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PENDAHULUAN
Pada tahun 2009, setelah melalui proses negoisasi panjang antara pemerintah dengan para pihak, 
diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang 
Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifiikasi 
Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Sistem ini merupakan pengembangan 
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk menjawab tuntutan negara-negara Uni Eropa kepada 
negara negara penghasil kayu, agar ada upaya pengurangan emisi karbon yang berdampak pada 
climate change dan global warming. Upaya ini dilakukan dengan melakukan penegakan aturan 
untuk pencegahan illegal logging dan illegal trading, dikenal dengan istilah FLEGT (Forest Law 
Enforcement and and Governance Trade). Implementasi FLEGT oleh negara-negara Uni Eropa ini 
dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, dilakukan kesepakatan secara sukarela antara Uni 
Eropa dengan 9 negara, termasuk Indonesia, untuk mengikuti proses ini melalui skema VPA 
(Voluntary Partnership Agrement). Bagi negara yang ikut serta dalam VPA adalah harus 
mengembangkan sistem verifikasi legalitas kayu sebagai prasyarat untuk mengeksport produk 
kayu ke negara-negara Uni Eropa. Sedangkan bagi negara yang tidak mengikuti VPA, akan 
dikenakan proses due diligence (pemeriksaan kesesuaian sampai ke tingkat tapak) atas produk kayu 
yang diekspor ke Uni Eropa.

Sebagai landasan operasional dari Permenhut ini, diterbitkan pula Peraturan Direktur Jenderal 
(Perdirjen) Bina Produksi Kehutanan nomor: P.6/VI-Set/2009 tentang Standar dan Pedoman 
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Perdirjen ini 
disempurnakan lagi menjadi Perdirjen BPK nomor: P.02/VI-BPPHH/2010 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Dalam perjalanannya, Permenhut dan Perdirjen tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja 
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) ini terus mengalami 
penyempurnaan. Beberapa pengembangan peraturan Menteri Kehutanan dan Peraturan Dirjen 
Bina Usaha Kehutanan yang terkait SVLK antara lain:

1. Permenhut nomor P.68/Menhut-II/2011 dan Perdirjen Bina Usaha Kehutanan nomor: 
P.08/VI-BPPHH/2011

2. Permenhut nomor P.45/Menhut-II/2012 dan Perdirjen Bina Usaha Kehutanan nomor: 
P.08/VI-BPPHH/2012. Kebijakan ini diperkuat dengan keluarnya Peraturan Menteri 

Perdagangan (Permendag) nomor: 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk 
Industri Kehutanan

3. Permenhut nomor P.42/Menhut-II/2013 dan Permendag nomor: 81/M-DAG/PER/12/2013 
tentang Perubahan atas Permendag no. 64/M-DAG/PER/10/2012

4. Permenhut nomor P.43/Menhut-II/2014. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari 
Permenhut P.38/2009 dan perubahan-perubahannyanya. Perubahan ini dimaksudkan untuk 
percepatan pemberlakuan dan pelaksanaan sertifikasi PHPL dan sertifikasi LK dari hulu sampai 
hilir. Pemegang Ijin (IUPHHK) HA/HT/RE dan Hak Pengelolaan wajib memiliki sertifikat PHPL, 
Pemegang Ijin (IUPHHK) HKm/HTR/HD, IPK, IUIPHHK, IUI, TDI dan ETPIK Non Produksi wajib 
mendapatkan S-LK.  Selain itu, untuk jaminan legalitas dan ketelusuran asal usul kayu khusus 
untuk kayu-kayu yang berasal dari hutan hak, dapat dilakukan melalui sertifikasi Legalitas Kayu 
atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Penggunaan DKP hanya terbatas untuk Hutan Hak, 
Impor Kayu dan Produk Kayu, Tempat Penampungan Terdaftar (TPT), Industri Rumah 
Tangga/Pengrajin, IUIPHHK bukan ETPIK dengan bahan baku 100% dari hutan hak dan IUI 
bukan pemegang ETPIK dengan bahan baku 100% dari hutan hak. Sebagai dukangan untuk 
peraturan teknisnya, dilakukan revisi Perdirjen no. P.8/2012 menjadi Perdirjen 
P.5/VI-BPPHH/2014 mengatur Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja 
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Perdirjen ini juga 
dilengkapi dengan 31 lampiran yang mengatur lebih lanjut standar dan pedoman tersebut. 
Revisi ini didasarkan pada hasil pembelajaran dan rekomendasi Tim Joint Assessment 
Indonesia-Uni Eropa terhadap implementasi SVLK di lapangan. Proses revisi Permenhut dan 
Perdirjen dilakukan melalui proses multipihak melalui konsultasi publik ditingkat daerah sampai 
dengan tingkat nasional

5. Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: P.95/Menhut-II/2014 tentang Perubahan 
atas Permenhut no. 43/Menhut-II/2014 dan Perdirjen BUK no. P.14/VI-BPPHH/2014 yang 
disempurnakan lagi dalam Perdirjen BUK nomor P.1/VI-BPPHH/2015.

TANYA JAWAB SVLK

Apa perbedaan pengertian SVLK dengan S-LK ?

Menurut Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan no. P.95/Menhut-II/2014 pengertian SVLK dan 
S-LK sebagai berikut :

a. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah suatu sistem yang menjamin kelestarian 
pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi penilaian 
PHPL, sertifikasi LK dan DKP.

b. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin, 
pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang izin, 
pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak telah memenuhi standar legalitas kayu.

Apa perbedaan pengertian standar PHPL dengan standar VLK ?

