REGULASI BAGI INDUSTRI BERBASIS KAYU DAN HASIL HUTAN
Oleh : Ir. Sere Saghranie Daulay,M.Si
Widyaiswara Madya - Pusdiklat Industri

A. Latar Belakang
Industri berbasis kayu dan hasil hutan dalam melaksanakan produksinya, kini tidak lagi
bebas menggunakan bahan baku. Sebagai pengolah kayu dan hasil hutan, para pengusaha
industri disektor ini perlu pula mencermati dan memahami perubahan yang terjadi terkait
dengan regulasi dibidang bahan baku dan hasil hutan.

Peraturan tentang persyaratan

pengadaan dan perdagangan kayu dan hasil hutan, tentu secara langsung maupun tidak
langsung, akan dapat mempengaruhi industri berbasis kayu dan hasil hutan. Tulisan ini disusun
sebagai bahan informasi bagi aparatur pembina dan kalangan industri berbasis kayu dan hasil
hutan serta pihak pihak yang berkepentingan.
B. Gambaran Umum

Perkembangan regulasi di bidang kayu dan hasil hutan di Indonesia, kini telah
memasuki tahap pemberlakuan SVLK.

Selanjutnya, gambaran umum tentang

REGULASI

BAGI INDUSTRI BERBASIS KAYU DAN HASIL HUTAN disajikan dalam bentuk tanya
jawab.
Apakah SVLK?
Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sistem pelacakan yang disusun
secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan
diperdagangkan di Indonesia . Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dikembangkan untuk
mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan
peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia.
Mengapa SVLK ?
Sistem verifikasi legalitas kayu diterapkan di Indonesia untuk memastikan agar semua
produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki status legalitas yang
meyakinkan. Konsumen di luar negeri pun tidak perlu lagi meragukan legalitas kayu yang
berasal dari Indonesia. Unit manajemen hutan tidak khawatir hasil kayunya diragukan
keabsahannya. Industri berbahan kayu yakin akan legalitas sumber bahan baku kayunya
sehingga lebih mudah meyakinkan para pembelinya di luar negeri.
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Apa itu VLK?
VLK merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk merespon permintaan pasar,
terutama pasar ekspor bhw produk industri kehutanan menggunakan bahan baku dr sumber yg
legal atau lestari.
Apa perbedaan VLK dan PHPL?
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) merupakan skema sertifikasi hutan untuk
memastikan apakah Unit Manajemen Hutan telah mengelola hutan produksi secara lestari.
Sedangkan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) merupakan skema sertifikasi hutan dan industri
kehutanan untuk memastikan apakah Unit Manajemen telah mengelola hutan dan atau produk
hasil hutan secara legal. VLK memastikan bahwa unit manajemen atau industri menggunakan
bahan baku legal yang dibuktikan dengan seluruh bahan baku yang digunakan dilindungi oleh
dokumen legalitas.
Apa Latar Belakang yang Melandasi Penerapan SVLK?
Komitmen Pemerintah dalam memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu illegal.
Perwujudan good forest governance menuju pengelolaan hutan lestari. Permintaan atas
jaminan legalitas kayu dalam bentuk sertifikasi dari pasar internasional, khususnya dari Uni
Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan Australia. Sebagai bentuk "National Insentive" untuk
mengantisipasi semakin maraknya permintaan skema sertifikasi legalitas kayu dari negara
asing, seperti skema FSC, PEFC, dsb.
Apa Manfaat SVLK?


Membangun suatu alat verifikasi legalitas yang kredibel, efisien dan adil sebagai salah
satu upaya megatasi persoalan pembalakan liar.



SVLK memberi kepastian bagi pasar di Eropa, Amerika, Jepang, dan negara-negara
tetangga bahwa kayu dan produk kayu yang diproduksi oleh Indonesia merupakan
produk yang legal dan berasal dari sumber yang legal.



Memperbaiki administrasi tata usaha kayu hutan secara efektif.



Menjadi satu-satunya sistem legalitas untuk kayu yang berlaku di Indonesia



Menghilangkan ekonomi biaya tinggi.



Peluang untuk terbebas dari pemeriksaanpemeriksaan yang menimbulkan ekonomi
biaya tinggi.
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Apa Tujuan SVLK?


Membangun suatu alat verifikasi legalitas yang kredibel, efisien dan adil sebagai salah
satu upaya mengatasi persoalan pembalakan liar.



Memperbaiki tata kepemerintahan (governance) kehutanan Indonesia dan untuk
meningkatkan daya saing produk kehutanan Indonesia.



