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erbeda dengan edisi sebelumnya, JPIK kali ini mencoba untuk merubah tampilan dan memberi tajuk Bnewsle�er dengan nama 'The Monitor'. Media informasi ini tetap menyoro� tentang perkembangan 
yang terjadi terkait pengelolaan hutan di Indonesia, serta perkembangan ak�vitas yang dilakukan oleh 

JPIK, terutama tentang FLEGT-VPA. 

Pada tahun ini Pemerintah Indonesia telah melaksanakan evaluasi periodik/periodic evalua�on terhadap 
implementasi SVLK, hal ini ditujukan untuk 'memberikan jaminan bahwa SVLK berfungsi sebagaimana yang 
dijelaskan pada FLEGT VPA, sehingga meningkatkan kredibilitas dari lisensi FLEGT yang dikeluarkan'. Telah 
menjadi pengetahuan bersama, SVLK belum sempurna namun sistem ini merupakan satu-satunya sistem 
mandatori yang ada saat ini yang bisa digunakan menjadi salah satu instrumen perbaikan tata kelola hutan 
Indonesia. Sebagai salah satu upaya untuk berkontribusi dalam evaluasi yang dilakukan, JPIK telah 
mengirimkan masukan secara resmi terhadap hasil evalusi �m, seper� yang ada didalam newsle�er ini.

Dipertengahan tahun ini, JPIK kembali melakukan penelusuran peredaran kayu dari hulu hingga hilir untuk 
melihat lebih dalam kepatuhan pemegang izin dalam melakukan penatausahaan hasil hutan kayu. Namun 
kami masih mengalami kendala dalam memverifikasi temuan dan indikasi pelanggaran karena JPIK belum 
memiliki akses terhadap seluruh sistem informasi penatausahaan hasil hutan kayu, terutama dokumen yang 
menyertai pengangkutan dan pemindahtanganan kayu. Hal ini harus menjadi perha�an serius �m evaluasi, 
agar bisa di�ndaklanju� oleh pihak-pihak terkait.  

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kontributor yang telah ak�f 
berkontribusi dari awal newsle�er ini terbit. Duka cita yang mendalam juga kami ucapkan atas kepergian salah 
satu Dewan Kehormatan JPIK, Arbi Valen�nus. Beliau merupakan salah satu kontributor yang paling sering 
memberikan tulisan pada newsle�er ini. Disisi lain, semangat dan visi besar beliau dalam mewujudkan 
pengelolaan hutan yang baik, adil dan berkelanjutan menjadi pedoman bagi JPIK.   
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Update: 
Perkembangan 
Periodic Evaluation (PE) 
FLEGT-VPA EU-IDN

etelah Tim PE dan Tim Spendamping PE 
melakukan evaluasi yang 

dilaksanakan pada rentang 
bulan April-Juni 2017, pada 
bulan Juli 2017 Tim telah 
melakukan proses 
merapikan/mengkonsolidasika
n seluruh catatan hasil evaluasi 
dan proses penyusunan 
laporan/hasil. Proses tersebut 
kemudian dilanjutkan ke tahap 
konsultasi publik yang telah 
dilaksankan pada 21 Agustus 
2017. Berbagai pihak hadir 
dalam acara tersebut, 
diantaranya perwakilan 
pemerintah, sektor suasta, 
lembaga se�fikasi, KAN, 
perwakilan delegasi Uni Eropa 
dan Pemantau Independen. 
Terdapat input/masukan dari 
berbagai pihak tersebut, 
termasuk dari JPIK. JPIK 
mengirimkan input secara 

tertulis kepada �m evaluasi, 
yang dikirimkan langsung 
kepada Ketua Tim PE, input 
tersebut terkait dengan 
proses pelaksanaan evaluasi 
dan substansi hasil evaluasi.

Sebagaimana terdapat dalam 
Annex VI FLEGT-VPA dan telah 
tersedia dalam Desain PE, 
ruang lingkup evaluasi 
melipu�: [1] beroperasinya 
langkah-langkah pengendalian 
kayu mulai dari ��k produksi 
di hutan hingga ��k eksport 
produk kayu; [2] sistem 
pengelolaan  data dan 
penelusuran kayu pendukung 
SVLK, penerbitan lisensi FLEGT 
serta produksi, penerbitan 
lisensi dan sta�s�k 
perdagangan yang relevan 
dengan VPA dan Annex dan 
bekerja sesuai dengan 
perannya masing-masing; [3] 

iden�fikasi dan pecatatan 
kasus ke�dakpatuhan dan 
kegagalan seitem, serta 
rekomendasi �ndakan korek�f 
yang diperlukan; [4] penilaian 
terhadap pelaksanaan yang 
efek�f  dari �ndakan korek�f 
yang sebelumnya diiden�fikasi 
dan direkomendasikan; [5] 
melaporkan temuan kepada 
Joint Implementa�on 
Commi�ee (JIC).