Menurut Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan no P.95/Menhut-II/2014 pengertian standar 
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai 
berikut: 

a. Standar dan pedoman pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) adalah persyaratan untuk 
memenuhi pengelolaan hutan lestari yang memuat standar, kriteria, indikator alat penilaian, 
metode penilaian, dan panduan penilaian;

b. Standar dan pedoman verifikasi legalitas kayu (VLK) adalah persyaratan untuk memenuhi 
legalitas kayu/produk yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak (stakeholder) kehutanan 
yang memuat standar, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian.

Mengapa SVLK perlu diterapkan ?

SVLK diterapkan di Indonesia untuk menjawab persoalan tentang :

a. Kepastian produksi industri kehutanan yang beredar dan diperdagangkan memiliki status 
legalitas yang jelas dan meyakinkan;

b. Tuntutan sertifikasi produk industri kehutanan sebagai syarat masuk pasar global. 

c. Kepastian usaha pada unit manajemen industri kehutanan.

Apa prinsip SVLK ?

Prinsip penerapan SVLK adalah :

1. Prinsip Tata Kelola Kehutanan yang baik (Good Forest Governance).

2. Prinsip Keterwakilan (Representiveness).

3. Prinsip Transparansi dan Keterbukaan (Credibility).

Apa prinsip-prinsip persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan S-LK ?

Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) adalah :

a. Prinsip Legalitas Usaha

b. Prinsip Legalitas Pemenuhan Bahan Baku dan Proses Produksi

c. Prinsip Legalitas Pemindahtanganan Hasil Produksi

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

Apa manfaat SVLK?

a. Memperluas jangkauan pasar ekspor ke negara-negara yang mensyaratkan adanya jaminan 
legalitas kayu atau produk kayu yang diimpor;

b. Membangun branded produk legal bagi unit manajemen yang telah mendapatkan S-LK;

c. Kepatuhan pemenuhan peraturan pemerintah tentang legalitas kayu;

d. Mengurangi praktek illegal logging dan illegal trading;

e. Meningkatkan daya saing produk industri kehutanan Indonesia;

f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam sektor kehutanan.

Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam SVLK ?

a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai Regulator, fungsi Pembinaan 
pemegang Ijin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUI-PHHK), penetapan Lembaga 
Penilai PHPL (LP-PHPL) atau Lembaga Verifikasi LK (LV-LK), pengelola informasi VLK;

b. Kementerian Perdagangan, sebagai Regulator, fungsi Pembinaan pemegang ETPIK dan ETPIK 
Non Produsen;

c. Kementerian Perindustrian, sebagai Regulator, fungsi Pembinaan pemegang Ijin Usaha Industri 
(IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI);

d. Komite Akreditasi Nasional, melakukan akreditasi terhadap LP-PHPL dan LV-LK;

e. LP-PHPL dan LV-LK, melakukan penilaian kinerja PHPL dan atau melakukan verifikasi legalitas 
kayu berdasarkan Pedoman dan Standar yang telah ditetapkan pemerintah;

f.  Unit Manajemen, pemegang ijin atau pemegang hak pengelolaan atau pemilik hutan hak yang 
berkewajiban memiliki Sertifikat PHPL atau Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

g. Pemantau Independen (PI), masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan 
hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di 
bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHPL atau S-LK atau DKP.

Apa sifat SVLK ?

SVLK berlaku untuk seluruh pelaku bisnis hutan dan industri pengolahan kayu (industri kecil, 
menengah maupun besar untuk tujuan ekspor maupun pasar lokal) di Indonesia. SVLK bersifat 
WAJIB (Mandatory) untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan dan menjaga kredibilitas 
legalitas kayu dari Indonesia, sebagaimana yang telah diatur dalam Permenhut nomor 
P.43/Menhut-II/2014 dan Permen LH dan K no. P.95/2014. 

Siapa saja yang wajib melaksanakan SVLK ?

a. Industri kehutanan di hulu (Pemegang Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari hutan negara, 
Pemegang Hak Pengelolaan, Pemilik Hutan Hak, Tempat Penampungan Terdaftar 
(TPT)/Pedagang Kayu dan Pemegang Ijin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu).

b. Industri kehutanan di hilir (Pemegang Ijin Ekportir Terdaftar Produk Kehutanan, Pemegang Ijin 
Usaha Industri, Pemegang TDI, dan Industri Rumah Tangga).

c. Pedagang ekspor atau Eksportir Non Produsen.

Apakah SVLK akan menambah beban bagi Pemilik Hutan Hak, Pedagang Kayu atau TPT 
dan Industri Rumah Tangga ?

Untuk meringankan beban Pemilik Hutan Hak, Pedagang Kayu atau TPT dan Industri Rumah Tangga 
dalam SVLK, maka di dalam Permen LH dan K no. P.95/2014 telah diatur tentang mekanisme 
Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP), atau Declaration of 
conformity, adalah pernyataan kesesuaian yang dilakukan oleh pemasok berdasarkan telah dapat 
dibuktikannya pemenuhan atas persyaratan. Dengan DKP, pelaku usaha cukup mengisi pernyataan 
bahwa kayu dan produk kayu yang dihasilkan berasal dari sumber yang legal dan diproses secara 
legal, tanpa harus diverifikasi terlebih dahulu oleh auditor. Mekanisme ini dibentuk untuk 
membantu para pelaku industri rumah tangga/pengrajin dengan sumber bahan baku industri yang 
berasal dari hutan hak yang sebagian besar belum memperoleh SVLK. Prinsip dasar DKP meliputi 
Ketelusuran, Kelengkapan Dokumen, Jaminan Pemasokan Bahan Baku, dan Pengawasan (inspeksi).