Meningkatkan daya saing produk perkayuan Indonesia



Mereduksi praktek illegal logging dan illegal trading



Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Apa Prinsip SVLK?
1. Tata Kelola Kehutanan yang baik (Governance)
2. Keterwakilan (Representatif)
3. Transparansi/keterbukaan (Credibility)
Kapan mulai diberlakukan SVLK?
SVLK mulai berlaku sesuai dengan yang dijelaskan pada Pasal 20 Peraturan Menteri
Kehutanan No.38/Menhut-II/2009 bahwa peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal
diundangkan 12 Juni 2009 dan mulai dilaksanakan pada tanggal sejak 1 September 2009.
Siapa saja pihak-pihak yang terlibat atau Siapa Pelaku Utama dalam SVLK
1. Kementerian Kehutanan sebagai pembuat kebijakan, fungsi pembinaan, menetapkan
LP-PHPL atau LV-LK, unit pengelola informasi VLK
2. Komite Akreditasi Nasional, melakukan akreditasi terhadap LP-PHPL dan LV-LK
3. LP-PHPL & LV-LK, melakukan penilaian kinerja PHPL dan/atau melakukan verifikasi
legalitas kayu berdasarkan sistem dan standar yang telah ditetapkan pemerintah
4. Auditee (Unit Managemen), pemegang izin atau pada hutan hak yang berkewajiban
memiliki sertifikat PHPL (S-PHPL) atau Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
5. Pemantau Independen, masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang
berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan
pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHPL/S-LK
Apa manfaat yang diperoleh oleh Unit Manajemen dengan menerapkan VLK ?
1. Memperluas pangsa pasar ke negara-negara yang mensyaratkan adanya jaminan
legalitas kayu yang diimpor.
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2. Dapat melakukan “self endorsement” untuk Unit Manajemen yang memperoleh Sertifikat
Legalitas Kayu dengan warna hijau, kuning dan biru (menggunakan bahan baku dari
sumber yang telah bersertifikat PHPL, VLK, dan pencampuran antara PHPL dan VLK).
3. Membangun image positive masyarakat internasional.
4. Sebagai pemenuhan terhadap peraturan pemerintah mengenai legalitas kayu.
Apa dasar hukum pelaksanaan SVLK?
1. Undang Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. No.3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
3. Peraturan menteri kehutanan No. 38/menhut-II/2009 junto Permenhut P.68/MenhutII/2011 junto Permenhut P.45/Menhut-II/2012, junto Permenhut P.42 /Menhut-II/2013
tentang Standard an Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang izin atau pada Hutan Hak
4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No.P.6/VI-BPPHH/2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilain Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi dan Verifikasi
Legalitas Kayu
Siapa yang harus menerapkan VLK?
1. Pemegang izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam
(HA/Hutan Tanaman Industri (HTI), Rehabilitasi Ekologi (RE)
2. Hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat
3. Pemilik hutan hak (hutan rakyat)
4. Pemilik Ijin pemanfaatan kayu (IPK)
5. Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK) dan Industri lanjutan (IUI
Lanjutan) dan Tanda Daftar Industri (TDI)
Apa yang disebut kayu legal?
Kayu disebut legal jika kebenaran asal kayu, ijin penebangan, system dan prosedur
penebangan, administrasi dan dokemtasi angkutan, pengelohan, dan perdagangan atau
pemindahtangannya dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
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Siapa yang dapat melakukan audit VLK?
Audit verifiasi legalitas kayu (VLK) dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi
oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan ditetapkan oleh SK Menteri Kehutanan sebagai
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK), PT. SUCOFINDO (PERSERO) telah diakreditasi
KAN berdasarkan hasil rapat KAN COUNCIL tanggal 4 Juni 2010 dengan nomor akreditasi
LVLK-002-IDN. Adapun ruang lingkup akreditasi meliputi :
1. Verifikasi Legalitas Kayu yang berasal dari Hutan Negara pada IUPHHK-HA/HPH,
IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK-RE.
2. Verifikasi Legalitas Kayu yang berasal dari Hutan Negara yang dikelola oleh masyarakat
pada IUPHHK-HTR/HKm
3. Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK dan IUI Lanjutan
4. Verifikasi Legalitas Kayu yang berasal dari Hutan Hak
5. Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).
Standar Legalitas SVLK
Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.8/VIBPPHH/2012 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, SVLK memiliki delapan standar legalitas kayu, yaitu :
1. Standar verifikasi legalitas kayu pada hutan negara yang dikelola oleh pemegang izin
dan pemegang hak pengelolaan
2. Standar verifikasi legalitas kayu pada hutan negara yang dikelola oleh masyarakat
(HTR, HKm, HD)
3. Standar verifikasi legalitas kayu pada hutan hak
4. Standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IPK
5. Standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUIPHHK dan IUI
6. Standar verifikasi legalitas kayu pada TDI (Tanda Daftar Industri)
7. Standar verifikasi legalitas kayu pada industri rumah tangga dan pengrajin
8. Standar verifikasi legalitas kayu pada TPT
Apakah standar yang digunakan dalam VLK sudah diakui secara internasional ?
Dalam upaya untuk memperoleh pengakuan internasional, sampai saat ini secara
intensif Pemerintah Indonesia c.q Kementrian Kehutanan telah melakukan perundingan dengan
Delegasi EU (Uni Eropa) dalam skema VPA (Voluntary Partnership Agreement) agar dalam
perdagangan kayu legal antara Indonesia dengan Uni Eropa mendasarkan pada skema VLK
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yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia. Bila hal ini disepakati, maka skema sertifikasi
legalitas kayu Indonesia (SVLK) dapat diterima di pasar Eropa tanpa ada pertanyaan lagi.
Secara logika, apabila pasar Eropa sudah dapat menerima skema sertifikasi legalitas kayu
Indonesia (SVLK), maka akan menjadi lebih mudah diterima bagi pasar Amerika, Jepang,
China, dan Australia.
Bagaimana pembiayaan untuk penerapan VLK ?
Dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan No.38/Menhut-II/2009 disebutkan bahwa
pembiayaan penilaian kinerja PHPL dan/atau verifikasi legalitas kayu untuk periode pertama
dibebankan pada anggaran Departemen Kehutanan sesuai standard biaya yang berlaku,
sedangkan untuk periode berikutnya dibebankan kepada Unit Manajemen.
Apakah pemegang izin Hutan Rakyat/Hutan Hak/Hutan Kemasyarakatan
mengajukan permohonan VLK secara kolektif atau bersama-sama ?

