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Legalitas Pengeksporan Hasil-Hasil Hutan 

ke Negara-Negara Uni Eropa, Australia dan 

Amerika Serikat 



   Pengenalan akan Undang-Undang 

Lacey AS (US Lacey Act) 



UNDANG-UNDANG LACEY (LACEY ACT) 

Suatu alat untuk memerangi perdagangan 
satwa liar, ikan atau tumbuhan secara "ilegal" 

  Ditetapkan pada tahun 1900, UU Lacey adalah  
     statuta perlindungan satwa liar tertua di AS 
  Dirancang untuk memerangi dampak: 

 perburuan untuk memasok pasar komersial 

 pengiriman antar negara bagian hasil perburuan yang 

   dibunuh secara ilegal 

 pengenalan akan spesies-spesies eksotik yang 

   berbahaya 

 membunuh burung untuk perdagangan bulu 

  Diamandemen pada tahun 1981 untuk 
     melindungi tanaman langka AS 



RUU Farm (UU Makanan, Konservasi dan Energi tahun 2008) 

 Diperluas untuk mencakup lebih banyak tanaman 

(Pencegahan Praktik-Praktik Pembalakan Liar, Pasal 8204);  

 Meliputi produk-produk, termasuk kayu, yang berasal dari 

tanaman yang dipanen secara ilegal; 

 Wajib untuk menyatakan produk-produk tanaman. 

AMANDEMEN UU LACEY (LACEY ACT) TAHUN 2008 



AMANDEMEN UU Lacey (Lacey Act), TAHUN 2008 

Bertujuan untuk:  

          1. Mengurangi pemanenan ilegal global dengan  

                  mencegah perdagangan kayu yang dipanen secara 
                  ilegal 

2.Mencegah perdagangan produk-produk kayu  

      yang terbuat dari kayu yang dipanen secara liar 
      untuk menstabilkan dan meningkatkan nilai  
      impor kayu AS 



AMANDEMEN UU Lacey (Lacey Act), TAHUN 2008 

 Larangan perdagangan setiap tanaman yang dipanen, 
dimiliki, diangkut, atau dijual dalam pelanggaran hukum yang 
"melindungi" [tidak didefinisikan] tanaman atau mengatur 
"pengambilan" pembayaran biaya atau pajak, atau 
pembatasan tempat pada ekspor atau pemindahan dari satu 
pengangkut ke pengangkut lain(transshipment). * 

 Kewajiban untuk mendeklarasikan nama ilmiah, nilai, 
kuantitas dan negara pemanen untuk beberapa produk 

Dua komponen utama : 

* berlaku untuk hukum dan perdagangan AS dan luar negeri 
 

Selain hal-hal tersebut, memalsukan atau mengirimkan dokumen, 
akun atau catatan palsu, dari setiap tanaman yang tercakup dalam 

UU adalah ilegal 



AMANDEMEN UU Lacey (Lacey Act), TAHUN 2008  

Bab 44 Judul (kayu & artikel-artikel kayu) 

4401 Kayu bakar 

4402 Arang kayu 

4403 Kayu mentah 

4404 Kayu bulat; tiang, galah, pancang 

4406 Gerbong kereta api atau kereta trem 

4407 Kayu yang digergaji atau dipotong memanjang 

4408 Lapisan untuk veneer 

4409 Kayu yang terus menerus dibentuk 

4412 Kayu lapis, panel veneer (kecuali 44129906 dan 44129957) 

4414 Kerangka kayu 

4417 Perkakas, gagang perkakas, gagang sapu 

4418 Tanggam dan pertukangan kayu para tukang bangunan 

4419 Peralatan makan & dapur dari kayu 

4420 Marquetry, peti mati, patung-patung dari kayu 

4421 Artikel-artikel kayu lain 

Bab 66 Judul (payung, tongkat jalan, cemeti untuk menunggang kuda) 

6602 tongkat jalan, gergaji tangan, cemeti 

Bab 82 Judul (perkakas, peralatan) 

8201 Perkakas tangan 

Bab 92 Judul (alat-alat musik) 

9201 Piano 

9202 alat musik gesek lain 

Bab 93 Judul (senjata and amunisi) 

9302 Revolver dan pistol 

93051020 Bagian dan aksesori untuk revolver dan pistol 

Bab 94 Judul (furnitur dll.) 