Dalam rangka memperoleh 
gambaran kondisi besar 
tersebut diatas, terdapat 2 
prinsip dan 3 kriteria, yang 
pertama adalah kriteria 
efek�fitas pengendalian rantai 
pasokan dari ��k produksi (di 
hutan) ke ��k ekspor, yang 
dimaksudkan untuk melihat 
peran beberapa pihak di 
Kementerian Pusat 
(Kemendag, Kemeperin, 
Kemenkeu,  dan KLHK), serta 
auditee SVLK baik dari 
produsen hingga ke pelaku 
industri kayu. Kriteria kedua 
adalah audit kepatuhan 
terhadap semua lembaga yang 
melakukan fungsi kontrol 
dalam ketentuan SVLK seper� 
pemerintah di�ngkat daerah, 
pemerintah di�ngkat pusat, 
LPPHPL, LVLK, penerbit 
dokumen V-Legal dan 
Pemantau Independen. 
Kriteria ke�ga adalah tentang 
penilaian kecukupan 
pengelolaan data dan sistem 
pelacakan kayu yang 
mendukung SVLK serta 
penerbitan lisensi FLEGT, 
seper� pemerintah di�ngkat 
daerah, pemerintah di�ngkat 
pusat, LPPHPL, LVLK, penerbit 
dokumen V-Legal, Pemantau 
Independen dan pelaku usaha.
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Responden yang menjadi 
objek evaluasi ditentukan 
berdasarkan beberapa 
cluster, terdapat sebanyak 22 
cluster yang berasal dari 102 
responden. Dari responden 
tersebut, terdapat responden 
yang berpengaruh/ 
berdampak luas yaitu 
Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, 
Kementrian Perdagangan, 
Kementerian Perindustrian 
dan Kementerian Keuangan 
c.q Dirjen Bea Cukai, KAN, 

LP&VI, serta Penerbit 
Dokumen V-Legal. Metode 
evaluasi pada kementerian 
dan lembaga-lembaga 
tersebut dilakukan secara 
sensus. Sedangkan evaluasi 
pada responden yang 
berdampak lokal dilakukan 
secara sampling, dengan 
memper�mbangkan 
ketersediaan waktu dan biaya. 

Tim PE melakukan verifikasi 
data dan temuan dengan 
melakukan desk study, 

interview dan observasi 
lapangan yang dianalisis 
dengan menggunakan gap 
analy�cal with standar 
approach, untuk 
membandingkan fakta yang 
terjadi di lapangan dengan 
standar PE yang didasarkan 
pada peraturan dan 
perundang-undangan yang 
berlaku, serta referensi yang 
terkait dengan responden. 
[end]

Input/Masukan JPIK kepada Tim PE

A. Terkait Proses:

1. Metode sampling yang 
digunakan untuk 
mengevaluasi pemilik izin 
masih sangat terbatas (�dak 
mewakili dari jenis dan 
jumlah izin) mes�nya bisa 
diatasi dengan menggunakan 
data-data dari parapihak 
yang berkaitan dengan isu 
kehutanan seper� data hasil 
evaluasi ru�n/post audit 
yang dilakukan oleh KLHK, 
data hasil pemantauan dari 
kelompok masyarakat 
sipil/pemantau independen

2. PE yang dilakukan harus 
melihat lebih luas dan de�l 
terhadap implementasi di 
lapangan, sehingga 
pengecakannya �dak hanya 
sebatas pada ketersediaan 
dokumen/check list  

B. Terkait Subtansi: 

1. Publikasi resume hasil audit, 
resume penilikan dan resume 
reser�fikasi; masih terdapat 
Lembaga Ser�fikasi (LS) yang �dak 
menjalankan peraturan/ketentuan 
yang mengharuskan mempublikasi 
dokumen tersebut di website 
KLHK dan SILK, serta terdapat 
publikasi resume yang �dak bisa 
diunduh baik di website KLHK 
maupun SILK

2. Dalam publikasi pembekuan dan 
pencabutan ser�fikat di website 
KLHK dan SILK �dak diterangkan 
secara jelas kepada publik alasan 
pembekuan maupun pencabutan

3. Publikasi penggunaan dokumen V-
Legal belum dilakukan oleh 
seluruh LS dan format publikasi 
tersebut masih berbeda-beda 
(�dak seragam)

4. Belum ada evaluasi secara ak�f 
yang dilakukan oleh KLHK 
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terhadap hasil penilaian yang 
berpredikat sedang atau buruk atau 
hasil verifikasi yang �dak memenuhi: 
Hal ini mes�nya sejalan dengan upaya 
perbaikan/peningkatan kinerja pemilik 
izin sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Menteri LHK melalui 
kegiatan post audit

5. Masih lemahnya pengawasan 
pemerintah terhadap penggunaan 
Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) 
dan masih terdapat LS yang �dak 
melaporkan penggunaan DKP tersebut 
(sebagai salah satu hasil audit) kepada 
KLHK

6. DKP masih dimanfaatkan oleh 
perusahaan besar sebagai alasan �dak 
perlunya pengurusan/mengiku� S-LK, 
padahal semangat awal DKP ini 
bersifat sementara dan dikhususkan 
untuk perusahaan rakyat dan/atau 
IKM

7. Masih terdapat LS yang �dak 
menjalankan/�dak sesuai dengan 
prosedur/ketentuan dalam menangani 
keluhan dari PI

8. Masih terdapat keluhan dari PI yang 
�dak di�ndaklanju� dengan 
penegakan hukum dan pemberian 
sanksi yang tegas

9. Input pelaporan RPBBI masih 
terbatas/�dak menerangkan secara 
de�l tentang informasi jenis/produk 
bahan baku

10. Pemantau Independen belum 
memiliki akses terhadap data yang 
ada didalam website SILK dan SIPUHH, 
padahal data-data tentang 
penatausahaan dan perdagangan 

