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Legalitas Pengeksporan Hasil-Hasil Hutan 

ke Negara-Negara Uni Eropa, Australia dan 

Amerika Serikat 



Regulasi Kayu Uni Eropa  

(European Union Timber Regulation/EUTR) 



 Para operator di Uni Eropa tidak boleh menempatkan kayu dan 

produk-produk kayu yang dipanen secara ilegal di pasar Uni Eropa 

untuk pertama kalinya. 

Regulasi Kayu Uni Eropa (European Union Timber Regulation/EUTR*) 

 Pada saat menuliskan presentasi ini, 

regulasi tersebut belum diuji di 

pengadilan. 

Relatif baru - 3 Maret 2013.  

*Regulasi (Uni Eropa) No. 995/2012 dari Parlemen dan Dewan Eropa, Oktober 20, 2010 



Regulasi Kayu Uni Eropa (European Union Timber Regulation/EUTR) 

Regulasi Kayu Uni Eropa  
(European Union Timber Regulation/EUTR) 

 Perjanjian Kemitraan Sukarela 

(Voluntary Partnership Agreements/VPA) 

EUTR adalah salah satu dari dua elemen utama dari Rencana Aksi Penegakan 

Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Hutan Uni Eropa (Forest Law Enforcement, 

Governance and Trade/FLEGT): 

Rencana Aksi 
FLEGT 

Setiap kayu atau produk kayu yang mendapat lisensi FLEGT atau 

izin CITES* dianggap layak.  

*Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah (Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 



• Pembayaran hak panen dan kayu; (termasuk tugas-tugas yang terkait 
dengan panen) 

• Hak untuk memanen kayu dalam batas-batas yang dikukuhkan secara hukum 

• Perundang-undangan lingkungan hidup dan hutan termasuk pengelolaan hutan 
dan konservasi keanekaragaman hayati 

• Hak hukum Pihak Ketiga yang terkait dengan penggunaan dan kepemilikan di 
daerah yang terkena penebangan kayu 

Kayu yang Dipanen secara Ilegal =  
 

Kayu yang telah dipanen bertentangan dengan perundang-undangan 
yang berlaku di negara pemanen 

EUTR  

Perundang-undangan yang berlaku termasuk yang mengatur bahwa: 

• Perdagangan dan bea cukai, sejauh terkait dengan sektor kehutanan 



EUTR - Apa yang tercakup? 

Saat ini hanya berlaku untuk produk-produk berikut ini 

Periksa Peraturan Dewan (EEC) No. 2658/87 tanggal 23 Juli 1987 dan Tarif Bea Cukai Umum untuk rincian lebih lanjut. 

 

4401 Kayu bakar 

4403 Kayu mentah 

4406 Gerbong kereta api atau trem 

4407 Kayu yang digergaji atau dipotong memanjang 

4408 Lembaran untuk pelapisan (veneering) 

4409 Kayu yang terus menerus dibentuk 

4410 Papan partikel (particle board) dan sejenisnya 

4411 Papan serat (Fibreboard) 

4412 Kayu lapis, panel berlapis (veneer) dan sejenisnya 

44130000 Kayu yang dipadatkan 

441400 Bingkai kayu 

4415 Kotak kemasan, boks, peti, drum dan sejenisnya 

44160000 Tahang, tong, bejana, bak dll 

4418 Tanggam dan pertukangan kayu para tukang bangunan 

940330 Furnitur 

940340 Furnitur 

940360 Furnitur 

94039030 Furnitur 

94060020 Bangunan-bangunan prefabrikasi 

Pulpa dan kertas - lihat Bab 47 & 48 Nomenklatur Gabungan) 



EUTR 

Tujuan Menghentikan para 
Operator menempatkan 

kayu dipanen secara ilegal 
dan produk-produk yang 

berasal dari kayu tersebut 
ke pasar Uni Eropa 

Mewajibkan para pedagang 
untuk menyimpan catatan 

tentang pemasok dan 
pembeli langsung mereka 

segera setelah produk-
produk tersebut memasuki 

pasar 

Mewajibkan para operator 
Uni Eropa untuk 

melaksanakan "uji tuntas 
(due diligence)" pada saat 

menempatkan produk-
produk kayu di pasar Uni 

Eropa untuk pertama kalinya 



EUTR - Apa yang tidak dicakup? 

• Produk-produk daur ulang 

• Bahan cetakan (misalnya, buku, majalah dan surat kabar); 

• Bahan pengemas yang berisi barang dan digunakan secara eksklusif 

untuk mendukung, melindungi atau membawa produk lain; 

• Beberapa produk bambu dan rotan; 

• Kayu yang dibawa atau dijual oleh perorangan atau perusahaan untuk 

penggunaan pribadi mereka sendiri dan tidak untuk tujuan komersial; 

• Produk lain yang tidak termasuk dalam Lampiran 

•Untuk keterangan lebih lanjut periksa Nomenklatur Gabungan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Dewan 
 (EEC) No 2658/87 



EUTR - Berlaku untuk para importir dan pedagang di Uni Eropa 

Operator = 

Mereka harus menerapkan 
Sistem Uji Tuntas (Due 

Diligence) untuk menghindari 
resiko dari sumber-sumber 

mereka 

Mereka dapat menggunakan:  
•Sistem mereka sendiri 
•Sistem yang ada, atau 
•Sistem yang dikembangkan 
bersama dengan Organisasi 
Pemantau 

Pedagang =  
 

Mereka yang membeli dan/atau 
menjual produk berbasis kayu 

yang telah ditempatkan di pasar 
 Uni Eropa (oleh operator) 

 
Harus menyimpan informasi 

tentang pemasok dan pelanggan 
langsung untuk membuat kayu 

mudah dilacak. 