Bagaimana cara mendapatkan S-LK bagi Pemegang IUI-PHHK < 2000 m3, Pemilik Hutan 
Hak, Pedagang Kayu atau TPT dan Industri Rumah Tangga ?

Bagi Pemilik Hutan Hak, Pedagang Kayu atau TPT dan Industri Rumah Tangga bisa mendapatkan 
fasilitas S-LK dari pemerintah sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Bina 
Usaha Kehutanan nomor : P.13/VI-BPPHH/2014 tentang Pedoman Sertifikasi Legalitas Kayu Secara 
Berkelompok.

Kemana dapat memperoleh informasi SVLK yang lebih lengkap dan detail ?

Informasi lengkap tentang SVLK dapat diakses pada :

a. http://silk.dephut.go.id

b. http://www.mfp.or.id



PENDAHULUAN
Pada tahun 2009, setelah melalui proses negoisasi panjang antara pemerintah dengan para pihak, 
diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang 
Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifiikasi 
Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Sistem ini merupakan pengembangan 
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk menjawab tuntutan negara-negara Uni Eropa kepada 
negara negara penghasil kayu, agar ada upaya pengurangan emisi karbon yang berdampak pada 
climate change dan global warming. Upaya ini dilakukan dengan melakukan penegakan aturan 
untuk pencegahan illegal logging dan illegal trading, dikenal dengan istilah FLEGT (Forest Law 
Enforcement and and Governance Trade). Implementasi FLEGT oleh negara-negara Uni Eropa ini 
dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, dilakukan kesepakatan secara sukarela antara Uni 
Eropa dengan 9 negara, termasuk Indonesia, untuk mengikuti proses ini melalui skema VPA 
(Voluntary Partnership Agrement). Bagi negara yang ikut serta dalam VPA adalah harus 
mengembangkan sistem verifikasi legalitas kayu sebagai prasyarat untuk mengeksport produk 
kayu ke negara-negara Uni Eropa. Sedangkan bagi negara yang tidak mengikuti VPA, akan 
dikenakan proses due diligence (pemeriksaan kesesuaian sampai ke tingkat tapak) atas produk kayu 
yang diekspor ke Uni Eropa.

Sebagai landasan operasional dari Permenhut ini, diterbitkan pula Peraturan Direktur Jenderal 
(Perdirjen) Bina Produksi Kehutanan nomor: P.6/VI-Set/2009 tentang Standar dan Pedoman 
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Perdirjen ini 
disempurnakan lagi menjadi Perdirjen BPK nomor: P.02/VI-BPPHH/2010 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Dalam perjalanannya, Permenhut dan Perdirjen tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja 
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) ini terus mengalami 
penyempurnaan. Beberapa pengembangan peraturan Menteri Kehutanan dan Peraturan Dirjen 
Bina Usaha Kehutanan yang terkait SVLK antara lain:

1. Permenhut nomor P.68/Menhut-II/2011 dan Perdirjen Bina Usaha Kehutanan nomor: 
P.08/VI-BPPHH/2011

2. Permenhut nomor P.45/Menhut-II/2012 dan Perdirjen Bina Usaha Kehutanan nomor: 
P.08/VI-BPPHH/2012. Kebijakan ini diperkuat dengan keluarnya Peraturan Menteri 

Perdagangan (Permendag) nomor: 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk 
Industri Kehutanan

3. Permenhut nomor P.42/Menhut-II/2013 dan Permendag nomor: 81/M-DAG/PER/12/2013 
tentang Perubahan atas Permendag no. 64/M-DAG/PER/10/2012

4. Permenhut nomor P.43/Menhut-II/2014. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari 
Permenhut P.38/2009 dan perubahan-perubahannyanya. Perubahan ini dimaksudkan untuk 
percepatan pemberlakuan dan pelaksanaan sertifikasi PHPL dan sertifikasi LK dari hulu sampai 
hilir. Pemegang Ijin (IUPHHK) HA/HT/RE dan Hak Pengelolaan wajib memiliki sertifikat PHPL, 
Pemegang Ijin (IUPHHK) HKm/HTR/HD, IPK, IUIPHHK, IUI, TDI dan ETPIK Non Produksi wajib 
mendapatkan S-LK.  Selain itu, untuk jaminan legalitas dan ketelusuran asal usul kayu khusus 
untuk kayu-kayu yang berasal dari hutan hak, dapat dilakukan melalui sertifikasi Legalitas Kayu 
atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Penggunaan DKP hanya terbatas untuk Hutan Hak, 
Impor Kayu dan Produk Kayu, Tempat Penampungan Terdaftar (TPT), Industri Rumah 
Tangga/Pengrajin, IUIPHHK bukan ETPIK dengan bahan baku 100% dari hutan hak dan IUI 
bukan pemegang ETPIK dengan bahan baku 100% dari hutan hak. Sebagai dukangan untuk 
peraturan teknisnya, dilakukan revisi Perdirjen no. P.8/2012 menjadi Perdirjen 
P.5/VI-BPPHH/2014 mengatur Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja 
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Perdirjen ini juga 
dilengkapi dengan 31 lampiran yang mengatur lebih lanjut standar dan pedoman tersebut. 
Revisi ini didasarkan pada hasil pembelajaran dan rekomendasi Tim Joint Assessment 
Indonesia-Uni Eropa terhadap implementasi SVLK di lapangan. Proses revisi Permenhut dan 
Perdirjen dilakukan melalui proses multipihak melalui konsultasi publik ditingkat daerah sampai 
dengan tingkat nasional

5. Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: P.95/Menhut-II/2014 tentang Perubahan 
atas Permenhut no. 43/Menhut-II/2014 dan Perdirjen BUK no. P.14/VI-BPPHH/2014 yang 
disempurnakan lagi dalam Perdirjen BUK nomor P.1/VI-BPPHH/2015.

