bahan bakunya 
menggunakan kayu hutan hak yang penatausahaan hasil hutannya menggunakan 
Nota Angkutan atau SKAU; 

b. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan bagi IUIPHHK kapasitas produksi di atas 6.000 
m3/tahun; 

c. 6 (enam) tahun sejak diterbitkan bagi IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan 
6.000 m3/tahun; 

d. 6 (enam) tahun sejak diterbitkan bagi IUI dengan nilai investasi di atas Rp 
500.000.000 (lima ratus juta rupiah); 

e. 6 (enam) tahun sejak diterbitkan bagi IUI dengan nilai investasi sampai dengan Rp 
500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan TDI 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkan 
bagi IRT/Pengrajin. 

 
4.1.3. Sertifikat LK sekurang-kurangnya berisi nama Auditee, informasi jenis sertifikasi (secara 

individu atau kelompok), lokasi, nomor izin usaha industri, jenis produksi, kapasitas 
produksi, nama LVLK berikut logonya, Logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan 
nomor sertifikat, serta referensi standar verifikasi LK. 

4.1.4. Sertifikat LK bagi kelompok pemegang IUIPHHK kapasitas produksi kurang dari 6.000 
(enam ribu) meter kubik per tahun, IUI, sekurang-kurangnya berisi nama kelompok, 
nomor akte atau dokumen pendirian kelompok, lokasi, nama LVLK berikut logonya, Logo 
KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, serta referensi standar 
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verifikasi LK. Nama anggota kelompok, nomor izin usaha industri, jenis produksi, 
kapasitas produksi dicantumkan pada lampiran lembar sertifikat yang merupakan satu 
kesatuan tidak terpisahkan dengan sertifikat. 

4.1.5. PT. GGC Sertifikasi Indonesia menyampaikan rekapitulasi penerbitan S-LK kepada 
Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan, untuk selanjutnya dipublikasikan melalui website 
Kementerian (http://silk.dephut.go.id). 

4.1.6. PT. GGC Sertifikasi Indonesia mempublikasikan setiap penerbitan, perubahan, 
penangguhan dan dan pencabutan S-LK di website PT. PT. GGC Sertifikasi Indonesia 
dan website Kementerian (http://silk.dephut.go.id) atau di media massa selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah penetapan keputusan. 

4.1.7. Publikasi penerbitan S-LK dilengkapi copy S-LK, resume hasil audit (sebagaimana form 
F49), yang memuat informasi mengenai identitas LVLK, identitas Auditee dan verifikasi 
yang merupakan ringkasan justifikasi setiap verifier, mengacu pada pedoman pelaporan 
sebagaimana ketentuan. 

4.1.8. Manager Sertifikat mengirim sertifikat yang telah diterbitkan kepada klien, copy sertifikat 
disimpan dalam arsip klien. 

4.1.9. Manager Sertifikat memperbaharui status sertifikat klien melalui database PT. GGC 
Sertifikasi Indonesia. 

4.1.10. Klien berhak menggunakan sertifikat LK yang diberikan sesuai peruntukannya 
sepanjang sertifikat tersebut valid dan tidak dibekukan atau dicabut oleh Lembaga 
Sertifikasi PT. GGC Sertifikasi Indonesia. 

4.1.11. Klien tidak dibenar dibenarkan menggunakan tanda sertifikat LK yang diberikan 
kepadanya di luar peruntukannya dan diluar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam 
peraturan dan perundang-undangan.  

4.1.12. Hardcopy sertifikat harus dikirimkan ke klien dengan dilengkapi 

- Aturan penggunaan merk dan logo (F36 & F36A) 

- customer survey form (F37) 
 

4.2 Pembekuan dan Pencabutan sertifikat 

 
4.2.1. S-LK dibekukan apabila pemegang S-LK tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata 

waktu yang ditetapkan sesuai prosedur PT. GGC Sertifikasi Indonesia; dan/atau 
terdapat temuan ketidaksesuaian sebagai hasil audit tiba-tiba. 

4.2.2. S-LK dicabut apabila : 
a. Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan 

sejak penetapan pembekuan sertifikat; 
b. Secara hukum terbukti membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan 

dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal; 
c. Auditee kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usaha dicabut; 

dan/atau 
d. Pemegang S-LK tidak memenuhi ketidaksesuaian setelah 3 (tiga) bulan sejak 

penetapan pembekuan sertifikat. 
4.2.3. Apabila sertifkat klien diterbitkan lagi setelah pembekuan dan/atau pencabutan, maka 

harus dipastikan bahwa semua informasi dalam sertifikat baru yang diterbitkan telah 
sesuai dengan format sertifikat dan apabila ada pengurangan dan/atau penambahan 

http://silk.dephut.go.id/
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harus sesuai dengan hasil keputusan pencabutan status “pembekuan dan pencabutan 
sertifikat” dimaksud. 

4.2.4. Pembekuan sertifikat berarti bahwa sertifikat untuk sementara waktu tidak valid. 

Pembekuan sertifikat secara sukarela dari klien, yang dimungkinkan dengan 

alasan adanya restrukturisasi perusahaan yang menyebabkan perubahaan atau 

hasil internal audit yang menunjukkan hasil adanya ketidaksesuaian yang 

berimplikasi secara luas terhadap operasional perusahaan atau hal lainnya. 

