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Pemerintah Indonesia telah menyatakan secara konkrit 

komitmen dan langkah nyatanya dalam memberantas illegal 

logging dan perdagangan kayu dan produk kayu yang dipanen 

secara ilegal.  Diawali dengan menjadi tuan rumah Konferensi 

Asia Timur yang membahas tentang Penegakan Hukum 

dan Tata kelola Pemerintahan (Forest Law Enforcement 

Governance/FLEG) di Bali pada September 2001, semenjak 

itu, Indonesia terus berada di garis depan  dalam memerangi 

illegal logging dan perdagangan kayu secara ilegal, termasuk 

melalui kerjasama internasional untuk mengatasi dari sisi 

perdagangan luar negeri.

Sebagai bagian dari upaya internasional untuk mengatasi 

masalah tersebut, semakin banyak negara-negara konsumen 

telah berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah untuk 

mencegah perdagangan kayu ilegal di pasar mereka, serta 

negara-negara produsen berkomitmen untuk menyediakan 

mekanisme dalam menjamin legalitas produk kayu mereka.  

Hal ini penting untuk membangun sistem yang kredibel dan 

akuntabel untuk menjamin legalitas panen, pengangkutan, 

pengolahan serta perdagangan kayu maupun produk 

turunannya.

Sejak tahun 2002, Indonesia mulai membangun dan 

mengembangkan Sistem Veriikasi Legalitas Kayu (SVLK) 
untuk memberikan jaminan bahwa kayu dan produk kayu 

yang dihasilkan di Indonesia berasal dari sumber yang legal 

dan secara penuh sesuai dengan hukum dan peraturan 

Indonesia.  Veriikasi melalui audit independen yang 
terakreditasi dan dipantau oleh masyarakat sipil beserta 

keterbukaan informasi publik yang lebih baik merupakan 

bentuk mekanisme penguatan kredibilitas dan akuntabiltas 

sistem ini; yang dengan demikian menjadi juga suatu sistem 

yang kemudian mendapat pengakuan serta keberterimaan 

oleh Pemerintah Uni Eropa dalam kesepakatan FLEGT-VPA 

(Forest Law Enforcement Governance and Trade - Voluntary 

Partnership Agreement) antara Pemerintah Indonesia dengan 

Pemerintah Uni Eropa pada bulan September 2013.

Saat ini perjalanan panjang yang disertai berbagai tantangan 

dalam penerapan SVLK secara penuh telah berhasil sampai 

pada titik keberterimaan Uni Eropa untuk pemberlakuan 

penuh berdasarkan sistem ini untuk memulai implementasi 

lisensi FLEGT.

Parlemen Uni Eropa secara resmi telah menyatakan bahwa 

Indonesia telah memenuhi kesepatakan kedua belah pihak 

untuk dapat memulai pemberlakuan lisensi FLEGT. Dengan 

adanya no objection dari Parlemen Uni Eropa serta melalui 

keputusan bersama dalam Joint Implementation Committee 

(JIC) antara Indonesia dan Uni Eropa pada 15 September 

2016,

sudah dapat dipastikan lisensi FLEGT untuk produk SVLK 

akan berlaku mulai 15 Nopember 2016.

Pemberlakuan lisensi FLEGT sudah sepatutnya dimaknai 

sebagai tantangan dalam penguatan sistem serta dalam 

memperhatahankan dan meningkatkan kredibilitas dan 

akuntabilitas sistem, sebagai perwujudan dari keberlanjutan 

perbaikan tata kelola pada sektor kehutanan dan 

perdagangannya.1

Untuk itu, hal-hal yang berkenaan dengan implementasi 

sistem dan penegakannya harus terus menerus dipastikan 

sebagai perwujudan dari sistem yang semakin kredibel 

dan akuntabel.  Hal ini tentunya telah dan terus perlu 

menjadi kesadaran bersama antara Pemerintah Indonesia 

dan Pemerintah Uni Eropa, sehingga kedua belah pihak 

tersebut harus terus saling mendukung upaya penguatan 

dari implementasi sistem ini.  Kedua belah pihak harus 

memastikan keseriusan atas tindak lanjut dalam hal adanya 

ketidaksesuaian maupun perlunya langkah nyata penegakan 

hukum sehubungan dengan ancaman terhadap kredibilitas 

sistem, termasuk dalam hal ini bila ada temuan modus 

pemalsuan, penipuan, ataupun pinjam bendera yang nyata-

nyata mencederai kepercayaan terhadap sistem ini.