TANYA JAWAB SVLK

Apa perbedaan pengertian SVLK dengan S-LK ?

Menurut Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan no. P.95/Menhut-II/2014 pengertian SVLK dan 
S-LK sebagai berikut :

a. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah suatu sistem yang menjamin kelestarian 
pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi penilaian 
PHPL, sertifikasi LK dan DKP.

b. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin, 
pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang izin, 
pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak telah memenuhi standar legalitas kayu.

Apa perbedaan pengertian standar PHPL dengan standar VLK ?

Menurut Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan no P.95/Menhut-II/2014 pengertian standar 
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai 
berikut: 

a. Standar dan pedoman pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) adalah persyaratan untuk 
memenuhi pengelolaan hutan lestari yang memuat standar, kriteria, indikator alat penilaian, 
metode penilaian, dan panduan penilaian;

b. Standar dan pedoman verifikasi legalitas kayu (VLK) adalah persyaratan untuk memenuhi 
legalitas kayu/produk yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak (stakeholder) kehutanan 
yang memuat standar, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian.

Mengapa SVLK perlu diterapkan ?

SVLK diterapkan di Indonesia untuk menjawab persoalan tentang :

a. Kepastian produksi industri kehutanan yang beredar dan diperdagangkan memiliki status 
legalitas yang jelas dan meyakinkan;

b. Tuntutan sertifikasi produk industri kehutanan sebagai syarat masuk pasar global. 

c. Kepastian usaha pada unit manajemen industri kehutanan.

Apa prinsip SVLK ?

Prinsip penerapan SVLK adalah :

1. Prinsip Tata Kelola Kehutanan yang baik (Good Forest Governance).

2. Prinsip Keterwakilan (Representiveness).

3. Prinsip Transparansi dan Keterbukaan (Credibility).

Apa prinsip-prinsip persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan S-LK ?

Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) adalah :

a. Prinsip Legalitas Usaha

b. Prinsip Legalitas Pemenuhan Bahan Baku dan Proses Produksi

c. Prinsip Legalitas Pemindahtanganan Hasil Produksi

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

Apa manfaat SVLK?

a. Memperluas jangkauan pasar ekspor ke negara-negara yang mensyaratkan adanya jaminan 
legalitas kayu atau produk kayu yang diimpor;

b. Membangun branded produk legal bagi unit manajemen yang telah mendapatkan S-LK;

c. Kepatuhan pemenuhan peraturan pemerintah tentang legalitas kayu;

d. Mengurangi praktek illegal logging dan illegal trading;

e. Meningkatkan daya saing produk industri kehutanan Indonesia;

f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam sektor kehutanan.

Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam SVLK ?

a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai Regulator, fungsi Pembinaan 
pemegang Ijin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUI-PHHK), penetapan Lembaga 
Penilai PHPL (LP-PHPL) atau Lembaga Verifikasi LK (LV-LK), pengelola informasi VLK;

b. Kementerian Perdagangan, sebagai Regulator, fungsi Pembinaan pemegang ETPIK dan ETPIK 
Non Produsen;

c. Kementerian Perindustrian, sebagai Regulator, fungsi Pembinaan pemegang Ijin Usaha Industri 
(IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI);

d. Komite Akreditasi Nasional, melakukan akreditasi terhadap LP-PHPL dan LV-LK;

e. LP-PHPL dan LV-LK, melakukan penilaian kinerja PHPL dan atau melakukan verifikasi legalitas 
kayu berdasarkan Pedoman dan Standar yang telah ditetapkan pemerintah;

f.  Unit Manajemen, pemegang ijin atau pemegang hak pengelolaan atau pemilik hutan hak yang 
berkewajiban memiliki Sertifikat PHPL atau Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

g. Pemantau Independen (PI), masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan 
hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di 
bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHPL atau S-LK atau DKP.

Apa sifat SVLK ?

SVLK berlaku untuk seluruh pelaku bisnis hutan dan industri pengolahan kayu (industri kecil, 
menengah maupun besar untuk tujuan ekspor maupun pasar lokal) di Indonesia. SVLK bersifat 
WAJIB (Mandatory) untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan dan menjaga kredibilitas 
legalitas kayu dari Indonesia, sebagaimana yang telah diatur dalam Permenhut nomor 
P.43/Menhut-II/2014 dan Permen LH dan K no. P.95/2014. 

Siapa saja yang wajib melaksanakan SVLK ?

a. Industri kehutanan di hulu (Pemegang Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari hutan negara, 
Pemegang Hak Pengelolaan, Pemilik Hutan Hak, Tempat Penampungan Terdaftar 
(TPT)/Pedagang Kayu dan Pemegang Ijin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu).

b. Industri kehutanan di hilir (Pemegang Ijin Ekportir Terdaftar Produk Kehutanan, Pemegang Ijin 
Usaha Industri, Pemegang TDI, dan Industri Rumah Tangga).

c. Pedagang ekspor atau Eksportir Non Produsen.

Apakah SVLK akan menambah beban bagi Pemilik Hutan Hak, Pedagang Kayu atau TPT 
dan Industri Rumah Tangga ?