dapat

Dalam Pasal 7 Ayat 5 Peraturan Menteri Kehutanan No.38/Menhut-II/2009 disebutkan
bahwa Pemegang HTR atau pemegang izin HKm atau pemilik hutan hak, karena keterbatasan
biaya dapat mengajukan penilaian kinerja PHPL dan/atau verifikasi legalitas kayu, secara
kolektif
Dalam penerapan VLK, apakah seluruh kayu diverifikasi ?
Dalam audit VLK, uji fisik kesesuaian antara kayu yang ada di lapangan dengan
dokumen yang menyertainya dilakukan secara sampling. Sedangkan verifikasi dokumen
pemenuhan bahan baku, produksi dan pemasaran dilakukan secara sensus untuk jangka waktu
1 (satu) tahun berjalan.
Apakah dalam sistem VLK juga harus ada pemilahan bahan baku yang digunakan ?
Dalam skema sertifikasi VLK tidak dipersyaratkan adanya pemilahan bahan baku yang
digunakan, pencampuran penggunaan bahan baku pada proses produksi diperbolehkan selama
seluruh bahan baku yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan legalitasnya yang
dibuktikan dengan dokumen pengangkutannya. Dalam proses audit dilakukan verifikasi
terhadap seluruh bahan baku yang masuk ke Unit Manajemen dalam 1 (satu) tahun terakhir.
Adapun bahan baku yang digunakan dapat berasal dari sumber berikut :
•
•
•
•
•

Sumber yang telah bersertifikat PHPL,
Sumber yang telah bersertifikat VLK,
Pencampuran antara sumber yang bersertifikat PHPL dan VLK,
Sumber yang memenuhi Permenhut No.P.55 dan P.51,
Pencampuran antara sumber yang telah bersertifikat PHPL, VLK dan P.55/P.51