(termasuk ekspor dan impor) hasil 
hutan tersebut sangat dibutuhkan 
pemantau independen untuk 
memverifikasi hasil temuan lapangan 
atau “indikasi pelanggaran” dan 
sebagai informasi dasar untuk 
kebutuhan pemantauan

11. Masih terdapat masalah koordinasi 
antara KLHK dan lembaga terkait 
dengan Pemda tentang pengawasan 
dan monitoring evaluasi

12. Perlu penguatan standar penilaian 
terkait:
§ Penilaian Kinerja PHPL hendaknya 

dilakukan juga dengan 
pengecekan terhadap 
pemenuhan standar VLK

§ Ketersediaan sarana dan 
prasarana untuk pengamanan 
dan penanganan konflik sosial, 
kebakaran dan limbah hendaknya 
�dak hanya diukur dari ada atau 
�daknya sarana dan prasarana 
tersebut, tetapi harus melihat 
implementasi dan upaya dalam 
meminimalisir dampak yang ada

§ Harus diatur mengenai sanksi bagi 
LS yang �dak menjalankan 
prosedur/ketentuan yang 
berlaku, misalnya �dak 
melakukan publikasi hasil 
penilaian, penilikan, reser�fikasi, 
penggunaan dokumen V-Legal 
dan �ndakan nonprosedural 
dalam melakukan penilaian dan 
penanganan keluhan
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JPIK Berbagi Pengalaman dengan Empat Negara 
dalam Membangun Pemantau Independen Kehutanan

ejak Agustus hingga Sakhir September 2017, 
JPIK mendapatkan 

kunjungan dari empat 
delegasi negara yang ingin 
berbagi pengalaman tentang 
kerja dan peran JPIK dalam 
mengawal proses serta 
implementasi SVLK. Empat 
delegasi yang berkunjung, 
antara lain Ghana pada 8 
Agustus 2017, Laos pada 19 
September 2017, Jepang pada 
22 September 2017, dan 
Malaysia pada 26 September 
2017. 

Pertemuan dengan delegasi 
Ghana yang diwakili oleh 
lembaga pemerintahan di 
Ghana, Pengusaha dan CSO 
dilaksanakan di Kementerian 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK), dimana 
pertemuan tersebut �dak 
hanya dihadiri oleh JPIK 
sebagai lembaga pemantau 
tetapi juga lembaga 

pemantau lainnya. 
Kedatangan delegasi Ghana ke 
Indonesia juga bertemu 
dengan KLHK, Asosiasi, 
Lembaga Ser�fikasi (LS) serta 
industri pengolahan kayu. 

Ghana memiliki sekitar 2,6 
juta hektar cadangan hutan 
yang dialokasikan untuk 
produksi kayu, dan tambahan 
2 juta hektar lahan pertanian 
yang juga menghasilkan kayu. 
Negara ini juga memiliki 
500.000 hektar hutan. Sektor 
kehutanan merupakan 
penyumbang terbesar 
keempat terhadap 
Pendapatan Domes�k Bruto 
(PDB) Ghana. Ghana memiliki 
reputasi yang kuat untuk 
inovasi pemrosesan kayu, 
memproduksi yang sangat 
sesuai dengan permintaan 
pasar Eropa. Sekitar seper�ga 
ekspor kayu Ghana dikirim ke 
Uni Eropa. 

Delegasi Ghana menyampaikan 
bahwa mereka telah 
mera�fikasi Voluntary 
Partnership Agreement (VPA) 
dengan Uni Eropa dan sedang 
mengembangkan sistem yang 
diperlukan untuk 
mengendalikan, memverifikasi 
dan memberi lisensi kayu legal. 
Untuk itu mereka ingin 
mengetahui lebih dalam 
tentang pengalaman JPIK ke�ka 
terlibat langsung dalam proses 
membangun SVLK, melakukan 
pemantauan implementasi 
SVLK dan advokasi kebijakan, 
serta tantangan yang dihadapi 
JPIK dalam menjalankan 
perannya sebagai Pemantau 
Independen

Kunjungan kedua datang dari 
delegasi Laos yang saat ini 
sedang dalam proses 
penyusunan Lao CSO FLEGT. 
Delegasi Laos diwakili oleh 
enam lembaga, yaitu Lao 
Biodiversity Associa�on (LBA), 
Wildlife Conserva�on 
Associa�on (WCA), Associa�on 
for Community Training and 
Development (ACTD), Rural 
Research and Development 
Promo�ng Knowledge 
Associa�on (RRDPA), Maeying 
Houamjai Phathana (MPH) dan 
WWF-Laos.

Negara dengan ibukota 
Vien�ane ini tengah melakukan 
negosiasi dengan Uni Eropa 
untuk mendapatkan Lisensi 
FLEGT, negosiasi pertama 
sudah dilakukan pada April 
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2017 yang lalu. Mereka 
mengambarkan tentang situasi 
dan keterlibatan CSO dalam 
proses negosiasi FLEGT-VPA. 
Pertemuan yang dilaksanakan 
di Sekretariat Nasional JPIK ini 
lebih banyak membahas 
bagaimana keterlibatan JPIK 
dalam proses negosiasi FLEGT 
di Indonesia pengalaman JPIK 
dalam melakukan pemantauan 
SVLK. 