Untuk meringankan beban Pemilik Hutan Hak, Pedagang Kayu atau TPT dan Industri Rumah Tangga 
dalam SVLK, maka di dalam Permen LH dan K no. P.95/2014 telah diatur tentang mekanisme 
Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP), atau Declaration of 
conformity, adalah pernyataan kesesuaian yang dilakukan oleh pemasok berdasarkan telah dapat 
dibuktikannya pemenuhan atas persyaratan. Dengan DKP, pelaku usaha cukup mengisi pernyataan 
bahwa kayu dan produk kayu yang dihasilkan berasal dari sumber yang legal dan diproses secara 
legal, tanpa harus diverifikasi terlebih dahulu oleh auditor. Mekanisme ini dibentuk untuk 
membantu para pelaku industri rumah tangga/pengrajin dengan sumber bahan baku industri yang 
berasal dari hutan hak yang sebagian besar belum memperoleh SVLK. Prinsip dasar DKP meliputi 
Ketelusuran, Kelengkapan Dokumen, Jaminan Pemasokan Bahan Baku, dan Pengawasan (inspeksi).

Bagaimana cara mendapatkan S-LK bagi Pemegang IUI-PHHK < 2000 m3, Pemilik Hutan 
Hak, Pedagang Kayu atau TPT dan Industri Rumah Tangga ?

Bagi Pemilik Hutan Hak, Pedagang Kayu atau TPT dan Industri Rumah Tangga bisa mendapatkan 
fasilitas S-LK dari pemerintah sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Bina 
Usaha Kehutanan nomor : P.13/VI-BPPHH/2014 tentang Pedoman Sertifikasi Legalitas Kayu Secara 
Berkelompok.

Kemana dapat memperoleh informasi SVLK yang lebih lengkap dan detail ?

Informasi lengkap tentang SVLK dapat diakses pada :

a. http://silk.dephut.go.id

b. http://www.mfp.or.id



PENDAHULUAN
Pada tahun 2009, setelah melalui proses negoisasi panjang antara pemerintah dengan para pihak, 
diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang 
Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifiikasi 
Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Sistem ini merupakan pengembangan 
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk menjawab tuntutan negara-negara Uni Eropa kepada 
negara negara penghasil kayu, agar ada upaya pengurangan emisi karbon yang berdampak pada 
climate change dan global warming. Upaya ini dilakukan dengan melakukan penegakan aturan 
untuk pencegahan illegal logging dan illegal trading, dikenal dengan istilah FLEGT (Forest Law 
Enforcement and and Governance Trade). Implementasi FLEGT oleh negara-negara Uni Eropa ini 
dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, dilakukan kesepakatan secara sukarela antara Uni 
Eropa dengan 9 negara, termasuk Indonesia, untuk mengikuti proses ini melalui skema VPA 
(Voluntary Partnership Agrement). Bagi negara yang ikut serta dalam VPA adalah harus 
mengembangkan sistem verifikasi legalitas kayu sebagai prasyarat untuk mengeksport produk 
kayu ke negara-negara Uni Eropa. Sedangkan bagi negara yang tidak mengikuti VPA, akan 
dikenakan proses due diligence (pemeriksaan kesesuaian sampai ke tingkat tapak) atas produk kayu 
yang diekspor ke Uni Eropa.

Sebagai landasan operasional dari Permenhut ini, diterbitkan pula Peraturan Direktur Jenderal 
(Perdirjen) Bina Produksi Kehutanan nomor: P.6/VI-Set/2009 tentang Standar dan Pedoman 
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Perdirjen ini 
disempurnakan lagi menjadi Perdirjen BPK nomor: P.02/VI-BPPHH/2010 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Dalam perjalanannya, Permenhut dan Perdirjen tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja 
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) ini terus mengalami 
penyempurnaan. Beberapa pengembangan peraturan Menteri Kehutanan dan Peraturan Dirjen 
Bina Usaha Kehutanan yang terkait SVLK antara lain:

1. Permenhut nomor P.68/Menhut-II/2011 dan Perdirjen Bina Usaha Kehutanan nomor: 
P.08/VI-BPPHH/2011

2. Permenhut nomor P.45/Menhut-II/2012 dan Perdirjen Bina Usaha Kehutanan nomor: 
P.08/VI-BPPHH/2012. Kebijakan ini diperkuat dengan keluarnya Peraturan Menteri 

Perdagangan (Permendag) nomor: 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk 
Industri Kehutanan

3. Permenhut nomor P.42/Menhut-II/2013 dan Permendag nomor: 81/M-DAG/PER/12/2013 
tentang Perubahan atas Permendag no. 64/M-DAG/PER/10/2012

4. Permenhut nomor P.43/Menhut-II/2014. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari 
Permenhut P.38/2009 dan perubahan-perubahannyanya. Perubahan ini dimaksudkan untuk 
percepatan pemberlakuan dan pelaksanaan sertifikasi PHPL dan sertifikasi LK dari hulu sampai 
hilir. Pemegang Ijin (IUPHHK) HA/HT/RE dan Hak Pengelolaan wajib memiliki sertifikat PHPL, 
Pemegang Ijin (IUPHHK) HKm/HTR/HD, IPK, IUIPHHK, IUI, TDI dan ETPIK Non Produksi wajib 
mendapatkan S-LK.  Selain itu, untuk jaminan legalitas dan ketelusuran asal usul kayu khusus 
untuk kayu-kayu yang berasal dari hutan hak, dapat dilakukan melalui sertifikasi Legalitas Kayu 
atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Penggunaan DKP hanya terbatas untuk Hutan Hak, 
Impor Kayu dan Produk Kayu, Tempat Penampungan Terdaftar (TPT), Industri Rumah 
Tangga/Pengrajin, IUIPHHK bukan ETPIK dengan bahan baku 100% dari hutan hak dan IUI 
bukan pemegang ETPIK dengan bahan baku 100% dari hutan hak. Sebagai dukangan untuk 
peraturan teknisnya, dilakukan revisi Perdirjen no. P.8/2012 menjadi Perdirjen 
P.5/VI-BPPHH/2014 mengatur Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja 
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Perdirjen ini juga 
dilengkapi dengan 31 lampiran yang mengatur lebih lanjut standar dan pedoman tersebut. 
Revisi ini didasarkan pada hasil pembelajaran dan rekomendasi Tim Joint Assessment 
Indonesia-Uni Eropa terhadap implementasi SVLK di lapangan. Proses revisi Permenhut dan 
Perdirjen dilakukan melalui proses multipihak melalui konsultasi publik ditingkat daerah sampai 
dengan tingkat nasional

5. Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: P.95/Menhut-II/2014 tentang Perubahan 
atas Permenhut no. 43/Menhut-II/2014 dan Perdirjen BUK no. P.14/VI-BPPHH/2014 yang 
disempurnakan lagi dalam Perdirjen BUK nomor P.1/VI-BPPHH/2015.

TANYA JAWAB SVLK

Apa perbedaan pengertian SVLK dengan S-LK ?

Menurut Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan no. P.95/Menhut-II/2014 pengertian SVLK dan 
S-LK sebagai berikut :

a. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah suatu sistem yang menjamin kelestarian 
pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi penilaian 
PHPL, sertifikasi LK dan DKP.

b. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin, 
pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang izin, 
pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak telah memenuhi standar legalitas kayu.

Apa perbedaan pengertian standar PHPL dengan standar VLK ?

Menurut Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan no P.95/Menhut-II/2014 pengertian standar 
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai 
berikut: 

a. Standar dan pedoman pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) adalah persyaratan untuk 
memenuhi pengelolaan hutan lestari yang memuat standar, kriteria, indikator alat penilaian, 
metode penilaian, dan panduan penilaian;

b. Standar dan pedoman verifikasi legalitas kayu (VLK) adalah persyaratan untuk memenuhi 
legalitas kayu/produk yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak (stakeholder) kehutanan 
yang memuat standar, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian.

Mengapa SVLK perlu diterapkan ?

SVLK diterapkan di Indonesia untuk menjawab persoalan tentang :

a. Kepastian produksi industri kehutanan yang beredar dan diperdagangkan memiliki status 
legalitas yang jelas dan meyakinkan;

b. Tuntutan sertifikasi produk industri kehutanan sebagai syarat masuk pasar global. 

c. Kepastian usaha pada unit manajemen industri kehutanan.

Apa prinsip SVLK ?

Prinsip penerapan SVLK adalah :

1. Prinsip Tata Kelola Kehutanan yang baik (Good Forest Governance).

2. Prinsip Keterwakilan (Representiveness).

3. Prinsip Transparansi dan Keterbukaan (Credibility).

Apa prinsip-prinsip persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan S-LK ?

Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) adalah :

a. Prinsip Legalitas Usaha

b. Prinsip Legalitas Pemenuhan Bahan Baku dan Proses Produksi

c. Prinsip Legalitas Pemindahtanganan Hasil Produksi

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

Apa manfaat SVLK?

a. Memperluas jangkauan pasar ekspor ke negara-negara yang mensyaratkan adanya jaminan 
legalitas kayu atau produk kayu yang diimpor;

b. Membangun branded produk legal bagi unit manajemen yang telah mendapatkan S-LK;

c. Kepatuhan pemenuhan peraturan pemerintah tentang legalitas kayu;

d. Mengurangi praktek illegal logging dan illegal trading;

e. Meningkatkan daya saing produk industri kehutanan Indonesia;

f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam sektor kehutanan.

Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam SVLK ?

a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai Regulator, fungsi Pembinaan 
pemegang Ijin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUI-PHHK), penetapan Lembaga 
Penilai PHPL (LP-PHPL) atau Lembaga Verifikasi LK (LV-LK), pengelola informasi VLK;

b. Kementerian Perdagangan, sebagai Regulator, fungsi Pembinaan pemegang ETPIK dan ETPIK 
Non Produsen;

c. Kementerian Perindustrian, sebagai Regulator, fungsi Pembinaan pemegang Ijin Usaha Industri 
(IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI);

d. Komite Akreditasi Nasional, melakukan akreditasi terhadap LP-PHPL dan LV-LK;

e. LP-PHPL dan LV-LK, melakukan penilaian kinerja PHPL dan atau melakukan verifikasi legalitas 
kayu berdasarkan Pedoman dan Standar yang telah ditetapkan pemerintah;

f.  Unit Manajemen, pemegang ijin atau pemegang hak pengelolaan atau pemilik hutan hak yang 
berkewajiban memiliki Sertifikat PHPL atau Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

g. Pemantau Independen (PI), masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan 
hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di 
bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHPL atau S-LK atau DKP.

Apa sifat SVLK ?

SVLK berlaku untuk seluruh pelaku bisnis hutan dan industri pengolahan kayu (industri kecil, 
menengah maupun besar untuk tujuan ekspor maupun pasar lokal) di Indonesia. SVLK bersifat 
WAJIB (Mandatory) untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan dan menjaga kredibilitas 
legalitas kayu dari Indonesia, sebagaimana yang telah diatur dalam Permenhut nomor 
P.43/Menhut-II/2014 dan Permen LH dan K no. P.95/2014. 