Apakah dalam pelaksanaan VLK penelusuran bahan baku kayu dilakukan sampai ke
hutannya ?
Dalam skema sertifikasi VLK, penelusuran asal bahan baku yang digunakan tidak
dilakukan sampai ke hutannya, penelusuran hanya dilakukan satu tahap ke belakang sampai ke
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supplier/pemasok terakhir atas bahan baku yang masuk ke Unit Manajemen yang dilakukan
secara sampling (tidak semua supplier/pemasok ditelusuri).
Penelusuran ke suplier ini bersifat konfirmasi yang dilakukan dengan kunjungan langsung
maupun via telepon. Hal-hal yang dikonfirmasikan antara lain :
a. Dokumen legalitas pengangkutan bahan baku (SKSKB/FAKB/FAKO/SKAU/SAL),
b. Petugas penerbit dokumen skshh (SKSKB/FAKB/FAKO/SKAU/SAL),
c. Status perusahaan penerbit dokumen skshh (SKSKB/FAKB/FAKO/SKAU/SAL).
Apakah dalam VLK perlu dilakukan kodefikasi pada setiap pergerakan kayu dalam
proses produksi mulai dari bahan baku sampai menjadi produk jadi ?
Dalam skema VLK, Unit Manajemen tidak dipersyaratkan memberikan kodefikasi pada
setiap pergerakan kayu mulai dari bahan baku sampai menjadi produk jadi. Yang perlu
dilakukan oleh Unit Manajemen adalah memberikan kodefikasi pada tally sheet dimana bahan
baku kayu pertama kali diproses dalam proses produksi sehingga dari tally sheet tersebut
mampu ditelusuri asal dokumen pengangkutannya (SKSKB/FAKB/FAKO/SKAU/SAL), misal :
kodefikasi tally sheet pada proses bandsaw untuk industri primer atau pada proses planner
pada industri lanjutan.
Bagaimana kriteria penilaian pada audit VLK ?
Unit Manajemen dapat dikatakan lulus dalam audit VLK dan diberikan Sertifikat
Legalitas Kayu jika semua norma penilaian untuk setiap verifier pada Standar Verifikasi
Legalitas Kayu “Memenuhi”.
Dalam hal hasil verifikasi “Tidak Memenuhi”, maka PT. Sucofindo akan menyampaikan laporan
hasil verifikasi kepada Unit Manajemen dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki
verifier yang “Tidak Memenuhi” dengan batas waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari
kalender sejak Unit Manajemen menerima laporan hasil verifikasi.
Dalam hal pengambilan keputusan hasil verifikasi “Memenuhi” atau “Tidak Memenuhi”
dilakukan oleh Pengambil Keputusan (Panel Review) yang didasarkan oleh laporan auditor.
Apakah output dari audit VLK ?
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) akan menerbitkan:
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1.

Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (LH-VLK) yang berisi analisa pemenuhan setiap
kriteria standar legalitas kayu bagi setiap Unit Manajemen yang diverifikasi.

2.

Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) bagi Unit Manajemen yang memenuhi semua kriteria
standar legalitas kayu.

Bagaimana pengawasan terhadap Unit Manajemen yg tlh memperoleh Sertifikat Legalitas
Kayu?
Pengawasan Unit Manajemen oleh LV-LK dilakukan dengan melakukan audit
surveillance/penilikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak pertemuan penutup (closing
meeting) audit sebelumnya. Audit surveillance ini dilakukan setiap tahun selama masa berlaku
Sertifikat Legalitas Kayu. Disamping itu, jika selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu
terdapat komplain atau keberatan dari pihak ketiga (masyarakat/LSM) terkait dengan Sertifikat
Legalitas Kayu yang diberikan, maka akan dilakukan audit tiba-tiba terhadap Unit Manajemen
tersebut. Adapun beban biaya yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut (audit surveillance dan
audit tiba-tiba) dibebankan kepada Unit Manajemen.
Wajib atau Sukarela ?
Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan No.38/Menhut-II/2009 dijelaskan bahwa
setiap pemegang IUIPHHK (Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan) dan IUI Lanjutan WAJIB
mendapatkan legalitas kayu.
SVLK diterapkan secara wajib (mandatory) untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan
dan menjaga kredibilitas legalitas kayu dari Indonesia. Seperti halnya di atur dalam Peraturan
Menteri Perdagangan No 64 Tahun 2012 bahwa ada 40 jenis produk berbasis kayu 16 di
anataranya per 1 Januari 2013 wajib memiliki sertifikat SVLK sedangkan 14 yang lainnya per 1
Januari 2012. Bagi unit manajemen yang telah mendapatkan sertifikasi lacak balak (Chain of
Custody/CoC), sertifikasi SVLK tetap wajib.
Apa Saja Kegiatan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu?
Kegiatan pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terdiri dari :
Permohonan verifikasi
Perencanaan verifikasi
Pelaksanaan verifikasi
Penerbitan sertifikat legalitas dan sertifikasi ulang:
Penilikan
Audit khusus
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Berapa lama sertifikat legalitas kayu berlaku?


Sertifikat VLK bagi pemegang IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang hak pengelolaan,
IUPHHK-HTR/HKM/HD/HTHR/IPK, IUIPHHK, IUI dengan modal investasi lebih dari
Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan, dan TPT berlaku
selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan (surveillance) sekurangkurangnya 12 bulan sekali.



Sertifikat LK bagi IUI dengan investasi sampai dengan Rp500.000.000.- (lima ratus juta
rupiah) di luar tanah dan bangunan, TDI dan industri rumah tangga/pengrajin dan
pedagang ekspor berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan
penilikan (surveillance) sekurang-kurangnya 24 bulan sekali.

Kapan proses re-sertifikasi atau sertifikasi ulang dilakukan?