940169 Tempat duduk dengan kerangka dari kayu 

Bab 95 Judul (mainan, permainan & alat olah raga) 

950420 Artikel dan aksesori untuk bilyar 

Bab 97 Judul (karya seni) 

9703 Pahatan 

Saat ini hanya berlaku untuk produk-produk berikut ini yang tercantum dalam 
Daftar Tarif yang Diseimbangkan (Harmonized Tariff Schedule/HTS) 

Semua deklarasi yang disampaikan harus akurat, pernyataan palsu dapat menjadi acuan untuk penegakan hukum 



Hati-hati - ketahui persis pengiriman terdiri dari apa: 

Bahkan apabila pengiriman tidak memerlukan deklarasi: lakukan 
pengecekan - apabila barang yang Anda ekspor terbuat dari, atau 
mengandung produk tanaman yang harus dideklarasikan - UU LAcey 
(Lacey Act) masih berlaku.  

 

Persyaratan Deklarasi UU Lacey (Lacey Act) 

Contoh: Bagpipe 
•HTS Bagian 92059020 - tidak memerlukan deklarasi 

•Apabila pipa terbuat dari kayu - UU Lacey (Lacey Act) berlaku  
•Apabila pipa kayu terbuat dari pohon-pohon yang dipanen  

  secara ilegal maka seluruh pengiriman merupakan  

  Pelanggaran terhadap UU Lacey (Lacey Act).  



Tanaman-tanaman apa saja yang tidak tercakup dalam UU Lacey (Lacey Act)? 

Tanaman dan produk-produk tanaman yang digunakan secara 
eksklusif sebagai bahan kemasan untuk mendukung, 
melindungi, atau membawa barang lain termasuk (namun tidak 
terbatas pada): 

• Manual instruksi, label, palet dan peti, dll 
 

• "Kultivar umum" dan "tanaman pangan umum" 

(sebagaimana didefinisikan bersama oleh APHIS dan FWS) 
 

• Tanaman untuk ditanam 



Dasar Penegakan 

Untuk memastikannya, Pemerintah AS menggunakan informasi yang 
dikumpulkan untuk membuktikan kasus mereka di pengadilan. Tidak ada 
satu dokumen atau set dokumen merupakan bukti legalitas. 

Informasi mereka dapat berasal dari:   

• Pemerintah luar negeri 
• Agen-agen yang bekerja di perbatasan 

atau di pelabuhan 
• Dalam industri (para pesaing) 
• Analisis data 
• LSM-LSM 
• Warga negara perorangan 
• Kiat-kiat anonim 

UU Lacey bukanlah UU berbasis dokumen, namum berdasarkan pada fakta. 



 Informasi awal dievaluasi dan didukung 
sebelum penyelidikan penuh dimulai 

Dasar Penegakan 

• USFWS - US Fish and Wildlife Service (Dinas Perikanan dan Satwa Liar 
AS) 

• ICE - Immigration and Customs Enforcement (Penegakan Imigrasi dan 
Bea Cukai) 

• CPB - US Customs and Border Protection (Bea Cukai dan Perlindungan 
Perbatasan AS) 

• APHIS - US Animal and Plant Health Inspection Service (Dinas Inspeksi 
Kesehatan Hewan dan Tumbuhan AS) 

• USDA - US Department of Agriculture (Departemen Pertanian AS) 
• OIG - US Office of Inspector General (Kantor Inspektur Jenderal AS) 
• USFS - US Forest Service (Dinas Kehutanan AS) 
• FBI - Federal Bureau of Investigation (Biro Investigasi Federal) 

 Lembaga penegakan/penyidik meliputi: 



Pelanggaran UU Lacey dan Hukumannya 

Hukuman bervariasi sesuai dengan tingkat pengetahuan 
pelanggar hukum tentang produk: 