1. Pengawasan dan tindak lanjut nyata serta penegakan 

hukum terhadap pelanggaran (non-compliant) yang terjadi 

(karena akan mencederai akuntabilitas sistem secara 

keseluruhan) terhadap seluruh unit usaha di bidang kehutanan 

ataupun perdagangannya, agar tidak terjadi pemalsuan dan/

atau jual beli dokumen, serta kasus pinjam bendera, serta 

melakukan proses hukum yang tegas bila pelanggaran ini 

ditemukan.  Pemerintah juga perlu memastikan kepemilikan 

sertiikat legalitas kayu (S-LK) untuk seluruh perusahaan yang 
wajib memiliki S-LK sesuai ketentuan dalam SVLK.

Kasus perusahan-perusahaan besar yang mengaku 

sebagai IKM, sebagaimana telah disampaikan 

JPIK dalam laporan yang berjudul -Celah dalam 

Legalitas- http://jpik.or.id/celah-dalam-legalitas/ yang 

mengungkap tentang temuan nyata berbagai indikasi 

kuat terjadi pelanggaran. Perusahaan-perusahaan yang 

melakukan ribuan pengapalan dengan tujuan ekspor 

yang bernilai miliaran rupiah dengan memanfaatkan 

‘Deklarasi Ekspor’ yang pernah diberlakukan 

(sementara seharusnya hanya bisa digunakan oleh IKM 

sesungguhnya).

Pemberlakuan Lisensi FLEGT Harus Menjadi Tonggak 
Keberlanjutan Perbaikan Tata Kelola Hutan

1Pada 11 Mei 2016 JPIK dan lembaga pemantau independen lainnya telah mengeluarkan 

kertas posisi dalam rangka menyikapi pemberlakuan lisensi FLEGT, selengkapnya bisa 

dilihat pada tautan:  http://jpik.or.id/pemberlakuan-lisensi-legt-harus-diiringi-dengan-
keberlanjutan-perbaikan-tata-kelola-pada-sektor-kehutanan-dan-perdagangannya/
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Kasus pemalsuan dokumen Sertiikat Legalitas Kayu (S-
LK) oleh salah satu perusahaan yang berada di Jawa 

Timur.

Kasus pemanfaatan kayu (tanpa izin IPK) hasil 

pembukaan lahan perkebunan sawit oleh beberapa 

perusahaan di Kalimantan Tengah. Indikasi ilegalitas/ 

ketidaksesuaian meliputi:  diterbitkannya Izin Usaha 

Perkebunan (IUP) sebelum izin lingkungannya disetujui 

(beroperasi tanpa izin lingkungan), berlangsungnya 

pemanfaatkan kayu sebelum IPK diterbitkan, 

pembukaan areal hutan di luar batas IUP (di dalam 

kawasan hutan), serta berlangsungnya operasi di 

wilayah ‘gambut dalam’ (baik di dalam IUP maupun di 

luar batas IUP).

Kasus pemanfaatan kayu hasil tebangan tanpa Sertiikat 
Legalitas Kayu (S-LK).

2. Melakukan review perizinan terhadap eksportir (pelaku 

usaha yang melakukan ekspor), termasuk perusahaan 

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), guna memastikan 

eligibilitas dari pelaku usaha di bidang kehutanan dan 

perdagangannya sebagai landasan pemastian hukum, untuk 

kemudian benar-benar eligibel (berhak) masuk dalam sistem 

jaminan legalitas kayunya (SVLK).

3. Melakukan pendampingan, memfasilitasi pembiayaan 

proses sertiikasi dan memberikan jaminan kayu bersertiikat 
(S-LK) pada industri kecil menengah (IKM).

4. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Uni Eropa harus 

melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan yang 

nantinya ditemukan terlibat dalam perdangan kayu masih 

tanpa berlisensi ekspor yang telah disyaratkan (Dokumen 

V-Legal atau lisensi FLEGT), ataupun bila lisensinya 

bermasalah. Pemerintah juga harus menjamin adanya 

transparansi informasi mengenai penanganan dan penegakan 

hukum yang terjadi, serta jaminan penyediaan data dan 

informasi untuk kepentingan Pemantauan Independen.