Saat ini proses inisiasi FLEGT-
VPA di Laos telah mencapai 
pembuatan konsep dan 
standar untuk hutan produksi, 
hutan tanaman, kayu hasil area 
konversi, hutan adat, 
perdagangan kayu, dan 
kewajiban bagi tenaga kerja. 
Dalam proses diskusi tersebut, 
beberapa CSO sudah terlibat 
didalamnya dan berada dalam 
struktur FLEGT Laos.

Muhamad Kosar, Dinamisator 
Nasional JPIK, menyampaikan 
bagaimana peran JPIK dan juga 
3 mandat JPIK, yaitu 
peningkatan kapasitas bagi 
anggota dan masyarakat yang 
berada disekitar konsesi dan 
indusri, pemantauan 
implementasi SVLK dan system 
improvement.

Pertemuan yang dilaksanakan 
selama kurang lebih 3 jam ini 
mendapatkan antusiasme yang 
besar dari delegasi Laos. JPIK 
berharap proses share learning 

dapat banyak membantu dalam 
proses negosiasi dan 
pembangunan sistem oleh 
Pemerintah Laos dan stakeholder 
lainnya, sehingga bisa bersama-
sama memberantas perdagangan 
kayu ilegal di dunia..

Kunjungan berikutnya datang 
Japan Forest Technology 
Associa�on (JAFTA) dan Malaysia 
Timber Industry Board (MTIB). 
Tidak hanya berkunjung ke KLHK 
tetapi JAFTA dan MTIB juga 

mengunjungi stakeholder lain 
yang terlibat dalam proses dan 
implementasi SVLK. JPIK sebagai 
salah satu lembaga pemantau 
independen mendapatkan 
kesempatan untuk berbagi 
pengalaman mengenai perannya 
dalam SVLK.

Kunjungan JAFTA ke Sekretariat 
Nasional JPIK pada 22 September 
2017 dalam rangka pengumpulan 
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data terkait rantai pasokan kayu 
di negara-negara produsen 
sebagai bagian dari "Clean Act 
Promo�on Project” dari 
Kementerian Kehutanan Jepang. 
Tujuan dari proyek tersebut 
adalah untuk mendorong 
penyelenggaraan perdagangan 
kayu legal ke Jepang. 

Sedangkan MTIB berkunjung ke 
Indonesia dalam rangka studi 
banding pertukaran 
pengetahuan dan pengalaman 

tentang implementasi SVLK di 
Indonesia. Pertemuan dengan 
MTIB berlangsung pada 26 
September 2017 di Sekretariat 
Nasional JPIK. JPIK sebagai 
lembaga pemantau independen 
menyambut baik kedatangan 
delegasi JAFTA dan MTIB di 
Bogor, dan menjadi suatu 
kebanggaan bagi JPIK dapat 
berbagi pengalaman dengan 

Yuki Nakamura (JAFTA) dan pendamping dari KLHK berfoto bersama JPIK

Kunjungan Delegasi Laos ke Sekretariat Nasional JPIK
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kedua delegasi tersebut yang 
terlibat dalam proses 
pembangunan sistem legalitas 
kayu di kedua negara 
tersebut. 

Kedua delegasi tersebut lebih 
banyak bertanya bagaimana 
terkait kode e�k JPIK dalam 
melakukan pemantauan, 
standar keselamatan dan 
keamanan pemantau, serta 
bagaimana akses JPIK 
terhadap data yang 
dibutuhkan untuk kegiatan 
pemantauan. Dalam 
paparannya, Muhamad Kosar, 
Dinamisator Nasional JPIK, 
menyampaikan pengalaman 
JPIK dalam melakukan 
pemantauan terkait 
implementasi SVLK dan 
advokasi kebijakan, serta 
tantangan pemantau 
independen dalam 
menjalankan perannya. [end]

KLHK Adakan Pertemuan bagi 
Pemantau Independen dan Lembaga 
Sertikasi untuk Menjalin Komunikasi
dan Koordinasi

irektorat Pengelolaan DHutan Produksi 
Lestari, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) difasilitasi 
oleh Mul�stakeholder Forestry 
Programme (MFP3) 
melaksanaan kegiatan 

pertemuan dengan judul 
“Komunikasi dan Koordinasi 
Lembaga Penilai dan Verifikasi 
Independen (LP&VI) dan 
Pemantau Independen (PI) 
pada hari 15 Agustus 2017 di 
Bogor.  PI dan LP&VI sangat 
mengapresiasi upaya KLHK dan 
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MFP3 dalam menjembatani 
kedua belah pihak untuk 
menjalin komunikasi dan 
koordinasi melalui pertemuan 
ini.

Dalam pertemuan ini 
diharapkan dapat membahas 
se�daknya enam poin yang 
dirasa pen�ng untuk 
didiskusikan bersama, antara 
lain proses dan implementasi 
pelaksanaan audit, cara 
pandang LP&VI dan PI 
terhadap prinsip, kriteria dan 
indikator dalam SVLK, 
keterbukaan informasi, 
penyelesaian kasus terkait 
SVLK, keberlanjutan 
pendanaan pemantauan bagi 
pemantau independen, 
pelaksanaan pemantauan, dan 
revisi Perdirjen PHPL.