Apabila terbukti bahwa seorang 
individu atau perusahaan 

mengetahui bahwa mereka 
memperdagangkan bahan-
bahan yang dipanen secara 

ilegal - 
 

akan berlaku Hukuman yang 
berat 

Apabila terbukti bahwa seorang 
individu atau perusahaan tidak 

mengetahui bahwa mereka 
memperdagangkan bahan-bahan 

yang dipanen secara ilegal - 
 

Hukuman bervariasi - sesuai 
dengan apa yang mereka lakukan 
untuk memeriksa bahwa produk 

itu legal (due care*) 

*Due care = adalah tingkat kepedulian di mana orang yang cukup bijaksana 

akan melaksanakannya dalam situasi yang sama atau serupa dan diterapkan 
berbagai pada tingkat pengetahuan dan tanggung jawab seseorang. 



Tindak pidana berat:  

Dihukum 5 tahun penjara dan denda $250.000 

($500.000 untuk perusahaan)  

 

  

Pelanggaran UU Lacey dan Hukumannya 

  

Berlaku untuk persyaratan deklarasi  

Mengetahui 
pelanggaran - 

pengetahuan tentang 
fakta dan ilegalitas 

(tidak spesifik untuk 
hukum tertentu) 

Melibatkan 
perilaku impor 

atau ekspor atau 
komersial dengan 

nilai tanaman 
lebih dari $350 



Pelanggaran UU Lacey dan Hukumannya 

Tidak berlaku untuk persyaratan deklarasi  

Tindak pidana ringan:  

 Dihukum 1 tahun penjara dan denda  

              $100.000 ($ 200.000 untuk perusahaan)  

 

  

Dalam menjalankan due care-
nya, seorang individu atau 
perusahaan seharusnya 

mengetahui bahwa tanaman 
diambil, dimiliki, diangkut atau 

dijual secara ilegal 

Mengetahui pelanggaran 
melibatkan perilaku impor 
atau ekspor atau komersial 

dengan nilai tanaman 
kurang dari $350 



Mereka menyarankan penggunaan akal sehat 

Pada dasarnya apabila tampaknya terlalu bagus untuk menjadi 

kenyataan - mungkin kecurigaan itu benar! 

Contoh pada saat Pemerintah AS menjadi curiga 

 Harga barang lebih murah daripada harga pasar 

 Dokumen yang hilang atau tampaknya palsu 

 Metode atau praktik penjualan yang tidak biasa  

 Harga yang lebih murah untuk pembayaran tunai atau tanpa  

       dokumen 

 Transaksi cocok dengan perdagangan ilegal yang  dijelaskan dalam 
publikasi industri  

 Para pemasok tidak dapat atau tidak akan memberikan jawaban  

       yang masuk akal untuk pertanyaan-pertanyaan rutin  



Apakah kiriman itu adalah entri 
formal? 

Apakah berdasarkan UU Lacey (Lacey Act) kiriman saya perlu dideklarasikan? 

Tidak 

Tidak 

Tidak 

Ya 

Ya 
Ya 

Apakah kiriman saya perlu dideklarasikan? 

Apakah kiriman itu 
mengandung bahan tanaman? 

Apakah kode HTS* ada dalam Daftar? 

Daftar Penegakan Deklarasi UU Lacey 

Entri Formal = Barang-barang 
senilai lebih dari $2.000 (seperti 
yang didefinisikan oleh Bea Cukai 
dan Perlindungan Perbatasan) 
Tidak berlaku untuk barang-
barang pribadi yang bernilai di 
bawah $2.000 yang tidak 
dimaksudkan untuk 
diperdagangan. 

*HTS = Harmonized Tariff Schedule (Daftar Tarif yang Diseimbangkan) 

CATATAN: Lacey Act masih berlaku untuk pengiriman 
             bahkan ketika tidak ada deklarasi diperlukan. 

