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Pelatihan untuk Para Pelatih

–

Pengantar Sumber Daya



Pelatihan ini terdiri dari 7 presentasi PowerPoint

Pesan dasar dari pelatihan adalah bahwa perundang-undangan di sejumlah 
negara-negara konsumen sekarang melarang impor dan perdagangan kayu 

ilegal.

Pelatihan untuk Para Pelatih - Sumber Daya

1. Pengantar Arus Perdagangan Kayu dari Negara-Negara Produsen/Pengolah 
ke Pasar-Pasar Utama.

2. Pengantar Kebijakan dan Konvensi Internasional yang berdampak pada 
Perdagangan Kayu - Menjaganya tetap Legal.

3. European Union Timber Regulation (EUTR) – ketentuan dan implementasi.
4. Australian Illegal Logging Prohibition Act (AILPA) – ketentuan dan 

implementasi.
5. Lacey Act (USA) – ketentuan dan implementasi.
6. Due Care / Due Diligence dan Panduan Umum untuk Menetapkan Legalitas.
7. Pengantar Pengelolaan Rantai Pasokan GFTN.



1. Pengantar Arus Perdagangan Kayu…

Pengantar Arus Perdgangan Kayu dari Negara-Negara 
Produsen/Pengolah ke Pasar-Pasar Utama..

Presentasi ini spesifik pada negara dan:

• Mencakup kehutanan dan perdagangan kayu dan produk-produk kayu di 
negara Anda.

• Menyediakan informasi tentang kecenderungan impor dan ekspor dari dan 
menuju negara Anda.

• Mendiskusikan perdagangan kayu ilegal di negara Anda.

• Termasuk informasi tentang usaha-usaha yang telah ditempuh negara Anda 
untuk mengatasi pembalakan liar dan perdagangan liar kayu dan produk-
produk kayu.



2. Pengantar Kebijakan Internasional dll.…

Pengantar Kebijakan dan Konvensi Internasional yang 
berdampak pada Perdagangan Kayu - Menjaganya tetap Legal.

• Mengapa pembalakan liar menjadi masalah
• Kepedulian orang-orang terhadap hutan
• Mengatasi Masalah – 3 pendekatan

• Tata Kelola dan Sisi Pasokan
• Perubahan Perilaku Para Produsen
• Berdasarkan permintaan – Negara-Negara Konsumen

• Kebijakan dan Konvensi Internasional
• Convention on Trade in Endangered Species of Wild Fauna & Flora

(CITES)
• European Union Timber Regulation (EUTR)
• Australian Illegal Logging Prohibition Act (AILPA)
• Lacey Act Amerika Serikat

Presentasi ini mencakup informasi tentang:



2. Pengantar Kebijakan Internasional dll.…

PESAN UNTUK DIBAWA PULANG

Orang-orang peduli akan hutan dan karena hal ini banyak pemerintah juga 
peduli:

Beberapa negara-negara konsumen telah mengesahkan hukum untuk 
membantu memastikan bahwa kayu ilegal tidak masuk atau diperdagangkan 

di pasar mereka

Apabila kayu Anda dipasokan ke negara-negara tersebut (bahkan sebagai 
produk kayu yang diolah di negara lain) dan ilegal atau tidak dapat dibuktikan 

legal, importir negara konsumen atau pedagang bisa dituntut, dan 
Anda akan kehilangan bisnis mereka!



Berdasarkan Permintaan – Pendekatan Negara Konsumen

3. European Union Timber Regulation (EUTR) –
ketentuan dan implementasi.

Selanjutnya adalah tiga presentasi tentang Berdasarkan Permintaan
– pendekatan Negara Konsumen untuk menangani permasalahan 

kayu ilegal

4. Australia Illegal Logging Prohibition Act (AILPA) –
ketentuan dan implementasi.

5. Lacey Act AS –
ketentuan dan implementasi.



Berdasarkan Permintaan – Pendekatan Negara Konsumen

Masing-masingn dari ketiga presentasi ini memuat 
penolakan tanggung jawab :

• Para pelatih atau mereka yang mengembangkan bahan-bahan
pelatihan ini tidak dikenai kewajiban apapun.

• Orang-orang yang mencari nasihat hukum tentang kepatuhan harus
berkonsultasi dengan seorang profesional hukum.