KLHK berpandangan, 
keberadaan LP&VI dan PI 
merupakan elemen kunci 
dalam menjaga serta menjamin 

krediblitas SVLK oleh karena 
itu pen�ng bagi PI dan LP&VI 
untuk menjalin komunikasi 
dan koordinasi. Menurut PI, 
laporan keluhan yang diajukan 
PI diharapkan menjadi proses 
konstruk�f dalam 
membangun sistem. PT 
Ayamaru sebagai LS 
menganggap dengan adanya 
laporan keluhan yang 
disampaikan oleh PI dapat 
menjadi perbaikan bagi kerja 
LP&VI kedepannya dalam 
mekanisme check and 
balance. Selain itu, laporan 
keluhan yang diajukan PI juga 
diharapkan dapat menjadi 
suatu upaya konstruksi dalam 
pelaksanaan SVLK. Disisi lain, 
KLHK sebagai regulator harus 
turut serta dalam proses 
penyelesaian keluhan PI dan 
LP&VI.

Berbagai masukan dan 
rekomendasi yang dihasilkan 
dalam pertemuan ini, baik 

kepada PI, LP&VI, dan KLHK 
sebagai pemilik sistem. Untuk 
menjamin keberlanjutan 
pemantauan, saat ini telah 
dibuat sebuah Trust Fund 
yang menjadi badan 
pengelola dana bagi kegiatan 
pemantauan. Trust Fund ini 
dibentuk dalam sebuah 
yayasan yang bernama 
Yayasan Pemantau 
Independen Kehutanan 
(YPIK).

Pertemuan untuk 
membangun komunikasi dan 
koordinasi antara PI dan 
LP&VI pen�ng untuk terus 
dilaksanakan. Harapannya 
kegiatan seper� ini dapat 
terus dilaksanakan secara 
ru�n, sehingga kerjasama PI 
dan LP&VI dapat meningkat 
dan terus terjaga dalam 
menjamin kredibilitas SVLK. 
[end]
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Jawa Timur: Pemantauan Hulu Hilir 2017

istem Verifikasi Legalitas SKayu (SLVK) merupakan 
sistem yang memas�kan 

produk kayu dan bahan 
bakunya diperoleh atau 
berasal dari sumber yang asal-
usulnya dan pengelolaannya 
memenuhi aspek legalitas dan 
keberlanjutan. Dalam upaya 
menjaga kredibilitas SVLK, 
JPIK saat ini sedang 
melaksanakan pemantauan 
dari hulu ke hilir. Pemantauan 
ini bertujuan untuk melihat 
implementasi SVLK dan 
memas�kan distribusi kayu 
dari hutan ke industri melalui 
proses yang legal dan 
berkelanjutan, serta 

mengungkap celah 
perdagangan kayu ilegal. 

Jawa Timur menjadi salah satu 
lokasi pemantauan hulu-hilir 
yang saaat ini sedang JPIK 
lakukan, serentak dengan �ga 
lokasi lainnya, antara lain 
Papua Barat, Sulawesi Selatan, 
dan Kalimantan Barat.  JPIK 
Ja�m bersama dengan 
pemantau lokal melaksanakan 
scooping di beberapa ��k 
lokasi pada Industri primer 
dan lanjutan, TPT-KB/KO, TPS 
Pelabuhan, dan bongkar muat 
kayu di pelabuhan. Scooping 
ini dilakukan pada periode 
bulan Februari- September 
2017. 

Scooping tersebut bertujuan 
untuk melihat empat prinsip 
SVLK dilaksanakan sesuai 
aturan yang berlaku dan 
mengiden�fikasi celah �ndak 
perdagangan kayu ilegal yang 
masuk ke Jawa Timur. Prinsip-
prinsip SVLK yang harus 
dipenuhi antara lain; legalitas 
usaha, pemenuhan bahan 
baku dan proses produksi, 
pemindahtanganan hasil 
produksi, pemenuhan hak-hak 
pekerja dan K3 (Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja).  

Berdasarkan hasil scooping di 
Jawa Timur, terdapat 
beberapa indikasi temuan 
awal yang didapat oleh 
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pemantau, antara lain terkait:

a. Legalitas Usaha

1. Ke�daktepatan 
pemberian izin yang di 
berikan oleh 
pemerintah (badan 
perijinan, dinas 
kehutanan dll). Dalam 
catatan pemantau 
selama Februari - 
September 2017 dalam 
sebuah kawasan 
industri terdapat 
industri yang memiliki 
satu izin namun 
tersebar di beberapa 
lokasi yang berberda, 
hal ini menjadi bagian 
yang sangat rawan 
terhadap pencucian 
bahan baku bagi sebuah 
industri. 

2. Ke�daksesuaian antara 
izin dengan usaha yang 
dilakukan oleh industri, 
satu industri 
mempunyai ijin lanjutan 

akan tetapi pada 
praktek di lapangan 
industri tersebut juga 
sebagai primer. Hal 
tersebut juga terdapat 
pada industri yang 
memiliki izin TPT KB 
yang beroperasi 
sebagai industri primer.

3. Pelaporan dokumen 
UKL/UPL yang �dak 
sesuai dan indikasi 
pungutan liar dalam 
pelaporan dokumen. 

b. Pemenuhan Bahan Baku 
dan Proses Produksi

1. JPIK Jawa Timur 
menemukan 
pemalsuan dokumen 
bahan baku yang di 
peroleh dari Hutan 
Rakyat tanpa disertai 
DKP atau nota 
pembelian yang sah 
yang ditemui di 
beberapa lokasi di 

Jawa Tengah dan Jawa 
Timur. 