Resertifikasi dilakukan sebelum berakhirnya masa aktif Sertifikat LK;



Terhadap kepemilikan S-LK yang diperoleh secara kolektif, verifikasi pada proses resertifikasi dilakukan terhadap anggota kelompok yang telah diverifikasi awal maupun
pada penilikan, dan terhadap anggota yang belum diverifikasi pada proses verifikasi
awal maupun pada penilikan, dengan jumlah yang sama dengan jumlah anggota yang
diverifikasi awal, dan dipilih menggunakan pendekatan random sampling;



Pengajuan re-Sertifikasi LK dilakukan selambat-lambatnya 6 bulan sebelum masa
berlaku berakhir;



Biaya resertifikasi merupakan beban pemegang izin

Apakah Surveillance?


Surveillance merupakan pengawasan yang dilakukan oleh auditor dan dilakukan setiap
1 tahun sekali dan selambat-lambatnya 12 bulan sejak terbitnya S-LK;



Jika pemegang izin, pemegang hak pengelolaan atau pemilik hutan hak menghendaki
penilikan dilakukan oleh LVLK (Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu) selain yang
menerbitkan S-LK, maka dilakukan verifikasi dari awal;



Keputusan hasil penilikan dapat berupa kelanjutan, pembekuan atau pencabutan S-LK.



Jika terdapat perubahan standar verifikasi LK, pada pelaksanaan peniÂlikan LVLK wajib
melakukan verifikasi untuk mengetahui pemenuhannya;



Terhadap kepemilikan S-LK yang diperoleh secara kolektif, penilikan dilakukan terhadap
anggota kelompok yang belum diverifikasi pada pro-ses verifikasi awal dan/atau
penilikan sebelumnya, dengan jumlah yang sama dengan jumlah anggota yang
diverifikasi awal, dan dipilih menggunakan pendekatan random sampling.
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Apa itu tanda V- Legal?
Tanda V-Legal adalah tanda yang dibubuhkan pada kayu, produk kayu, atau kemasan, yang
menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi standar PHPL atau standar VLK
yang dibuktikan dengan kemepemilikan S-PHPL atau S-LK

Penggunaan tanda V-Legal diatur dalam pedoman penggunakan tanda V-Legal
Apa itu Dokumen V-Legal?
Dokumen lisensi ekspor produk kayu yang berlaku untuk 48 HS-Code. Dokumen V-Legal
diterbitkan oleh LVLK dan diterbitkan untuk setiap invoice, bagi ETPIK yang telah memiliki S-LK
atau melakukan inspeksi bagi yang belum memiliki S-LK