Presentasi ini dirancang untuk memberikan informasi DASAR
tentang persyaratan bagi mereka yang ingin mengekspor kayu atau 

produk-produk kayu ke Uni Eropa, Australia dan Amerika Serikat

Presentasi-presentasi tersebut tidak dapat dianggap sebagai 
pengganti saran yang tepat dari seorang profesional hukum tentang 
bagaimana caranya mematuhi peraturan-peraturan itu atau undang-

undang lainnya.



3. European Union Timber Regulation (EUTR)…

Regulasi Kayu Uni Eropa
European Union Timber Regulation (EUTR)                                                

– ketentuan dan implementasi.

• EUTR – apakah itu
• Satu dari dua elemen  Rencana Aksi European Union Forest Law 

Enforcement Governance and Trade (FLEGT)
• Definisi Kayu yang Dipanen secara Liar
• Produk-produk apa yang tercakup dalam EUTR
• Produk-produk apa yang tidak tercakup dalam EUTR
• Kepada siapa hal ini berlaku?
• Due Diligence
• Hukuman
• Penolakan Tanggung Jawab

Presentasi ini mencakup informasi tentang:



3. European Union Timber Regulation (EUTR)…

PESAN UNTUK DIBAWA PULANG

EUTR dirancang untuk menghentikan para operator untuk menempatkan kayu 
dan produk kayu yang dipanen secara ilegal di pasar Uni Eropa untuk pertama 
kalinya

EUTR mewajibkan para pedagang untuk menyimpan catatan pemasok dan 
pembeli langsung mereka setelah produk tersebut memasuki pasar (dan 
menyimpan catatan-catatan tersebut selama lima tahun)

EUTR mewajibkan para operator UE untuk melaksanakan “Due Diligence” pada 
saat menempatkan produk kayu di pasar Uni Eropa untuk pertama kalinya.

Sertifikasi dari ???? akan cukup untuk menunjukkan kepatuhan.

Jadilah legal dan siap untuk membuktikannya : 
Sediakan catatan dan informasi yg diperlukan oleh para pelanggan Anda di UE:             
apabila Anda tidak atau tidak dapat memberikannya– mereka dapat berakhir di 

pengadilan; dan
Anda mungkin akan kehilangan bisnis mereka!



• AILPA – apa itu?
• Persyaratan-persyaratan untuk para importir dan pengolah
• Ketentuan-ketentuan Utama
• Definisi dari Kayu yang Dibalak secara Liar
• Produk-produk apa yang tercakup dalam AILPA
• Produk-produk apa yang tidak tercakup dalam AILPA
• Due Diligence
• Hukuman
• Persyaratan-persyaratan para importir
• Penolakan tanggung jawab

4. Australian Illegal Logging Prohibition Act (AILPA)…

Undang-Undang Pelarangan Pembalakan Liar Australia
Australian Illegal Logging Prohibition Act (AILPA)                            

– ketentuan dan implementasi.

Presentasi ini mencakup informasi tentang:



4. Australian Illegal Logging Prohibition Act (AILPA)…

AILPA mewajibkan para importir dan pengolah kayu gelondongan mentah 
Australia melaksanakan due diligence untuk meminimalkan risiko perdagangan 
atau penggunaan kayu yang dibalak secara liar 

PESAN UNTUK DIBAWA PULANG
Jadilah legal dan siap untuk membuktikannya : 

Sediakan catatan dan informasi yg diperlukan oleh para pelanggan Anda di 
Australia:  apabila Anda tidak atau tidak dapat memberikannya – mereka dapat 

berakhir di pengadilan; dan
Anda mungkin akan kehilangan bisnis mereka!

Para importir Australia harus mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi 
untuk menentukan apakah kayu yang mereka ambil berisiko dibalak secara liar

Mereka harus menilai risiko dan mengambil langkah-langkah untuk 
menanggulangi risiko tersebut (dengan mengumpulkan informasi lebih lanjut, 
memeriksa lagi atau membatalkan impor

Kayu yang bersumber dari hutan bersertifikasi (FSC atau PEFC) secara otomatis 
ditetapkan sebagai “berisiko rendah”



• The Lacey Act – apakah itu?
• Amandemen UU Lacey (Lacey Act), 2008
• Produk-produk apa yang tercakup dalam UU Lacey (Lacey Act)
• Produk-produk apa yang tidak tercakup dalam UU Lacey (Lacey Act)
• Hukuman
• Haruskah pengiriman saya dideklarasikan? 
• Informasi yang dibutuhkan untuk deklarasi
• Due Care – Saran Pemerintag AS tentang praktik-praktik terbaik yang 

disarankan
• Informasi tambahan
• Penolakan tanggung jawab

5. UU Lacey (Lacey Act) AS …

UU LAcey (Lacey Act) AS
– ketentuan dan implementasi.