5. Audit (penilaian/veriikasi) yang dilakukan oleh lembaga 
penilai/veriikasi harus sesuai dengan kondisi nyata di 
lapangan, sehingga apabila ada kelemahan pada sistem yang 

menyebabkan perbedaan nilai/bobot penilaian agar segera 

dilakukan penguatan pada standar penilaian/veriikasi. 
Selain hal tersebut di atas, harus terus menerus dilakukan 

penguatan standar penilaian/veriikasi dalam SVLK, sehingga 
persoalan yang sering menjadi perdebatan berkenaan 

dengan tata batas dalam penguasaan/pemanfaatan serta 

pengelolaan hutan, konlik, kerusakan lingkungan, konversi 
hutan, kebakaran hutan dan lahan, korupsi, serta mal-

administrasi maupun potensi penyimpangan bisa secara 

bertahap mendapatkan kejelasan termasuk dari sisi hukum 

perundangan serta terselesaikan dengan solusi terbaik yang 

dapat dilakukan

2Laporan Celah dalam Legalitas: Bagaimana Keputusan Menteri Perdagangan Dimanfaatkan 

Oleh Eksportir Kayu Dan Melemahkan Reformasi Hukum, selengkapnya bisa dilihat pada 

tautan: http://jpik.or.id/celah-dalam-legalitas/
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Perjanjian FLEGT-VPA (Forest Law Enforcement, Governance 

and Trade – Voluntary Partnership Agreement) antara 

Republik Indonesia dengan Uni Eropa adalah dalam 

rangka mewujudkan komitmen bersama penanggulangan 

illegal logging dan perdagangannya yang terkait serta 

meningkatkan penegakan hukum dan penata kelolaan hutan, 

melalui pengaturan kembali mekanisme perdagangan produk 

perkayuan antar kedua negara.  Dengan perjanjian ini, hanya 

produk perkayuan yang terjamin legalitasnya (veriied legal) 
yang diekspor oleh Indonesia ke Uni Eropa; dan hanya 

produk perkayuan yang terjamin legalitasnya yang diterima 

oleh pasar Uni Eropa (28 negara) dari Indonesia. 

FLEGT-VPA merupakan bagian dari rencana aksi Uni 

Eropa untuk menanggulangi praktek illegal logging dan 

perdagangannya yang terkait. Dengan rencana aksi ini, Uni 

Eropa memiliki peraturan yang disebut EU-TR (European 

Union Timber Regulation – EUTR), dimana importir (yang 

biasa disebut operator) hanya diperbolehkan menempatkan 

produk kayu yang legal di pasar UE. Untuk itu, setiap importir 

harus melakukan proses uji tuntas ( due diligence) untuk 

membuktikan bahwa poduk yang diimpornya berasal dari 

sumber yang legal.

Dalam rencana aksi ini UE juga mengajak negara supplier (mitra 

dagangnya) untuk bermitra secara sukarela dalam kerangka 

FLEGT-VPA.  Jika perjanjian dimaksud diimplementasikan, 

negara supplier tersebut akan mendapatkan (FLEGT-

Licence)/lisensi FLEGT dari Uni Eropa.  Dengan lisensi FLEGT, 

setiap produk yang diperjanjikan akan dapat memasuki pasar 

Uni Eropa tanpa melalui proses due diligence. 

Tidak diberlakukannya due diligence bagi importir jika 

mengimpor produk berlisensi FLEGT; memberikan 

kemudahan importir karena menghemat waktu dan biaya 

serta memperoleh kepastian barang yang diimpor bisa 

masuk Uni Eropa dapat karena telah dijamin legalitasnya. 

Dengan kemudahan ini, diharapkan importir akan lebih 

memilih produk ber FLEGT-Licence dibandingkan yang tidak 

ber FLEGT-Licence, sehingga akan meningkatkan permintaan 

produk ber-FLEGT-licence.  Meningkatnya permintaan, akan 

meningkatkan ekspor dari negara tersebut.

Dengan kemudahan ini, diharapkan importir akan lebih 

memilih produk ber FLEGT-Licence dibandingkan yang tidak 

ber FLEGT-Licence, sehingga akan meningkatkan permintaan 

produk ber-FLEGT-licence.  Meningkatnya permintaan, akan 

meningkatkan ekspor dari negara tersebut.

Indonesia mulai bernegosiasi dengan UE sejak 2007.  Sistem 

Veriikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang merupakan kebijakan 
soft approach dalam pemberantasan illegal logging; dianggap 

mampu memenuhi persyaratan EU-TR untuk mendapatkan 

FLEGT-Licence. SVLK merupakan Forest Certiication and 
Timber Legality Assurance System Indonesia; yang dibangun 

dan dikembangkan melalui pendekatan multistakeholder 

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.  

Pembahasan terhadap SVLK dimulai tahun 2003.  Setelah 

melalui pembahasan yang panjang, SVLK kemudian 

ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. 

P38/2009 (terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan No. P.30/2016) tentang penilaian 

kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan veriikasi 
legalitas kayu pada pemegang izin, hak pengelolaan atau 

pada hutan hak.