Dokumen V-Legal berlaku sampai dengan 4 bulan sejak tanggal diterbitkan
Apa yang disebut kayu legal?
Kayu disebut SAH/LEGAL jika memenuhi kebenaran asal kayu, Ijin, Penebangan, Sistem dan
Prosedur Penebangan, Administrasi dan Dokumen Angkutan, Pengolahan, Perdagangan/
pemindah tanganannya dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan legal yang berlaku.
Apakah VLK juga harus diterapkan bagi Unit Manajemen yang hanya melakukan
penjualan dalam negeri ?
Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan
No.38/Menhut-II/2009 bahwa setiap pemegang IUIPHHK (Izin Usaha Industri Primer Hasil
Hutan) dan IUI Lanjutan WAJIB mendapatkan Legalitas Kayu, baik yang berorientasi ekspor
maupun dalam negeri.
Bagaimana keterkaitannya dengan skema sertifikasi lain yang diminta oleh buyer misal :
sertifikasi FSC, VLO, dll ?
Dalam pasal 18 Peraturan Menteri Kehutanan No.38/Menhut-II/2009 disebutkan bahwa
sertifikat lain (CoC/VLO) yg telah diperoleh Unit Manajemen ttap berlaku sampai masa
berlakunya habis.
Secara hubungan sertifikasi dapat dikatakan bahwa VLK merupakan skema sertifikasi yang
bersifat “G to G” (Government to Government) yang penerapannya diatur oleh kebijakan
pemerintah, sedangkan Sertifikasi FSC/PEFC (CoC/VLO) merupakan skema sertifikasi yang
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bersifat “B to B” (Business to Business) yang penerapannya didasarkan atas permintaan
buyer/konsumen.
Adakah sanksi bagi Unit Manajemen yang tidak melakukan VLK ?
Sampai saat ini, pemerintah dalam hal ini Kementrian Kehutanan belum menetapkan
sanksi bagi Unit Manajemen yang tidak menerapkan VLK.
Apakah VLK merupakan permintaan dari pihak asing yang berkepentingan terhadap kayu
di Indonesia ?
Skema Sertifikasi VLK merupakan skema sertifikasi nasional untuk legalitas kayu yang
pelaksanaannya diatur oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Kehutanan
No.38/Menhut-II/2009 dan digunakan sebagai instrumen pasar ke seluruh pasar ekspor tidak
terbatas pada pasar Eropa, Amerika, Jepang, China, dan Australia.
Apa yang harus dipersiapkan oleh Unit Manajemen ?
Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh Unit Manajemen dalam pelaksanaan
VLK antara lain :
1. Persiapan administratif, yaitu pengajuan permohonan sertifikasi ke Lembaga Verifikasi
Legalitas Kayu (LV-LK) serta kelengkapan dokumen legalitas usaha untuk audit tinjauan
dokumen.
2. Persiapan teknis, yaitu persiapan dokumen legalitas untuk penilaian lapangan, meliputi
dokumen legalitas usaha, dokumen pemenuhan bahan baku, dokumen produksi,
dokumen pemasaran.
C. Dampak Regulasi Bagi Industri Berbasis Kayu Dan Hasil Hutan
Pemerintah Australia akan segera menandatangani Memorandum of Understanding
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dengan Indonesia. Kerjasama ini menjadi bukti bahwa
Australia mengakui dan menerima SVLK dalam ILPA (Illegal Logging Prohibition Act) yang
berlaku pada bulan November 2014. ILPA merupakan sebuah peraturan perundangan yang
akan mencegah masuknya kayu ilegal ke negeri itu.
Hal ini seperti disampaikan oleh Direktur Bina Pengolahan dan Pemanfaatan Ditjen.
Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan, Dwi Sudharto, pada kegiatan Penguatan
Koordinasi Para Pihak dalam Pelaksanaan SVLK yang diselenggarakan oleh Partnership
bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Kabupaten Klaten.
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Dijelaskan, sebagai satu-satunya negara yang telah memiliki SVLK tentunya senang
ketika sistem tersebut mulai mendapat pengakuan lebih luas dari berbagai Negara. “Sejauh ini
telah dilakukan pertemuan dan negosiasi awal dengan Korea dan China. Jepang bahkan telah
mengundang pihak Indonesia untuk membahas SVLK di sela-sela sidang ITTO, dan Amerika
Serikat akan mengamandemen Lacey Act untuk menerima SVLK.”
Untuk itu, Dwi diharap sistem SVLK dapat diterapkan secara tegas dan tidak ditundatunda. “Oleh karena itu semua kayu dan produk kayu harus legal dan dapat ditelusuri, pihakpihak yang melakukan kecurangan akan ditindak secara tegas.”
Disampaikan pula penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten dan para pihak
terkait yang telah menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati Klaten No. 16 Tahun 2014
tentang Sistem SVLK.
Juga disampaikan selamat atas terbentuknya Kelompok Kerja SVLK Klaten yang akan
mengawal pelaksanaan Peraturan Bupati. “Dalam pelaksanaan SVLK, kita harus bersamasama. Untuk itu, jika dibutuhkan dukungan dari Kementerian Kehutanan silahkan diusulkan,
baik untuk pelatihan ataupun pembiayaan pendampingan dan sertifikasi kelompok.”
Serta disampaikan penghargaan kepada Partnership yang telah memfasilitasi dan
mendampingi penyusunan Perbup dan kelompok kerja SVLK di Klaten.
Salah satu silang pendapat yang mencuat adalah soal implementasi Sistem Verifikasi
Legalitas Kayu (SVLK). Adalah pernyataan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel yang menjadi
pemicunya. Menteri Rachmat punya rencana untuk mengulur tenggat waktu penerapan SVLK,
khususnya untuk produk mebel.
Pagi-pagi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menolak rencana itu.
“SVLK ini bagus untuk mencegah perdagangan kayu ilegal sekaligus meningkatkan posisi
tawar kita. Jadi, sebaiknya jangan ada penundaan untuk penerapannya,” kata dia pekan lalu.
Siti bahkan sudah melayangkan surat kepada Menteri Rachmat soal itu. Dalam suratnya
bernomor S.490/Menhut-VI/2014 tertanggal 11 November 2014, Siti tetap menginginkan
penerapan SVLK secara penuh terhadap semua produk industri kayu mulai berlaku pada 1
Januari 2015. Surat itu juga ditembuskan kepada Presiden Jokowi.
“Penangguhan SVLK bagi industri mebel dapat menurunkan kredibilitas SVLK
pada UE dan pada negara-negara pasar utama yang saat ini sedang dalam proses
negosiasi keberterimaan SVLK, karena ketidakkonsistenan waktu pelaksanannya
sebagaimana telah disepakati,” kata dia, dalam suratnya.
Dalam suratnya itu, Siti juga menjelaskan bahwa SVLK merupakan kebanggaan
Indonesia. Sebab, di tengah maraknya permintaan jaminan legalitas kayu, SVLK diterima
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secara resmi oleh 28 negara anggota Uni Eropa (UE) yang ditandai dengan penandatanganan
Perjanjian Kerjasama Sukarela (FLEGT-VPA) pada September 2013.
Perjanjian FLEGT-VPA tersebut juga telah diratifikasi oleh pihak Indonesia melalui
Perpres No.21 Tahun 2014 dan oleh pihak UE pada tanggal 1 Mei 2014. Selain UE, SVLK juga
telah diakui resmi oleh Australia.
Hal itu menjadikan ekspor produk kayu Indonesia bebas uji tuntas (due diligence).
Pelaksanaan uji tuntas terhadap produk yang diekspor pada akhirnya dapat menurunkan daya
saing. “Negosiasi keberterimaan SVLK juga tengah dilakukan dengan pasar utama produk
perkayuan seperti Korea, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Tiongkok,” tulis Siti.
SVLK adalah sistem lacak balak produk kayu yang dikembangkan Indonesia secara
transparan dan akuntabel dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kewajiban
seluruh produk ekspor untuk mendapat dokumen Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang
merupakan bagian dari SVLK, diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag)
Nomor.81/M-DAG/PER/12/2013