2. Terdapat indikasi 
pengiriman kayu bulat 
jenis Merbau dari 
Papua dan Papua 
Barat, dimana saat ini 
terdapat larangan 
pengiriman kayu bulat 
dari Papua dan Papua 
Barat. 

c. Pemindahtanganan Hasil 
Produksi

1. Pemindahtanganan 
kayu dari industri 
primer, industri 
lanjutan dan 
pemegang ETPIK 
menjadi fokus 
pemantau, indikasi-
indikasi kecurangan 
dengan 
menempatkan 
industri primer, 
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industri lanjutan, 
dan pemegang 
ETPIK berada dalam 
satu lokasi industri 
menjadi ��k rawan 
dalam 
pemindahtanganan 
kayu. 

2. Ketaatan pelaporan 
mutasi kayu sering 
kali �dak dilakukan, 
pemantau 
menemukan 
indikasi dimana 
terdapat industri 
yang belum 
sepenuhnya 
mencatat laporan 

mutasi kayu, hal ini 
terangkum dari hasil 
observasi yang 
pemantau lakukan. 

d. Pemenuhan Hak-Hak 
Pekerja dan K3 
(Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja)

1. Keluhan yang 
sementara didapa� 
pemantau, terkait 
dengan besaran gaji 
yang di bayarkan 
belum sesuai 
dengan UMR, 
asuransi kerja yang 
�dak dibayarkan 

oleh perusahaan dan 
di bebankan kepada 
pekerja, dan 
penggunaan 
perlengkapan 
keselamatan yang 
belum layak pakai. 
[end]

JPIK Segera Publikasikan
Laporan Implementasi SVLK
Periode 2014 – 2016

PIK sebagai pemantau Jindependen kehutanan 
ak�f melakukan 

pemantauan implementasi 
SVLK dan memberikan 
masukan untuk perbaikan 
sistem SVLK. Hasil 
pemantauan dan masukan 
JPIK terhadap peraturan SVLK 
dituangkan dalam laporan 
yang berjudul “SVLK di Mata 
Pemantau” (dapat dilihat 
melalui link: 
h�p://jpik.or.id/jpik-
luncurkan-hasil-kegiatan-
2011-2013/).

“SVLK di Mata Pemantau” 
merupakan sebuah buku hasil 

kajian JPIK terhadap 
implementasi SVLK pada 
periode 2011 – 2014.  Setelah 
sukses dalam publikasi buku 
tersebut, JPIK kembali akan 
mempublikasikan seri lanjutan 
hasil kajian implementasi SVLK 
dan peraturannya pada 
periode 2014 – 2016. Tidak 
jauh berbeda dengan laporan 
sebelumnya, laporan terbaru 
juga bertujuan untuk berbagi 
pengalaman atas pelaksanaan 
SVLK dari kacamata pemantau 
independen, serta 
mengiden�fikasi aspek dan 
hal-hal yang masih 
memerlukan perbaikan. 

Pada laporan selanjutnya, JPIK 
juga akan menyajikan hasil 
pemantauan JPIK terhadap 
implementasi SVLK dalam 
periode 2014 – 2016. Selain 
itu, buku ini juga akan 
membahas dan menganalisis 
tentang perubahan peraturan 
SVLK yang terjadi dalam kurun 
waktu �ga tahun belakangan. 
Seper� yang diketahui, sejak 
tahun 2014 peraturan terkait 
SVLK mengalami beberapa 
kali perubahan dan juga 
terdapat peraturan dari 
kementerian lainnya yang 
memberikan dampak yang 
besar terhadap implementasi 
SVLK. 
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Oleh karena itu, �dak hanya 
melakukan kajian/analisis 
terhadap 
Permenhut/PermenLHK dan 
Perdirjen terkait SVLK serta 
perkembangannya, JPIK juga 
akan melakukan 
kajian/analisis terhadap 
peraturan lainnya yang 
berkaitan dengan 
implementasi SVLK, seper� 
peraturan terkait 
penatausahaan hasil hutan, 
peraturan ekspor produk kayu, 
dan peraturan terkait lainnya. 
Hal yang berbeda pada 
publikasi selanjutnya adalah 
kajian mengenai bagaimana 

kontribusi implementasi SVLK 
pada perbaikan tata kelola 
kehutanan. 

Proses pembuatan buku 
laporan ini melalui proses 
yang panjang, terutama dalam 
pengumpulan data dan 
informasi terkait SVLK dan 
implementasinya. Tidak hanya 
melibatkan pemantau 
independen yang tergabung 
dalam JPIK yang berkontribusi 
dalam penulisan laporan, JPIK 
juga berupaya agar pemantau 
independen dari lembaga 
lainnya juga dapat 

memberikan masukan 
bagaimana pengalaman dan 
masukan mereka terhadap 
implementasi SVLK. 