Peraturan ini bersifat mandatory untuk seluruh pelaku usaha 

yang memanfaatkan hasil hutan kayu mulai dari hulu (hutan) 

sampai ke hilir (industri dan pedagang).  Dengan ketentuan 

ini, setiap pelaku usaha harus mendapatkan sertiikat, sesuai 
dengan standar yang ditetapkan.  Sertiikat merupakan 
bukti kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.  Dengan 

sertiikat tersebut, eksportir dapat melakukan ekspor 
menggunakan Dokumen V-Legal.  Dokumen V-Legal adalah 

dokumen yang menyatakan bahwa produk yang diekspor 

adalah produk yang diproduksi secara legal.

Negosiasi dalam kerangka FLEGT-VPA memakan waktu 

panjang.  Sejak dimulai 2007, negosiasi baru dapat diinalkan 
2011.

Namun demikian, meski negosiasi sudah inal, pengakuan 
UE terhadap SVLK yang ditandai dengan penandatanganan 

perjanjian, baru dilaksanakan 30 September 2013.  Setelah 

penandatanganan tersebut kemudian dilanjutkan dengan 

ratiikasi di kedua pihak pada tahun 2014.

Indonesia Negara Pertama Menerbitkan FLEGT-Licence 

ke Uni Eropa
Oleh : Mariana Lubis | Kepala Sub Direktorat Notiikasi Ekspor dan Impor Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KLHK 

Gambar 1.Rapat Koordinasi LIU (Indonesia) dengan 28 Competent Authority Uni Eropa, 30 September 2016
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Dengan ratiikasi, secara de jure perjanjian FLEGT-VPA antara 
Indonesia da Uni Eropa berlaku sejak Mei 2014.  

Berlakunya perjanjian FLEGT-VPA bukan berarti Indonesia 

sudah mendapatkan FLEGT-Licence.  Sesuai dengan 

perjanjian Pasal 14 ayat 5 e, yang berhak menetapkan 

dimulainya Lisensi-FLEGT adalah Komite Implementasi 

Bersama - Joint Implementation Committee (JIC) yang 

merupakan komite tertinggi dalam perjanjian FLEGT VPA 

Indonesia Uni Eropa.  

Melalui berbagai evaluasi penerapan  SVLK di Indonesia, 

serta kesiapan untuk menerima FLEGT Licence di pihak 

Uni Eropa; maka pada pertemuan JIC ke-5 di Yogyakarta 

pada 15 September 2016, diputuskan bahwa Indonesia 

dapat menerbitkan Lisensi-FLEGT pada 15 Nopember 

2016.  Dengan keputusan tersebut, Dokumen V-Legal yang 

diterbitkan untuk tujuan Uni Eropa; sejak 15 Nopember 2016 

akan berfungsi sebagai Lisensi-FLEGT (lihat perbedaan 

antara Dokumen V-Legal dan FLEGT-Licence sebagaimana 

Gambar 2).

Gambar 2. Perbedaan antara Dokumen V-Legal dengan FLEGT-Licence

Sama seperti Dokumen V-Legal, FLEGT-Licence juga 

diterbitkan oleh Licensing Authority (Penerbit Dokumen 

V-Legal).  Saat ini Indonesia memiliki 22 Lembaga penerbit 

Dokumen V-Legal yang tersebar di pulau Jawa, Sumatera 

dan Kalimantan.  Penerbit Dokumen V-Legal adalah juga 

Lembaga Veriikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang akreditasinya 
ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Lisensi FLEGT/Dokumen V-Legal diterbitkan pada setiap 

pelaksanaan ekspor (per shipment).  Setiap penerbitan 

dilaksanakan secara online melalui http://silk.dephut.go.id; 

diteruskan secara online ke sistem INATRADE di Kementerian 

Perdagangan serta INSW (Indonesia National Single Window) 

di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT diawasi dan 

dimonitor oleh Licensing Information Unit (LIU) sebagai Sub 

Direktorat Notiikasi Ekspor dan Impor Produk Kehutanan 
yang berada di Direktorat Pengolahan dan Pemasaran 

Hasil Hutan. Selain mengawasi dan memonitor penerbitan 

Dokumen V-Legal, LIU juga merupakan unit yang akan 

berkomunikasi dengan Competent Authority-CA di 28 

negara-negara anggota Uni Eropa terkait FLEGT-Licence 

yang diterbitkan. Lisensi FLEGT wajib disampaikan oleh 

importir kepada otoritas yang berwenang (CA) di negara Uni 

Eropa tujuan pengapalan. 

Lisensi FLEGT yang diterbitkan harus sesuai dengan 

persyaratan dan spesiikasi teknis yang ditetapkan.  Pedoman 
Penerbitan Dokumen V-Legal diatur melalui peraturan 

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. 