Presentasi ini mencakup informasi tentang:



5. UU Lacey (Lacey Act) AS…

Ini adalah hukum perlindungan satwa liar tertua Amerika Serikat dan telah diuji di 
pengadilan pada banyak kesempatan. Amandemen 2008 untuk pertama kalinya 
memasukkan kayu.

Jadilah legal: 
Untuk Lacey Act – dokumentasi saja tidak cukup (namun membantu).                                       

Mengklaim “saya tidak tahu” bukan pembelaan, apabila Pemerintah AS memiliki 
fakta untuk membuktikan kasus mereka; para pelanggar akan dinyatajan bersalah

Anda mungkin dapat kehilangan bisnis AS apabila Anda kelihatannya, atau
memperdagangkan kayu ilegal!

PESAN UNTUK DIBAWA PULANG

Para importir harus mendeklarasikan pengiriman kayu dan produk kayu dan perlu 
memberikan kuantitas, nilai, nama dari semua spesies yang tercakup dan negara pemanen

Para importir dapat dituntut apabila Pemerintah AS dapat membuktikan kiriman tersebut 
berisi kayu yang dipanen secara ilegal. Hukuman lebih berat apabila importir 
mengetahuinya, bahkan apabila mereka tidak mengetahuinya, mereka masih dapat 
dinyatakan bersalah apabila mereka seharusnya mengetahui dan tidak melakukan cukup 
upaya untuk memeriksa legalitas



• Due Care / Due Diligence?
• Legalitas dan Rantai Perdagangan
• Penolakan Tanggung Jawab
• Apa itu Legal?
• Kerangka Legalitas: Pengembangan, Prinsip, Kerangka
• Due Care – Informasi apa yang dibutuhkan?
• Due Care – Panduan untuk Menetapkan Legalitas
• Organisasi-organisasi yang dapat memberikan bantuan tambahan.

6. Due Care / Due Diligence …

Due Care / Due Diligence dan Panduan Umum untuk Menetapkan 
Legalitas.

Presentasi ini mencakup informasi tentang:



6. Due Care / Due Diligence …

EUTR, AILPA dan Lacey Act mewajibkan semua importir dan pedagang di UE, 
Australia dan AS melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa mereka 
tidak memperdagangkan kayu atau produk kayu ilegal.

Jadilah legal dan siap untuk membuktikannya : 

Pastikan Anda memiliki semua informasi yang diminta.  
Kerangka Legalitas tersedia untuk memandu Anda melalui proses ini dan membantu 

memastikan bahwa Anda telah patuh dan dapat membuktikannya.

PESAN UNTUK DIBAWA PULANG

Aktivitas ilegal apapun di mana saja di sepanjang rantai perdagangan produk = 
produk tersebut ilegal di akhir rantai perdagangan. 

Bersiaplah untuk memberikan semua dokumen dan informasi yang mereka 
butuhkan apabila Anda ingin menjaga bisnis mereka. Contoh dokumen dan 
informasi tersebut disediakan untuk berbagai titik di sepanjang rantai 
perdagangan.



• ?
• ??
• ???
• ????
• Dll.

7. Pengantar Pengelolaan Rantai Pasokan GFTN …

Pengantar Pengelolaan Rantai Pasokan GFTN.

Presentasi ini mencakup informasi tentang:



Apabila Anda gagal untuk mematuhi peraturan di negara 
pemanen, negara pengolah atau negara konsumen

– Anda mungkin kehilangan bisnis Anda.

Kejar – atau Tertinggal

Para pelanggan Anda perlu tahu bahwa Anda mengikuti hukum.

Mereka perlu membuktikan bahwa produk yang Anda pasok legal.

Apabila mereka tidak dapat membuktikan (setidaknya di Australia, Uni 

Eropa dan Amerika Serikat) - para pelanggan mereka dapat 

menghadapi tuntutan.



Penolakan Tanggung Jawab

Diharapkan bahwa informasi yang disajikan akan memberikan 
kepercayaan diri bagi Anda untuk mendemonstrasikan due 
care dan pada gilirannya membantu pelanggan Anda untuk 

melakukan hal yang sama.

Orang-orang yang mencari nasihat hukum tentang 
kepatuhan harus berkonsultasi dengan seorang 

profesional hukum.

Para pelatih atau mereka yang mengembangkan 
bahan-bahan pelatihan ini tidak dikenai kewajiban 

apapun