Siapa saja yang wajib melaksanakan SVLK ?

a. Industri kehutanan di hulu (Pemegang Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari hutan negara, 
Pemegang Hak Pengelolaan, Pemilik Hutan Hak, Tempat Penampungan Terdaftar 
(TPT)/Pedagang Kayu dan Pemegang Ijin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu).

b. Industri kehutanan di hilir (Pemegang Ijin Ekportir Terdaftar Produk Kehutanan, Pemegang Ijin 
Usaha Industri, Pemegang TDI, dan Industri Rumah Tangga).

c. Pedagang ekspor atau Eksportir Non Produsen.

Apakah SVLK akan menambah beban bagi Pemilik Hutan Hak, Pedagang Kayu atau TPT 
dan Industri Rumah Tangga ?

Untuk meringankan beban Pemilik Hutan Hak, Pedagang Kayu atau TPT dan Industri Rumah Tangga 
dalam SVLK, maka di dalam Permen LH dan K no. P.95/2014 telah diatur tentang mekanisme 
Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP), atau Declaration of 
conformity, adalah pernyataan kesesuaian yang dilakukan oleh pemasok berdasarkan telah dapat 
dibuktikannya pemenuhan atas persyaratan. Dengan DKP, pelaku usaha cukup mengisi pernyataan 
bahwa kayu dan produk kayu yang dihasilkan berasal dari sumber yang legal dan diproses secara 
legal, tanpa harus diverifikasi terlebih dahulu oleh auditor. Mekanisme ini dibentuk untuk 
membantu para pelaku industri rumah tangga/pengrajin dengan sumber bahan baku industri yang 
berasal dari hutan hak yang sebagian besar belum memperoleh SVLK. Prinsip dasar DKP meliputi 
Ketelusuran, Kelengkapan Dokumen, Jaminan Pemasokan Bahan Baku, dan Pengawasan (inspeksi).

Bagaimana cara mendapatkan S-LK bagi Pemegang IUI-PHHK < 2000 m3, Pemilik Hutan 
Hak, Pedagang Kayu atau TPT dan Industri Rumah Tangga ?

Bagi Pemilik Hutan Hak, Pedagang Kayu atau TPT dan Industri Rumah Tangga bisa mendapatkan 
fasilitas S-LK dari pemerintah sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Bina 
Usaha Kehutanan nomor : P.13/VI-BPPHH/2014 tentang Pedoman Sertifikasi Legalitas Kayu Secara 
Berkelompok.

Kemana dapat memperoleh informasi SVLK yang lebih lengkap dan detail ?

Informasi lengkap tentang SVLK dapat diakses pada :

a. http://silk.dephut.go.id

b. http://www.mfp.or.id



PENDAHULUAN
Pada tahun 2009, setelah melalui proses negoisasi panjang antara pemerintah dengan para pihak, 
diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang 
Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifiikasi 
Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Sistem ini merupakan pengembangan 
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk menjawab tuntutan negara-negara Uni Eropa kepada 
negara negara penghasil kayu, agar ada upaya pengurangan emisi karbon yang berdampak pada 
climate change dan global warming. Upaya ini dilakukan dengan melakukan penegakan aturan 
untuk pencegahan illegal logging dan illegal trading, dikenal dengan istilah FLEGT (Forest Law 
Enforcement and and Governance Trade). Implementasi FLEGT oleh negara-negara Uni Eropa ini 
dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, dilakukan kesepakatan secara sukarela antara Uni 
Eropa dengan 9 negara, termasuk Indonesia, untuk mengikuti proses ini melalui skema VPA 
(Voluntary Partnership Agrement). Bagi negara yang ikut serta dalam VPA adalah harus 
mengembangkan sistem verifikasi legalitas kayu sebagai prasyarat untuk mengeksport produk 
kayu ke negara-negara Uni Eropa. Sedangkan bagi negara yang tidak mengikuti VPA, akan 
dikenakan proses due diligence (pemeriksaan kesesuaian sampai ke tingkat tapak) atas produk kayu 
yang diekspor ke Uni Eropa.

Sebagai landasan operasional dari Permenhut ini, diterbitkan pula Peraturan Direktur Jenderal 
(Perdirjen) Bina Produksi Kehutanan nomor: P.6/VI-Set/2009 tentang Standar dan Pedoman 
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Perdirjen ini 
disempurnakan lagi menjadi Perdirjen BPK nomor: P.02/VI-BPPHH/2010 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Dalam perjalanannya, Permenhut dan Perdirjen tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja 
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) ini terus mengalami 
penyempurnaan. Beberapa pengembangan peraturan Menteri Kehutanan dan Peraturan Dirjen 
Bina Usaha Kehutanan yang terkait SVLK antara lain:

1. Permenhut nomor P.68/Menhut-II/2011 dan Perdirjen Bina Usaha Kehutanan nomor: 
P.08/VI-BPPHH/2011

2. Permenhut nomor P.45/Menhut-II/2012 dan Perdirjen Bina Usaha Kehutanan nomor: 
P.08/VI-BPPHH/2012. Kebijakan ini diperkuat dengan keluarnya Peraturan Menteri 

Perdagangan (Permendag) nomor: 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk 
Industri Kehutanan

3. Permenhut nomor P.42/Menhut-II/2013 dan Permendag nomor: 81/M-DAG/PER/12/2013 
tentang Perubahan atas Permendag no. 64/M-DAG/PER/10/2012