4.2.5. PT.GGC Sertifikasi Indonesia  bisa saja dengan diskresi membekukan sertifikat klien 
sampai adanya penyelesaian perbaikan oleh klien, yang mungkin disebabkan oleh: 
 

- Adanya ketidaksesuaian yang berimplikasi secara luas terhadap operasional 
perusahaan yang ditemukan pada saat audit surveillance atau re-sertifikasi 

- Ketidaksesuaian yang diterbitkan pada saat audit surveillance atau re-sertifikasi tidak 
diselesaikan sesuai tenggat waktu penyelesaian ketidaksesuaian. 

- Adanya kegagalan dalam memenuhi syarat dan kondisi sebagaimana yang 
dinyatakan dalam kontrak. 

- Adanya kegagalan penyelesaian kewajiban finansial kepada PT.GGC Sertifikasi 
Indonesia . 

- Gagal menyelesaikan komplain yang bersifat serius yang mengindikasikan bahwa 
persyaratan SVLK tidak diimplementasikan. 

- Menolak auditor PT. GGC Sertifikasi Indonesia untuk melaksanakan audit tanpa 
justifikasi yang jelas dan dapat diterima. 

- Tindakan perbaikan yang kurang memadai atas kesalahan penggunaan logo dan 
label. 

- Klien menolak audit surveillance sesuai tata waktu. 

 

4.2.6. Sertifikat klien dapat saja dicabut, dengan mempertimbangkan hal hal sebagai 

berikut: 

- Pencabutan sertifikat secara sukarela sesuai permintaan pemegang sertifikat. 
- Gagal memperbaiki ketidkasesuaian dalam masa pembekuan sertifikat. 
- Kegagalan implementasi persyaratan SVLK secara sistematik yang ditemukan dalam 

audit surveillance atau re-sertifikasi dan/atau special audit. 
- Masa berlaku sertifikat berakhir. 
- Penyalahgunaan berulang penggunaan sertifikat, symbol atau logo yang tidak sesuai. 

4.3 Pengurangan, penambahan dan perubahan sertifikat  
 
 4.3.1.          PT. GGC Sertifikasi Indonesia  akan membuat perubahan sertifkat setelah persetujuan 

review relevan dokumen, perubahan sertifikat bisa terjadi karena: 

- Perubahan nama perusahaan  
- Perubahan alamat unit sertifikasi 

 
4.3.2.        Perubahan yang mungkin terjadi sesuai hasil temuan audit surveillance, re-sertifikasi 

atau audit special dengan hasil  

- Revisi sertifikat 
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- Pengurangan ruang lingkup sertifikat 
- Penambahan ruang lingkup sertifkat 
- Revisi kontrak 

 

4.4 Keadaan dalam pembekuan atau pencabutan sertifikat 

 
- PT.GGC Sertifikasi Indonesia dengan hak diskresi dapat mengumumkan secara 

publik pembekuan dan pencabutan sertifikat klien.  
- Apabila ketidaksesuaian telah diperbaiki dalam masa pembekuan dan/atau 

pencabutan sertifikat, maka PT.GGC Sertifikasi Indonesia bisa saja melakukan 
verifikasi atas perbaikan tersebut secara on-site. 

- Dalam keadaan tertentu, PT.GGC Sertifikasi Indonesia mungkin saja mencabut 
sertifikat klien tanpa pembekuan terlebih dahulu. 

- Apabila klien ingin mengaktifkan sertifikat kembali setelah pencabutan, maka harus 
dimulai dengan initial audit sebagai klien baru. 

- Klien memiliki hak untuk keberatan atas keputusan PT.GGC Sertifikasi Indonesia 
dalam hal pembekuan dan pencabutan sertifikat, copy prosedur keberatan akan 
disiapkan sesuai permintaan. 

- Certification Manager akan mengeluarkan perusahaan yang dicabut sertifikatnya dari 
list sertifikasi SVLK PT. GGC Sertifikasi Indonesia dan akan diarsipkan dalam masa 
3 bulan setelah pencabutan sertifikat. 

 

4.5 Pengaktifan kembali sertifikat 

4.5.1 Pengaktifan kembali sertifikat dilakukan setelah tindakan perbaikan yang diambil klien 
telah dinyatakan diterima dalam masa pembekuan, bukti tindakan perbaikan  harus 
direview oleh certifier. 
 

4.5.2 Review harus bisa menentukan apakah persyaratan pengaktifan kembali sertifikat telah 
terpenuhi dan resiko dapat dikelola. 

 
4.5.3 Setelah itu, certifier akan memberi notifikasi kepada klien bahwa pembekuan sertifikat 

telah diangkat dan sertifikat akan diaktifkan kembali. 
 

4.5.4 Sertifikat yang dibekukan segera akan diaktifkan kembali setelah menerima pembayaran 
kewajiban finansial klien yang belum dibayarkan (jika ada). 

 
4.5.5 Aplikasi baru dipersyaratkan bagi klien yang ingin mengaktifkan kembali sertifikatnya 

setelah dicabut dan sertifkat baru akan diterbitkan setelah proses audit lengkap dan 
memenuhi persyaratan untuk diterbitakn sertifikat baru. 

 
 

5.0 Reference 
ISO 17021:2015 Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit 
and certification of management system 
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ISO 17065:2012 Conformity assessment – Requirements for bodies certifying 
products, processes and services 

QM02 Management System Manual (Ref. Std ISO 17065) 
 

6.0 Enclosure 
 
Nil 

 
7.0 Formats / Exhibits 

F33B  Certificate Standard Format - Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) 
F36 Rules for Use of Certification Mark and Logo 
F36A Rules for Use of Certification Mark and Logo – KAN & V-Legal 
F37 Customer Satisfaction Survey form 
F49 Resume Hasil Audit_SVLK_GGCI Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) 