Siapapun yang menempatkan 
produk kayu ke pasar Uni Eropa 

untuk pertama kalinya 

   
Informasi ini harus disimpan 

selama lima tahun 

Konsumen 
Akhir 

Perorangan  
 

tidak dicakup 
dalam EUTR 

Para Operator dan Pedagang memerlukan informasi dari para 

pemasok mereka untuk memastikan bahwa mereka mematuhi EUTR 



       Informasi 

       Penilaian Risiko 

       Penanggulangan 
        Risiko 

Sebuah kerangka prosedur yang dirancang untuk meminimalkan risiko 

menempatkan kayu atau produk kayu yang dipanen secara ilegal,  di 

pasar Uni Eropa. 

 

3 elemen utama  

EUTR - Sistem Uji Tuntas (Due Diligence) 

1 

2 

3 

Sistem Uji Tuntas (Due Diligence) = 



Deskripsi kayu dan produk kayu  
Dokumen dan informasi 

Nama dan alamat pemasok 
Dokumen dan informasi 

 

EUTR - Sistem Uji Tuntas (Due Diligence) 

Informasi 

1 

Contoh 

Mengumpulkan informasi 
sepanjang rantai pasokan 
dari para pemasok atau 

para pengelola hutan 

Mengumpulkan 
dokumen/informasi lainnya untuk 

menunjukkan kepatuhan pada 
perundang-undangan yang 
berlaku di negara pemanen 



EUTR EUTR - Sistem Uji Tuntas (Due Diligence) 

Penilaian Risiko 

2 

Kayu Legal - Produk-produk tunduk 
pada FLEGT VPA dan CITES 

Jaminan kepatuhan pada perundang-
undangan yang berlaku 

Prevalensi pemanenan ilegal pada 
spesies-spesies pohon tertentu 

Risiko pemanenan ilegal, pelarangan, konflik 
bersenjata atau sanksi di negara pemanen 



EUTR EUTR - Sistem Uji Tuntas (Due Diligence) 

Rantai pasokan yang kompleks 

Spesies-spesies yang terdaftar dalam CITES 

Kurangnya tata kelola di negara asal 

Risiko pembalakan liar di negara/daerah asal 

Risiko pembalakan liar per spesies  

Penilaian Risiko 

2 
Memeriksa 

Sanksi-sanksi perdagangan internasional dan 
konflik bersenjata di negara asal 

Sistem pelacakan di tempat untuk 
memastikan asal produk 



EUTR EUTR - Sistem Uji Tuntas (Due Diligence) 

  
Melaksanakan:  

 - langkah-langkah yang memadai, dan 

- langkah-langkah proporsional, dan 

 - 

Penanggulangan Risiko 

3 

Mengurangi kompleksitas rantai pasokan 

Meminta informasi dan dokumentasi lebih lanjut 

Contoh 

Apabila terdapat risiko 
bahwa kayu ilegal ada 
dalam rantai pasokan: 

- Prosedur-prosedur untuk 
meminimalkan risiko tersebut 

secara efektif 

Mengembangkan program pengadaan yang bertanggung 
jawab -bekerja sama dengan para pemasok untuk memetakan 
rantai pasokan, mengidentifikasi titik-titik kritis dan tindakan-

tindakan untuk mengatasi pembalakan liar 

Menggunakan Sertifikasi atau skema-skema verifikasi 
pihak ketiga lainnya yang mencakup verifikasi 

kepatuhan dengan perundang-undangan yang berlaku 



Regulasi Kayu Uni Eropa (European Union Timber Regulation/EUTR) 

Sanksi tersebut harus efektif, proporsional, dan bersifat melarang.  
Sanksi dapat mencakup: 

Ditegakkan oleh Otoritas-otoritas Berwenang yang ditunjuk oleh masing-masing 
Negara Uni Eropa 

Proporsional dengan:  
    Biaya lingkungan      
    kerusakan yang disebabkan;  
    Kerugian pajak;  
    Kerugian ekonomi; dan  
    Nilai kayu atau 
    produk kayu. 

Denda 

Kayu atau produk kayu 

Penyitaan 
Otorisasi untuk berdagang 

(segera) 

Penangguhan 

Sanksi-sanksi akan ditetapkan oleh masing-masing Negara 
Anggota Uni Eropa 



. 

Penolakan Tanggung Jawab 

Diharapkan bahwa informasi yang disajikan akan memberikan 
kepercayaan diri bagi Anda untuk mendemonstrasikan uji tuntas (due 

diligence) dan pada gilirannya membantu pelanggan Anda untuk 
melakukan hal yang sama 

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

hukum 

Para pelatih atau mereka yang 
mengembangkan bahan-bahan penelitian ini 

tidak dikenai kewajiban apapun 