     YA 

deklarasi 
diperlukan 

       TIDAK 
deklarasi tidak 
    diperlukan 



Deklarasi Impor AS - informasi yang diperlukan 

Nilai barang impor 

Kuantitas Tanaman 
Country  

of Harvest 

Deklarasi 

Nama ilmiah 
Genus dan 
Spesies 



Gunakan nama ilmiah untuk spesies 

Gonystylus bancanus 

Contoh: Ramin 

Nama ilmiah untuk spesies 
khusus ini adalah: 



Nama Spesies - mencakup semua spesies 

Pastikan Anda menyertakan 

nama ilmiah untuk setiap 

spesies dalam pengiriman 

 

 



 

 

Lihat situs web APHIS 

Bagaimana apabila informasi tidak diketahui? 

Spesies 
bervariasi & 
tidak 
diketahui 

Deklarasikan nama masing-
masing spesies yang mungkin 

telah digunakan 

Negara 
pemanen tidak 
diketahui 

Deklarasikan nama masing-
masing negara di mana tanaman 

mungkin telah dipanen 

Komposit, daur 
ulang/digunakan 
kembali 



Due Care - Praktik Terbaik yang Disarankan 

Para importir dan pedagang AS disarankan untuk: 

 

Apabila Anda ingin menjaga pelanggan Anda di pasar AS 

- pastikan Anda mematuhi hukum dan memiliki semua dokumentasi 
dan informasi yang mereka butuhkan untuk tetap legal 

 

Meminta genus dan spesies tanaman kepada pemasok mereka di luar 
negeri 

 
Memeriksa sumber botani untuk informasi tentang validitas nama 

ilmiah dan distribusi geografis 

Memeriksa kepada otoritas pemerintah luar negeri 

Menyimpan catatan lengkap usaha Anda 

Apabila merasa ragu - hubungi APHIS! 



• UU Lacey tidak berdasarkan pada dokumen-dokumen - UU Lacey 
berdasarkan pada fakta-fakta 

• Tidak ada pengecualian untuk barang-barang yang dipindahkan 
dari satu alat pengangkut ke alat pengangkut lain 
(transshipment) 

• Kayu ilegal dapat disita dari gudang yang terikat dengan bea 
cukai sebelum kayu tersebut memasuki AS 

• Mengatakan "Aku tidak tahu" tidak akan menghentikan 
penyitaan barang  

• Tidak menyerahkan deklarasi atau mengisi deklarasi secara salah 
adalah kejahatan 

• Tidak ada pengecualian untuk kayu yang telah dibalak secara liar 
sebelum Amandemen UU Lacey (Lacey Act) mulai berlaku (2008) 

Fakta-Fakta UU Lacey (Lacey Act) 



http://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/index.shtml 

Situs web APHIS Lacey Act 



  Tautan untuk mencari genus dan spesies tanaman 
 
  Tautan-tautan ke Lacey Act Federal Register Notices 
 
  Tautan ke Formulir 505 PPQ: Formulir Deklarasi   
    Tanaman dan Produk-Produk Tanaman 
 
  Tautan ke Dokumen-dokumen lain yang terkait  
    dengan UU Lacey (Lacey Act) 
 
  Tautan ke alamat email Deklarasi UU Lacey (Lacey  
    Act) 

Apa yang terdapat di sana 

Situs web APHIS Lacey Act 



lacey.act.declaration@aphis.usda.gov 

Pertanyaan2 mengenai UU Lacey dapat ditujukan ke: 



Penolakan Tanggung Jawab 

. 

Untuk keseluruhan presentasi ini, mohon diperhatikan bahwa 
berdasarkan UU Lacey, tidak ada sertifikasi atau dokumen yang 
akan melindungi terhadap kewajiban di mana jaksa penuntut AS 

dapat memenuhi beban buktinya sendiri. 

Diharapkan bahwa informasi yang disajikan akan memberi Anda 
kepercayaan diri untuk mendemonstrasikan due care dan pada 

gilirannya membantu pelanggan Anda di AS untuk melakukan hal 
yang sama 

Orang-orang yang mencari nasihat hukum tentang kepatuhan 
terhadap statuta Undang-Undang Lacey harus berkonsultasi 

dengan seorang profesional hukum. 

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