P.14/PHPL/SET/4/2014 tentang Standar dan Pedoman 

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi 

Lestari (PHPL) dan Veriikasi Legalitas Kayu (VLK); khususnya 
Lampiran 7.

Dalam rangka menyambut pemberlakuan FLEGT Licence: 

LIU telah 2 kali melaksanakan rapat koordinasi dengan CA 

Uni Eropa.  Rapat koordinasi dimaksudkan untuk membahas 

persiapan-persiapan yang perlu dilakukan; sekaligus 

membangun kesefahaman terhadap tugas-tugas yang akan 

dilaksanakan.  Rapat koordinasi pertama dilaksanakan 6 Juni 

2016 (melalui video conference) dari Jakarta, sedangkan 

rapat koordinasi ke-2 dilaksanakan di Brussel pada tanggal 

30 September 2016 (sebagaimana Gambar 1).

Penerbitkan FLEGT-Licence pada 15 Nopember 2016 

menjadikan Indonesia negara pertama di dunia yang berhak 

menerbitkan FLEGT- Licence ke Uni Eropa. Selain Indonesia, 

ada 14 negara lainnya yang saat ini juga bernegosiasi dengan 

Uni Eropa untuk mendapatkan FLEGT-Licence.  Negara-

negara tersebut sebagian berasal dari wilayah ASEAN seperti 

Malaysia, Vietnam, Laos dan Thailand serta Myanmar yang 

masih dalam tahap persiapan.  Sebagian lainnya berasal dari 

wilayah Afrika, seperti Kamerun, Ghana, Liberia, Republic of 

Congo, Central African Republic, Cote d’voire, Congo dan 

Gabon.  Sebagian lagi dari wilayah Amerika latin (Guyana 

dan Honduras).

Pada dasarnya, ke-14 (empat belas) negara-negara 

tersebut merupakan pesaing Indonesia, yang selama ini juga 

memasarkan produk perkayuannya ke pasar Uni Eropa.  Jika 

negara-negara tersebut juga akhirnya dapat memperoleh 

Lisensi- FLEGT, maka Indonesia bukan satu-satunya yang 

memiliki daya saing terkait lisensi.

Oleh karena itu, sejauh mana Lisensi-FLEGT akan 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 

produk perkayuan Indonesia, sangat tergantung pada 

bagaimana Indonesia memanfaatkan keunggulan tersebut. 

Sejalan dengan hal itu, SVLK harus tetap terjaga kualitas 

dan kredibilitasnya.  Hal itu berarti setiap aktor  dalam 

pengoperasian SVLK mulai dari KAN, Lembaga Penilai dan 

Veriikasi Independen (LP-VI), Licensing Authority (Lembaga 
penerbit Dokumen V-Legal) serta Independen Monitoring 

(Pemantau Independen) harus bekerja sesuai aturan, secara 

konsisten dan berkesinambungan; serta selalu berusaha 

untuk terus meningkatkan kualitas dan dan kredibilitas SVLK. 

Gambar 3. Mariana  Lubis
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  Oleh: Nike Arya Sari

Memasuki penerapan lisensi FLEGT, Jaringan Pemantau 

Independen Kehutanan (JPIK) kembali menggelar workshop 

nasional FLEGT VPA (Forest Law Enforcement Governance 

and Trade Voluntary Partnership Agreement) untuk melihat 

kesiapan para pihak dalam penerapan lisensi FLEGT. 

Implementasi Lisensi FLEGT yang akan dimulai pada tanggal 

15 November 2016 merupakan capaian tertinggi negosiasi 

Indonesia dengan Uni Eropa. Dengan demikian, Indonesia 

akan menjadi negara pertama di dunia yang mendapatkan 

lisensi FLEGT. “Perjanjian ini bukan sekedar perdagangan, 

konteksnya lebih kepada governance, mengelola 

sumberdaya secara berkelanjutan” ungkap Mariana Lubis, 

Kepala Sub Direktorat Notiikasi Impor dan Ekspor, pada saat 
pembukaan kegiatan di Jakarta, (4/08/2016).

Workshop nasional FLEGT VPA dihadiri oleh perwakilan 

dari 3 kementerian sebagai narasumber, yaitu Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian 

Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Mariana Lubis 

mewakili Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi 

Lestari menyampaikan bahwa Indonesia perlu menjaga dan 

memastikan kredibilitas SVLK dan meminta pihak Uni Eropa 

harus menerima lisensi FLEGT, melaksanakan EUTR, dan 

bersama-sama melaksanakan FLEGT VPA. Pemenuhan 

action plan FLEGT VPA akan melihat bagaimana kesiapan 

Industri Kecil dan Menengah (IKM), persiapan monitoring, 

implementasi penegakan hukum, serta bagaimana sistem 

peredaran kayu dibangun. 