JPIK berharap dengan 
terbitnya buku laporan ini 
dapat memberikan gambaran 
kepada publik bagaimana 
implementasi SVLK pada 
periode 2014 – 2016. Melalui 
buku ini, JPIK juga berharap 
masukan yang disampaikan 
oleh JPIK dapat diterima dan 
menjadi per�mbangan dalam 
perbaikan sistem selanjutnya. 
[end]

Pelatihan Tata Kelola Kehutanan
Penguatan Peran Para Pihak Non Pemerintah dalam
Tata Kelola Kehutanan di Indonesia

alam upaya Dpeningkatan kapasitas 
para pihak dalam tata 

kelola kehutanan, JPIK 
diundang oleh Burung 
Indonesia bekerja sama 
dengan The Center for 
Interna�onal Development 
Training (CIDT) 
menyelenggarakan “Pela�han 
Tata Kelola Kehutanan” selama 
dua minggu pada 4 -15 
September 2017. Pela�han di 
iku� oleh beberapa peserta 
dari Pemegang IUPHHK-RE, 

Kelompok Kerja Restorasi 
Ekosistem (POJKA RE), 
Kementrian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (KLHK), Dinas 
Kehutanan Nusa Tenggara 
Timur, Pemangku Kepen�ngan 
Flores, dan CSO. Dalam 
pela�han tersebut, JPIK 
berkesempatan mengiku� 
kegiatan sebagai peserta 
pela�han dan sekaligus 
narasumber dalam 
memaparkan peran pemantau 
independen dalam SVLK.
Kegiatan ini dirancang untuk 

mendukung proses 
pemantauan, perencanaan 
dan penguatan kebijakan 
kehutanan termasuk inisia�f 
FLEGT-VPA, Reducing Emission 
from Deforesta�on and Forest 
Degrada�on (REDD+) dan 
Restorasi Ekosistem (RE). 
Diharapkan kegiatan ini akan 
berkontribusi secara langsung 
pada peningkatan kapasitas 
para pihak, pemantauan 
hutan berbasis masyarakat, 
jejaring para  pihak, dan 
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penguatan kebijakan 
kehutanan termasuk melalui 
RE pada hutan produksi serta 
pendekatan bentang alam 
terpadu.

Pemaparan JPIK tentang 
SVLK dan Peran JPIK dalam 
Pemantauan

SVLK menjadi pembahasan 
pen�ng dalam kegiatan 
pela�han Tata Kelola 
Kehutanan. Direktur 
Pengolahan Dan Pemasaran 
Hasil Hutan (PPHH) KLHK 
menyampaikan bahwa SVLK 
adalah sistem verifikasi 
ketelusuran asal-usul kayu 
dari hulu ke hilir yang 
memas�kan pelaku usaha 
taat aturan yang berlaku, dan 
bukan semata-mata legalitas 
tetapi juga aspek 
keberlanjutan lingkungan. 
Direktur PPHH juga 
menyampaikan empat standar 
SVLK yaitu legalitas, produksi, 
ekologi, sosial. 

JPIK yang juga sebagai 
narasumber menyampaikan 
latar belakang inisiasi SVLK 
antara lain, maraknya 
�ndakan penebangan liar dan 
penjualan kayu ilegal, 
pandangan tentang buruknya 
pengelolaan hutan di 
Indonesia, kecenderungan 
legalitas kayu di perdagangan 
internasional, dan 
kesepakatan Bali FLEG 
Declara�on tahun 2001. 

Sebagai pemantau 
independen, JPIK 
memaparkan definisi tentang 
pemantau independen dan 
juga peran sebagai pemantau 
independen. Selain itu, JPIK 
menjelaskan tentang mandat 
yang harus dijalankan yaitu 
peningkatan kapasitas bagi 
anggota dan masyarakat yang 
berada disekitar konsesi dan 
industri, pemantauan 
implementasi SVLK dan 
system improvement.

Pela�han bagi Pela�h Tata 
Kelola Kehutanan di Indonesia

Pela�han bagi pela�h ini 
merupakan rangkaian kegiatan 
untuk mengembangkan konsep 
perkembangan tata kelola 
kehutanan. Pela�han yang 
difasilitasi oleh Des Mahoney 
dan Richard Nyirenda dari CIDT, 
University of Wolverhampton, 
Inggris juga bertujuan untuk 
mendukung pengelolaan 
bentang alam Mbeliling yang 
produk�f dan berkelanjutan, 
menekan laju deforestasi 
hutan, dan menurunkan 
peredaran kayu ilegal dengan 
memperkenalkan SVLK di 
kawasan Manggarai Barat. 
Diharapkan kegiatan ini 
mampu menghasilkan para 
pela�h yang handal dalam tata 
kelola kehutanan di Kabupaten 
Manggarai Barat (Mabar) dan 
di wilayah kerja masing-
masing.
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Kegiatan yang berlangsung 
selama 5 hari ini diadakan di 
Labuhan Bajo, para peserta 
dibekali materi tentang 
bagaimana cara untuk 
merancang dan mempraktekan 
pela�han kepada anggota 
lainnya terkait konsep kunci 
dan pendekatan untuk 
mencegah pengelolaan hutan 
yang �dak lestari. Selain itu 
para peserta pela�han juga 
berkunjung ke lapangan untuk 
mempraktekan pela�han di 
�ngkat masyarakat.

Dalam proses pela�han yang 
berlangsung, peserta pela�han 
dibagi menjadi 2 kelompok, 
yaitu kelompok SVLK dan 
kelompok manajemen 
restorasi. Kelompok SVLK akan 
mengenalkan proses 
implementasi SVLK di �ngkat 
masyarakat dengan tujuan 
mencegah terjadinya 
perdagangan kayu ilegal, dan 
mampu menjawab persoalan 

yang terjadi di �ngkat 
masyarakat terkait 
pengelolaan kayu. Anggota 
kelompok ini terdiri dari 
komunitas petani yang �nggal 
di lingkungan masyarakat 
petani, pemantau independen 
dan dari pemerintah 
setempat. 