tentang

perubahan

atas

Permendag

Nomor.64/M-

DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
D.

Solusi
Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menteri kehutanan

dan menteri perdagangan sangat kompak untuk menerapkan implementasi penuh SVLK,
termasuk pada produk mebel dan kerajinan. Meski demikian, harus diakui banyak pelaku usaha
yang kesulitan untuk mendapat sertifikat LK. Sebagai gambaran, sampai akhir Agustus 2014
lalu, jumlah industri pengolahan kayu yang telah mendapat sertifikat LK, baru 1.136 unit.
Padahal, usaha skala mikro dan rakyat jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu unit.
Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, Dwi Sudharto mengakui, ada sejumlah usaha kehutanan skala mikro dan
kecil, umumnya mebel dan furnitur, yang mengalami kesulitan untuk mendapat sertifikat
S-LK. Namun, pemerintah juga tidak tinggal diam.
Soal biaya sertifikasi, misalnya. Banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang kesulitan
membayar biaya sertifikasi yang besarnya berkisar Rp30 juta-Rp50 juta. “Sebagai solusi,
sertifikasi bagi usaha mikro dan kecil bisa dilakukan secara berkelompok. Sehingga biayanya
bisa lebih ringan karena ditanggung bersama,” katanya.
Selain itu, pemerintah pun menyediakan bantuan pembiayaan untuk pendampingan dan
audit lewat anggaran Kemenhut dan lembaga donor, sejak tahun 2012.
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Masih