Kementerian Perdagangan berharap dengan adanya lisensi 

FLEGT bisa meningkatkan produk ekspor, meskipun masih 

terdapat kendala IKM mengimplementasi SVLK. Persoalan 

biaya untuk melakukan sertiikasi salah satunya. Citra Rapati 
dari Kementerian Perindustrian juga menyampaikan bahwa 

pemenuhan veriier terutama mengenai perizinan juga 
menyulitkan IKM. 

Workshop Nasional FLEGT VPA

Kesiapan Para Pihak Menyambut 
Penerapan Lisensi FLEGT 

Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Perindustrian 

telah menganggarkan APBN untuk mendampingi IKM 

mendapatkan sertiikat SVLK.
Kendati biaya menjadi persoalan bagi IKM untuk mendapatkan 

sertiikat SVLK, IKM Romansa menyampaikan bahwa sejak 
adanya SVLK produk IKM menjadi lebih dipandang dan 

juga mempermudah proses ekspor. Secara umum IKM siap 

mengimplementasikan SVLK. 

Indonesia adalah mitra VPA yang paling siap menerima 

implementasi lisensi FLEGT.  Kepatuhan pemegang izin 

menjadi sangat penting untuk menjaga kredibilitas SVLK. Oleh 

sebab itu, untuk menjamin kredibilitas SVLK peran Pemantau 

Independen sangat penting, utamanya untuk meniadakan 

praktek-praktek ilegal oleh oknum yang memanfaatkan 

sistem ini.

JPIK sebagai salah satu jaringan pemantau independen yang 

aktif melakukan pemantauan SVLK memberikan beberapa 

rekomendasi bagi pemerintah Indonesia. 

“Masih perlu dilakukan penguatan kredibilitas SVLK 

melalui penegakan hukum, memastikan penerapan SVLK 

dalam pasar domestik, melakukan pembenahan kebijkan 

atas hak dan akses masyarakat sekitar hutan, perbaikan 

kebijakan untuk mengatasi deforestasi, serta mendorong 

penguatan pelaksanaan Independent Market Monitoring 

(IMM) dan penguatan imlplementasi EUTR,” ungkap M Kosar, 

Dinamisator Nasional JPIK. 

Semoga harapan untuk memerangi pembalakan liar dan 

mengurangi perdagangan kayu ilegal dapat terpenuhi melalui 

skema SVLK. SVLK merupakan salah satu jalan untuk 

perbaikan tata kelola hutan dan merupakan awal untuk 

menuju pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
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Pemberlakuan SVLK secara mandatory pada tahun 2009 

dan diterapkan tahun 2010 nyata-nyata berdampak baik 

bagi industri kehutanan, terutama Industri Kecil Menengah 

(IKM) furniture dan mebel di tanah air. Pandangan berbagai 

elemen tentang SVLK yang dianggap memberatkan, ternyata 

berbeda dengan pandangan UD Romansa Jati – sebagai 

salah satu IKM – yang menganggap SVLK mempermudah 

IKM dalam menjalankan usahanya. 

UD Romansa Jati berpandangan, IKM yang telah memiliki 

sertiikat SVLK lebih tenang menjalankan aktiitas usahanya 
karena telah memenuhi aturan pemerintah yang bersifat 

wajib tentang legalitas kayu. Selain itu dalam melakukan 

ekspor produk, IKM yang telah memiliki sertiikat SVLK dapat 
melakukan ekspor secara langsung karena telah memiliki 

Pandangan IKM terhadap Implementasi 
SVLK
Oleh: Wibi Hanata Janitra

dokumen legalitas yang dibutuhkan saat ekspor. 

SVLK juga memberi dampak bagi posisi tawar perusahaan 

di mata buyer nasional dan internasional. Buyer lebih selektif 

dalam membeli produk yang tidak berdampak buruk bagi 

kondisi lingkungan. Di pasar internasional misalnya, produk 

kayu bersertiikat lebih diminati di Eropa dan Amerika, dimana 
isu lingkungan menjadi sangat penting di negara tersebut. 

