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Pelatihan untuk Para Pelatih

Pendahuluan

Mengapa Kita Berada Disini?



Regulasi-regulasi kayu di sejumlah pasar utama untuk kayu dan 
produk kayu mengharuskan para importir dan pedagang di negara-

negara tersebut memastikan bahwa bahan-bahan yang mereka 
tempatkan di pasar domestik telah diambil secara legal.

Pelatihan untuk Para Pelatih – Legalitas Kayu

Yang lebih menekankan sedang ditempatkan untuk memastikan 
bahwa perdagangan kayu tersebut legal.

Para importir dan pedagang ini dapat dituntut apabila diketemukan 
bahwa mereka memperdagangkan kayu ilegal. 

Mereka mengandalkan informasi dari para pemasok mereka untuk 
membuktikan kepatuhan.



Pelatihan ini memberikan informasi tentang tiga perundangan besar 
yang dirancang untuk menghentikan perdagangan kayu ilegal di tiga 

pasar penting: Uni Eropa, Australia dan Amerika Serikat

Pelatihan untuk Para Pelatih – Legalitas Kayu

Dalam rangka untuk mempertahankan para pelanggannya dan 
meningkatkan bisnisnya - para pemasok di seluruh rantai 

perdagangan perlu mengetahui apa yang diperlukan untuk 
membantu para pelanggan untuk menunjukkan kepatuhan.

Siapapun yang terlibat dalam perdagangan kayu (panen, pengolahan, 
ekspor dll.) dan yang produknya mungkin berakhir di tiga pasar 

tersebut perlu mengetahui tentang hal ini - hal ini adalah banyak 
orang.



Karena begitu banyak orang yang perlu 
mengetahui tentang persyaratan ini - pelatihan ini 
telah dirancang sedemikian rupa sehingga dapat 

disampaikan oleh orang yang bukan-pelatih. 

Kami telah menyertakan :

• Informasi dan petunjuk tentang bagaimana menjadi pelatih yang baik

• Pengantar tentang sumber daya pelatihan ini, termasuk informasi
tentang pesan-pesan utama yang dapat dibawa pulang

• Bahan-bahan pelatihan selengkapnya dan catatan para pembicara
memungkinkan Anda untuk menyelenggarakan pelatihan sendiri untuk
orang lain.

Pelatihan untuk Para Pelatih – Apa itu?



• Panduan Singkat menuju Pelatihan Efektif

• Pengantar Sumber Daya

Pelatihan untuk Para Pelatih – Selanjutnya apa?

1. Dua presentasi singkat : 

2. Pelatihan utama yang akan Anda perlukan mengajarkan kepada 
orang lain 

Apabila selama pelatihan Anda memiliki pertanyaan -
silahkan bertanya



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.



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.

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

CATATAN PENTING

Meskipun Anda memberikan informasi mengenai kepatuhan 
terhadap undang-undang hukum - pelatihan ini sama sekali tidak 

dirancang sebagai pengganti saran dari profesional hukum.

Penolakan tanggung jawab berikut ini muncul sepanjang pelatihan