soal

kemudahan

bagi

usaha

skala

rakyat,

SVLK

memungkinkan

penggunaan dokumen deklarasi kesesuaian pemasok (DKP) untuk kayu dan produk kayu
yang mereka hasilkan bersumber dan diproses secara legal. Dokumen diterbitkan secara
mandiri dan tidak perlu diverifikasi oleh auditor sehingga bebas biaya. Penggunaan DKP masih
sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi sertifikasi seperti diatur oleh International
Standardization Organization (ISO).
Menurut Dwi, banyak hal positif dari penerapan SVLK. Termasuk soal semakin tertibnya
pelaku usaha perkayuan menjalankan bisnisnya. Sebab, untuk mendapatkan sertifikat LK,
mereka harus mendokumentasikan tata usaha kayu secara lengkap. Bukan itu saja, mereka
harus mempunyai semua dokumen legalitas terkait perizinan usahanya, seperti Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), bahkan nomor pokok wajib
pajak (NPWP). Mereka juga harus memiliki dokumen kesejahteraan karyawan seperti K3 dan
bebas dari pekerja anak.
“Di masa lalu, banyak industri yang ternyata tidak punya SIUP. Sekarang tidak ada lagi
yang bisa seperti itu. Ini artinya pelaku usaha semakin tertib,” katanya.
Dia menegaskan, jika ada yang mau mengundurkan lagi waktu implementasi penuh
SVLK, maka itu berarti membuka lorong waktu untuk kembali ke zaman jahiliyah. “Zaman di
mana semua gelap. Bahan baku tidak jelas, legalitas usaha pun samar-samar,” kata Dwi.
Jika manfaat itu belum cukup, Dwi memaparkan bagaimana kinerja ekspor produk kayu
makin meningkat. Jika pada Januari-Agustus 2013 ekspor tercatat 4,5 miliar dolar AS, maka
pada periode yang sama tahun 2014 nilai ekspor naik 4,8% menjadi 4,7 miliar dolar AS. “Ini
bukti SVLK semakin diterima pasar internasional,” kata Dwi. Sugiharto
Koordinator Jaringan Independen Pemantau Kehutanan (JPIK), Mardi Minangsari
menyayangkan munculkan wacana pegunduran pemberlakukan SVLK secara penuh,
khususnya untuk produk mebel, mulai tahun 2015. Dia mengingatkan, langkah menteri
perdagangan itu bakal melemahkan sistem yang telah dibangun oleh multipihak untuk
meningkatkan akuntabilitas dan transparansinya.
“SVLK yang dibangun lewat proses diskusi panjang multi-pihak selama hampir satu
dekade sebenarnya menunjukkan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola hutan
dan perkayuan di Indonesia,” kata Minang.
JPIK merupakan aliansi LSM yang menjadi pemantau yang memang diakomodir dalam
SVLK.
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Menurut Minang, SVLK menjadi bagian untuk mengatasi masalah pembalakan liar dan
perdagangan kayu ilegal di Indonesia. Sistem ini juga membantu agar produk kayu Indonesia
tidak lagi masuk dalam kategori high-risk yang bercitra buruk, terutama di pasar internasional.
Keberatan terhadap pelaksanaan SVLK juga dipertanyakan. Apalagi, SVLK tidaklah
diatur dalam ketentuan yang benar-benar baru. Melainkan merujuk pada semua peraturan
perundangan yang berlaku di sektor perkayuan di Indonesia, dari hulu sampai hilir. SVLK ini,
katanya, memastikan kepatuhan para pemegang izin dan pelaku usaha pada peraturan dan
perundangan yang berlaku kegiatan verifikasi legalitas kayu dan sertifikasi pengelolaan hutan
produksi lestari.
Menurut Minang, jika pembatalan implementasi SVLK terjadi, maka akan terihat political
will pemerintah lemah dan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan peraturan perundangan yang
dikeluarkan sendiri.
Pembatalan itu juga akan melemahkan seluruh upaya panjang selama ini untuk
membenahi seluruh rantai produksi kayu dan produk kayu. Penundaan hanya akan memberi
peluang bagi pelaku usaha yang ingin melakukan business as usual untuk mengajukan
dispensasi juga dengan beragam alasan.
“Pembatalan ini juga akan berdampak buruk atau menjadi disinsentif bagi pelaku usaha
kecil dan menengah yang sudah melaksanakan atau kini tengah bergiat untuk melaksanakan
SVLK sebagai salah satu upaya bersaing di pasar internasional,” katanya.
Minang melanjutkan, penundaan implementasi SVLK secara penuh akan merusak
kredibilitas kayu Indonesia yang hingga saat ini telah mendapat apresiasi dari negara-negara
yang berpengaruh dalam perdagangan kayu dunia seperti EU, AS dan Australia. “Jaminan
legalitas kayu Indonesia bisa jadi akan dipertanyakan kembali,” ujarnya.
Dia menuturkan, saat ini negara-negara penghasil produk kayu di region Asia Tenggara
seperti Vietnam, Myanmar dan Laos sedang giat untuk menata sektor perkayuan mereka
dengan menggunakan skema Timber Legality Assurance System yang sejajar dengan SVLK.
Indonesia bisa jadi akan tersalip oleh negara-negara pesaing itu jika masih saja menunda,
melonggarkan atau bahkan membatalkan pemberlakuan SVLK bagi salah satu produk
andalannya.
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E. Kesimpulan
SVLK adalah nama sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga tertentu, diberikan kepada
perusahaan yang menggunakan bahan baku kayu / pengolah kayu. Jika perusahaan telah
mendapat sertifikat SVLK berarti perusahaan tersebut dapat dipastikan bahwa sumber bahan
baku yang dipakai adalah legal/sah menurut standar SVLK. Kalau produk-produk rumah tangga
biasa memakai sertifikat SNI. Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sistem
pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang
beredar dan diperdagangkan di Indonesia . Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)
dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait
perdagangan dan peredaran.
DAFTAR PUSTAKA
-

Undang Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

-

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. No.3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
Peraturan menteri kehutanan No. 38/menhut-II/2009 junto Permenhut P.68/Menhut-II/2011 junto
Permenhut P.45/Menhut-II/2012, junto Permenhut P.42 /Menhut-II/2013 tentang Standard an
Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
pada Pemegang izin atau pada Hutan Hak

-

-

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No.P.6/VI-BPPHH/2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penilain Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi dan Verifikasi Legalitas Kayu

Naskah dimuat pada website Pusdiklat Industri Kemenperin.
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