Sedangkan kelompok 
manajemen restorasi yaitu 
kelompok yang bertujuan 
melihat potensi ekowisata di 
daerah Manggarai Barat, 
dengan anggota kelompok 
KPH, NGO, dan pemerintah 
setempat. Dengan dibagi 
menjadi 2 kelompok para 
peserta akan mampu 
merancang apa saja yang akan 
dilakukan dalam praktek 
pela�han di �ngkat 
masyarakat.

Selain itu, dalam proses 
pela�han juga terdapat 
kunjungan ke masyarakat. JPIK 

bersama kelompok SVLK 
melakukan kunjungan ke Desa 
Poco Golo Kempo, Manggarai 
Barat untuk melihat bentuk 
pengelolaan ja� di desa 
tersebut. Secara umum, 
masyarakat desa tersebut 
belum mengenal SVLK, dan 
pengelolaan kayu ja� belum 
dikelola dengan baik. 
Masyarakat mengeluh 
mengenai masih rendahnya 
harga jual kayu di desa 
tersebut, untuk itu JPIK 
bersama kelompok SVLK 
merancang sebuah sesi 
pela�han dan mengarahkan 
masyarakat agar membentuk 
suatu kelompok petani ja�. 
Kelompok ini diharapkan 
mampu menjawab 
permasalahan pengelolaan 
hutan, legalitas kayu dan 
harga jual kayu dapat 
diselesaikan bersama. [end]
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i penghujung tahun D2016, JPIK telah 
melakukan beberapa 

pemantauan atas 
implementasi SVLK di 
Kalimantan Tengah. Ternyata 
masih saja ada 
ke�daksesuaian secara 
prosedur yang mengarah 
kepada �ndak kejahatan 
hutan yang merusak 
reformasi industri kayu di 
Indonesia. 

Bentangan hutan alam yang 
luas menjadi tempat yang 

ideal bagi para pelaku �ndak 
kejahatan hutan demi meraup 
keuntungan besar tanpa 
mengindahkan aturan hukum 
dan keberlanjutan lingkungan.

Pencarian fakta dilapangan 
merupakan suatu kewajiban 
bagi pemantau independen 
untuk mengungkap �ndakan 
ilegal yang terjadi. Alur 
pemindahtanganan kayu, 
kesesuaian tata batas, dan 
konflik menjadi temuan 
pen�ng dalam suatu kegiatan 
pemantauan. 

Dalam upaya mendapatkan 
data dan fakta yang akurat, 
JPIK menggunakan alat 
pesawat tanpa awak/drone 
dan GPS Geode�c yang 
memiliki keakuratan untuk 
dijadikan ground control point 
saat pesawat tanpa awak 
melakukan pemotretan udara.

Penggunaan teknologi pesawat 
tanpa awak telah 
dikembangkan dan banyak 
digunakan untuk aplikasi 
penginderaan jauh untuk 
pertanian, perkebunan dan 
pemantauan penggunaan alih 
fungsi hutan alam. Pesawat 
tanpa awak yang dilengkapi 
sensor yang hampir mirip 
dengan sensor pada satelit 
memungkinkan memberikan 
hasil yang dapat digunakan 
untuk menganalisis kondisi 
lahan tanah dan vegetasi atau 
lahan pertanian. 

Efek�fitas penggunaan 
pesawat tanpa awak dirasa 

Peran Teknologi Pesawat Tanpa Awak dalam 
Pemantauan Hutan di Kalimantan Tengah
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cukup membantu untuk 
melihat secara langsung 
kondisi hutan diwilayah konsesi 
yang sulit dijangkau. Teknologi 
ini mampu mempermudah 
kerja pemantauan dalam hal 
pemetaan dan potret udara 
untuk melihat tutupan hutan. 

Proses penggunaan pesawat 
tanpa awak terbilang rela�f 
cukup mudah. Dengan beban 
yang �dak lebih dari 5 kilogram 
memudahkan pemantau untuk 
membawa dan berpindah-
pindah lokasi dalam 
menjangkau areal yang luas. 

Sejauh ini pesawat tanpa awak 
telah digunakan untuk 
mendapatkan citra 
penginderaan jauh seper� 
pemantauan kebakaran dan 
bencana alam, pengamatan 
satwa liar, dan pengukuran 
vegetasi dalam perkebunan, 
penyalahgunaan lahan dan 
alih fungsi hutan. 

Lebih jauh, terdapat e�ka 
keselamatan dan hak privasi 
dalam penggunaan pesawat 
tanpa awak, dimana para 
pengguna atau pilot pesawat 
tanpa awak harus dibekali 

ilmu dan pemahaman yang 
cukup tentang metode dan 
aturan penggunaaan oleh 
Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara. Selain itu 
penggunaan alat dengan 
bijak, terarah, dan tepat guna 
menjadi hal yang wajib dalam 
pengoperasian alat ini. [end]
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JPIK secara ru�n mempublikasikan Newsle�er se�ap 3 bulan sekali, Newsle�er ini sebagai 

salah satu wadah untuk berbagi informasi mengenai ak�vitas JPIK dan mitra, serta pihak 

terkait lainnya tentang kondisi terkini pengelolaan hutan di Indonesia. JPIK mengajak anda 

berpar�sipasi menjadi kontributor, anda bisa mengirimkan karya tulisan ke alamat dan 

kontak dibawah ini:

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan
Sempur Kaler No. 30, Kelurahan Sempur

Kecamatan Bogor Tengah, Bogor
Jawa Barat, 16129
Tel: 0251 8574842

Email: jpikmail@gmail.com
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