Dari sisi ekonomi, SVLK mampu menjadi penyelamat ditengah 

minimnya kepercayaan buyer internasional terhadap produk 

kayu Indonesia kususnya Eropa mengingat banyak kejadian 

negatif tentang pengelolaan hutan di Indonesia yang menjadi 

sentimen pasar internasional. Hal ini sejalan dengan tuntutan 

pasar yang mengharuskan suatu produk bersertiikat.
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Pemberlakuan Lisensi FLEGT pada 15 November 2016, 

merupakan milestone bersejarah bagi tata kelola hutan di 

Indonesia. Dimana produk kayu dari Indonesia akan diterima 

di benua biru Eropa tanpa perlu dilakukan uji tuntas (due 

diligence) karena telah terjamin legalitasnya melalui Sistem 

Veriikasi Legalitas Kayu (SVLK). 
Dalam rangka menyambut pemberlakuan lisensi FLEGT, 

seluruh lembaga Pemantau Independen (PI) di Indonesia 

menyambutnya dengan menggelar  seminar nasional dan 

eksibisi. Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Manggala 

Wanabakti dari tanggal 30-31 Agustus 2016, ditujukan untuk 

masyarakat luas dengan harapan dapat memahami bahwa 

untuk menjamin tata kelola hutan yang baik, perlu adanya 

pelibatan pemauntau secara independen. Selain itu juga, 

dengan melibatkan masyarakat luas, dapat mendorong 

banyak pihak agar turut serta untuk membantu pekerjaan 

pemautan kehutanan, demi tercapainya tata kelola hutan 

yang adil dan bertanggung jawab di Indonesia.

Dalam penyelenggaraan seminar nasional ini dipaparkan 

hasil kerja-kerja pemantauan hutan serta proil masing-
masing PI yang tersebar dari Sumatera, Jawa, Kalimantan 

dan Papua. Sedangkan kegiatan eksibisi yang di kemas 

dengan beberapa bentuk kegiatan, yang antara lain adalah 

pameran foto, talkshow serta coaching clinic pembuatan 

material kampanye berupa ilm. Ada 60 foto yang ditampilkan 
selama kegiatan, foto-foto yang ditampilkan merupakan 

representasi kerja PI selama melakukan kegiatan seperti 

pemantuan hutan, peningkatan kapasitas jaringan pemantau, 

serta kegiatan-kegiatan pendampingan masyarakat untuk 

menuju tata kelola hutan yang baik. Untuk kegiatan talk show 

sendiri, bertemakan strategi penggalangan sumber daya 

bagi PI dalam rangka mendukung kegiatan pemantauan, 3 

narasumber di kegiatan tersebut antara lain WWF Indonesia, 

Greenpeace dan Forest Watch Indonesia (FWI). Ketiga 

lembaga tersebut dianggap telah memiliki pengalaman 

dalam menggalang sumber daya untuk mendukung kerja-

kerja pamantauan hutan di Indonesia.

Peran PI dalam SVLK memiliki peranan yang sangat penting, 

mengingat fungsinya sebagai elemen pemantau dan 

eksistensinya telah diakui oleh pemerintah, maka hadirnya PI 

dalam system ini tujuannya adalah untuk menjamin seluruh 

rangkaian proses sertiikasi SVLK dijalankan sesuai dengan 
aturan yang berlaku oleh seluruh unit pengelola hutan dan 

industri kehutanan di Indonesia.  

Saat ini, Pemantau Independen secara organisasi yang aktif 

melakukan kegiatan pemantauan di Indonesia antara lain: 

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), Eyes on 

The Forest (EoF), Aliansi Pemantau Independen Kehutanan 

Sumatera (APIKS), PPLH Mangkubumi, Yayasan Cakrawala 

Hijau Indonesia (YCHI), Indonesian Center for Environmental 

Law (ICEL), Lingkar Studi Pengembangan Pedesaan (LSPP) 

dan AURIGA. 

Organisasi pemantau tersebut tersebar di seluruh wilayah di 

Indonesia mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimatan, Sulawesi 

dan Papua. Masing-masing lembaga pemantau ini, bekerja 

berdasarkan isu dan caranya masing-masing, namun tetap 

satu tujuan yaitu menjamin tata kelola hutan di Indonesia 

berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan 

yang belaku serta bertanggung jawab terhadap kehidupan 

masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Dengan mengedepankan prinsip bahwa hutan yang dikelola 

oleh perusahaan merupakan hutan milik Negara, maka publik 

perlu mengetahui apa yang terjadi di dalamnya. Sehingga 

peran dan fungsi PI menjadi penyampai pesan bagi publik 

luas bagaimana pengelolaan hutan yang terjadi, serta 

mendukung terciptanya tata kelola hutan yang berkeadilan 

dan bertanggung jawab di Indonesia.

