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Pointers Menteri Perindustrian
Pada Konferensi Pers Bersama Tentang SVLK dan FLEGT
Kamis, 12 Mei 2016
•

Indonesia masih memiliki peluang untuk mengembangkan industri
pengolahan kayu, karena didukung terbukanya peluang pasar baik
di dalam maupun luar negeri dan adanya keunggulan komparatif,
seperti masih memiliki sumber bahan baku kayu yang relatif besar,
telah dikuasainya teknologi proses, tersedianya SDM yang cukup
banyak dengan upah yang kompetitif.

•

SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) sebagai upaya perbaikan
tata kelola kehutanan perlu didukung oleh para pihak terkait
sehingga tidak menjadi beban bagi pelaku usaha namun justru
dapat menjadi investasi perbaikan manajemen industri pengolahan
kayu.

•

Industri hilir pengolahan kayu merupakan salah satu industri di
Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif dibanding negara
penghasil kayu lainnya. Diharapkan dengan diterimanya skema
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SVLK dengan menggunakan Dokumen V-Legal sebagai dokumen
eksportasi produk kayu ke pasar internasional khususnya Uni
Eropa, kita dapat meningkatkan akses pasar sehingga akan
meningkatkan nilai ekspor produk hilir pengolahan kayu Indonesia.
•

Peraturan Menteri Perdagangan No.25 Tahun 2016 tentang
Perubahan

Atas

Peraturan

Menteri

Perdagangan

No.89/M-

DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri
Kehutanan memuat perubahan prinsip dari peraturan sebelumnya,
dimana penerapan SVLK berlaku secara mandatory untuk semua
produk berbahan baku kayu. Sebelumnya, penerapan SVLK
voluntary untuk 15 HS, termasuk furniture kayu mengingat industri
furniture kayu sebagian besar merupakan industri kecil menengah.
Pemberlakuan SVLK secara mandatory untuk semua produk
berbahan baku kayu ini selanjutnya menghilangkan kewajiban due
diligence (uji tuntas) yang menjadi beban biaya bagi eksportir yang
selama ini dialami oleh produk olahan kayu Indonesia yang
diekspor ke Uni Eropa.
•

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan No.25
Tahun 2016, diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap
industri

hilir

pengolahan

kayu,

terutama

furniture

kayu,
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dengansemakin

meningkatnya

tingkat

kepercayaan

buyer

internasional, terutama dari Uni Eropa, bahwa produk olahan kayu
Indonesia dijamin legalitasnya dan bersumber dari hutan lestari
atau Sustainable Forest Management (SFM). Hal ini akan semakin
meningkatkan daya saing produk furniture kayu Indonesia. Daya
saing yang meningkat akan membuka peluang pasar yang lebih
besar.
•

Setelah keberterimaan produk kayu Indonesia berlaku secara resmi
melalui skema SVLK oleh Indonesia untuk memenuhi skema
FLEGT Uni Eropa, aplikasi penuh dari sistem ini di Uni Eropa
diharapkan agar dapat segera diberlakukan. Sehingga produk kayu
Indonesia bisa segera memasuki pasar Uni Eropa dan memberikan
dampak ekonomi yang positif bagi kedua negara.

