
P R O G R A M  C O M P L I A N C E  L A C E Y  A C T
Tidak hanya Program Compliance Lacey Act secara komprehensif, Young Living adalah industri minyak 
atsiri pertama yang telah ditinjau dan diterima oleh pemerintah. Hal ini merupakan standar tertinggi 
bagi program compliance, dan kami bangga telah jauh melebihi dan melewati semua competitor untuk 
mewujudkannya. Kami melibatkan pakar hukum ternama di seluruh dunia untuk memastikan kami 
mendapat saran dari hukum yang berlaku saat ini, serta memberi tahu kami cara menerapkannya dengan 
tepat untuk kebutuhan bisnis terpenting kami.

Tim kami telah bekerja sama dengan perkebunan milik perusahaan, perkebunan rekanan, supplier 
bersertifikasi Seed to Seal, dan pemerintah lebih dari setahun untuk mengembangkan program ini. 

Kami juga melanjutkan bekerja dengan pakar lingkungan di seluruh dunia untuk memberikan saran 
mengenai perlindungan tanaman dan lingkungan alam yang rapuh. 

Program Compliance Lacey Act meliputi lima tahap yang umum jika diikuti akan membantu memastikan 
produk minyak atsiri kami dan rekanan memenuhi semua regulasi dan undang-undang di dalam yurisdiksi 
kami melakukan bisnis. 

Lima langkah tersebut adalah: 

EDUKASI PEMASOK
• Memberikan kepada semua pemasok mengenai persyaratan dasar Lacey Act.

EVALUASI PEMASOK
• Menentukan produk mana untuk ditentukan sumbernya dan pemasok mana untuk menjadi rekanan 

dengan mengevaluasi faktor-faktor “resiko produk” dan “resiko pemasok”.

SERTIFIKASI PEMASOK
• Setelah memberikan pelatihan Lacey Act dan Program Compliance kami, pemasok diwajibkan 

untuk melakukan Sertifikasi Compliance Lacey Act Young Living.

PENILAIAN RESIKO
• Sebagai bagian dari sertifikasi, setiap pemasok dan produk tanaman akan diberi kategori risiko 

yang akan menentukan tingkat persetujuan yang dibutuhkan untuk bermitra dengan Young Living, 
atau sumber produk tanaman untuk Young Living. Baik pemasok maupun produk tanaman dinilai 
secara independen.

AUDITING/MONITORING
• Berdasarkan faktor risiko, Young Living telah mengembangkan program audit dan monitoring. 

Program Compliance Lacey Act yang baru dirancang untuk meliputi seluruh individu dan organisai 
dalam rantai pasokan.

Program standar emas ini menetapkan contoh bagi industri dan menunjukkan komitmen Young Living 
dalam memimpin pergerakan minyak atsiri melalui perlindungan tanaman dan lahan yang rapuh.