Seminar Nasional dan Eksibisi Pemantau Independen
Oleh : Ian M. Hilman
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Pertemuan Nasional Jaringan Pemantau Independen 

Kehutanan (Pernas JPIK) ke IV telah berlangsung pada 

tanggal 5 – 6 Agustus 2016. Salah satu hasil penting dalam 

Pernas JPIK IV adalah diangkatnya Muhammad Kosar 

sebagai Dinamisator Nasional JPIK periode 2016-2017, 

menggantikan Christian Purba dan Zainuri Hasyim yang 

mengundurkan diri 

Pernas JPIK merupakan pertemuan rutin yang dilaksanakan 

setiap tahun untuk membahas kinerja JPIK serta keputusan 

penting dan strategi JPIK berikutnya. 

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan, yang terdiri 

dari 462 Anggota Individu dan 71 lembaga mengucapkan 

terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada 

Christian Purba dan Zainuri Hasyim yang telah melaksanakan 

tugas dengan baik sebagai Dinamisator Nasional JPIK pada 

masa bakti 2014 – 2016. 

Pada pertemuan yang dilaksanakan selama dua hari tersebut, 

forum juga menerima pengunduran diri Wirendro Sumargo 

sebagai Dewan Kehormatan JPIK, dengan alasan pribadi. 

Selanjutnya mengangkat Zainuri Hasyim untuk mengemban 

tugas sebagai Dewan Kehormatan JPIK periode 2016 – 

2017. 

Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada 

Wirendro Sumargo dalam mengemban tugas sebagai Dewan 

Kehormatan pada periode 2014 – 2016. Maka dari itu, Dewan 

Kehormatan JPIK pada periode 2016 – 2017 akan diemban 

oleh 1)Arbi Valentinus 2) Mardi Minangsari 3) Ery Damayanti 

4) Mahir Takaka dan 5) Zainuri Hasyim.

Semoga JPIK terus maju dan sukses kedepannya sebagai 

pemantau independen dalam memerankan fungsinya menuju 

tata kelola hutan yang lebih baik. Aamiiin.

Pertemuan Nasional JPIK :

Muhammad Kosar Dinamisator Nasional 
JPIK Periode 2016-2017
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Demi menjaga kredibilitas dan implementasi SVLK sekaligus 

memastikan pelaksanaan PerMenLHK P.30/2016 dan 

Perdirjen PHPL P.14/2016, JPIK melakukan pemantauan 

untuk membuktikan realitas penerepan aturan ini. JKPIK 

melakukan pemantauan secara langsung atas implementasi 

penerapan SVLK bagi pemegang izin IUPHHK-HA dan 

IUPHHK-HT, serta pemenuhan bahan baku bagi IUIPHHK. 

Pemantauan dilakukan di 6 (enam) Provinsi, antara lain 

Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Jawa 

Tengah, Jambi, dan Riau. 

Pemantauan tersebut dilaksanakan pada bulan Mei - 

Oktober 2016 tehadap 19 Perusahaan yang telah memiliki 

sertiikat SVLK. Berdasarkan hasil temuan pada pemegang 
izin IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT, dimana sebagian besar 

perusahaan tersebut masih melanggar aspek-aspek legalitas, 

ekologi dan sosial yang terdapat dalam SVLK. 

Aspek legalitas misalnya, terdapat perusahaan yang 

masih beroperasi dan melakukan aktiitas produksi setelah 
izin dibekukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan

Pada aspek ekologi, masih ditemukan penanaman pada 

sempadan sungai, pembukaan lahan dengan pembakaran 

yang tidak terkontrol, dan pembukaan kawasan lindung. 

Pada aspek sosial, masih adanya konlik yang terjadi antara 
masayrakat dengan pemegang izin merupakan masalah 

yang paling banyak ditemukan dilapangan. Sebagian besar 

konlik terkait dengan kepastian kawasan pemegang izin dan 
persetujuan tata batas. Pada pemegang izin IUIPHHK masih 

ditemukan industri yang menggunakan kayu yang tidak jelas 

asal usulnya sebagai bahan baku industri, serta pemenuhan 

legalitas terkait izin lingkungan. 

Berdasarkan temuan diatas, JPIK menganggap penting 

adanya upaya preventif dari pemerintah selaku pembuat 

kebijakan dalam mengawasi ketaatan perusahaan pemegang 

sertiikat SVLK. Selain itu, sanksi tegas bagi perusahaan 
yang terbukti melakukan pelanggaran dan tidak menjalankan 

kewajiban sebagai pemegang sertiikat SVLK juga harus 
dilakukan pemerintah untuk memberikan efek jera bagi 

perusahaan yang melanggar. 

Pemantauan JPIK di 6 Provinsi

Oleh : Dhio Teguh Ferdyan

Jalan Sempur Kaler Nomor 30 
Bogor 16129 Jawa Barat 

Telp. 0251 8574842  Email : jpikmail@gmail.com

www.jpik.or.id