4. Permenhut nomor P.43/Menhut-II/2014. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari 
Permenhut P.38/2009 dan perubahan-perubahannyanya. Perubahan ini dimaksudkan untuk 
percepatan pemberlakuan dan pelaksanaan sertifikasi PHPL dan sertifikasi LK dari hulu sampai 
hilir. Pemegang Ijin (IUPHHK) HA/HT/RE dan Hak Pengelolaan wajib memiliki sertifikat PHPL, 
Pemegang Ijin (IUPHHK) HKm/HTR/HD, IPK, IUIPHHK, IUI, TDI dan ETPIK Non Produksi wajib 
mendapatkan S-LK.  Selain itu, untuk jaminan legalitas dan ketelusuran asal usul kayu khusus 
untuk kayu-kayu yang berasal dari hutan hak, dapat dilakukan melalui sertifikasi Legalitas Kayu 
atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Penggunaan DKP hanya terbatas untuk Hutan Hak, 
Impor Kayu dan Produk Kayu, Tempat Penampungan Terdaftar (TPT), Industri Rumah 
Tangga/Pengrajin, IUIPHHK bukan ETPIK dengan bahan baku 100% dari hutan hak dan IUI 
bukan pemegang ETPIK dengan bahan baku 100% dari hutan hak. Sebagai dukangan untuk 
peraturan teknisnya, dilakukan revisi Perdirjen no. P.8/2012 menjadi Perdirjen 
P.5/VI-BPPHH/2014 mengatur Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja 
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Perdirjen ini juga 
dilengkapi dengan 31 lampiran yang mengatur lebih lanjut standar dan pedoman tersebut. 
Revisi ini didasarkan pada hasil pembelajaran dan rekomendasi Tim Joint Assessment 
Indonesia-Uni Eropa terhadap implementasi SVLK di lapangan. Proses revisi Permenhut dan 
Perdirjen dilakukan melalui proses multipihak melalui konsultasi publik ditingkat daerah sampai 
dengan tingkat nasional

5. Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: P.95/Menhut-II/2014 tentang Perubahan 
atas Permenhut no. 43/Menhut-II/2014 dan Perdirjen BUK no. P.14/VI-BPPHH/2014 yang 
disempurnakan lagi dalam Perdirjen BUK nomor P.1/VI-BPPHH/2015.

TANYA JAWAB SVLK

Apa perbedaan pengertian SVLK dengan S-LK ?

Menurut Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan no. P.95/Menhut-II/2014 pengertian SVLK dan 
S-LK sebagai berikut :

a. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah suatu sistem yang menjamin kelestarian 
pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi penilaian 
PHPL, sertifikasi LK dan DKP.

b. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin, 
pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang izin, 
pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak telah memenuhi standar legalitas kayu.

Apa perbedaan pengertian standar PHPL dengan standar VLK ?

Menurut Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan no P.95/Menhut-II/2014 pengertian standar 
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai 
berikut: 

a. Standar dan pedoman pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) adalah persyaratan untuk 
memenuhi pengelolaan hutan lestari yang memuat standar, kriteria, indikator alat penilaian, 
metode penilaian, dan panduan penilaian;

b. Standar dan pedoman verifikasi legalitas kayu (VLK) adalah persyaratan untuk memenuhi 
legalitas kayu/produk yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak (stakeholder) kehutanan 
yang memuat standar, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian.

Mengapa SVLK perlu diterapkan ?

SVLK diterapkan di Indonesia untuk menjawab persoalan tentang :

a. Kepastian produksi industri kehutanan yang beredar dan diperdagangkan memiliki status 
legalitas yang jelas dan meyakinkan;

b. Tuntutan sertifikasi produk industri kehutanan sebagai syarat masuk pasar global. 

c. Kepastian usaha pada unit manajemen industri kehutanan.

Apa prinsip SVLK ?

Prinsip penerapan SVLK adalah :

1. Prinsip Tata Kelola Kehutanan yang baik (Good Forest Governance).

2. Prinsip Keterwakilan (Representiveness).

3. Prinsip Transparansi dan Keterbukaan (Credibility).

Apa prinsip-prinsip persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan S-LK ?

Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) adalah :

a. Prinsip Legalitas Usaha

b. Prinsip Legalitas Pemenuhan Bahan Baku dan Proses Produksi

c. Prinsip Legalitas Pemindahtanganan Hasil Produksi

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

Apa manfaat SVLK?

a. Memperluas jangkauan pasar ekspor ke negara-negara yang mensyaratkan adanya jaminan 
legalitas kayu atau produk kayu yang diimpor;

b. Membangun branded produk legal bagi unit manajemen yang telah mendapatkan S-LK;

c. Kepatuhan pemenuhan peraturan pemerintah tentang legalitas kayu;

d. Mengurangi praktek illegal logging dan illegal trading;

e. Meningkatkan daya saing produk industri kehutanan Indonesia;

f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam sektor kehutanan.

Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam SVLK ?

a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai Regulator, fungsi Pembinaan 
pemegang Ijin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUI-PHHK), penetapan Lembaga 
Penilai PHPL (LP-PHPL) atau Lembaga Verifikasi LK (LV-LK), pengelola informasi VLK;

b. Kementerian Perdagangan, sebagai Regulator, fungsi Pembinaan pemegang ETPIK dan ETPIK 
Non Produsen;

c. Kementerian Perindustrian, sebagai Regulator, fungsi Pembinaan pemegang Ijin Usaha Industri 
(IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI);

d. Komite Akreditasi Nasional, melakukan akreditasi terhadap LP-PHPL dan LV-LK;

e. LP-PHPL dan LV-LK, melakukan penilaian kinerja PHPL dan atau melakukan verifikasi legalitas 
kayu berdasarkan Pedoman dan Standar yang telah ditetapkan pemerintah;

f.  Unit Manajemen, pemegang ijin atau pemegang hak pengelolaan atau pemilik hutan hak yang 
berkewajiban memiliki Sertifikat PHPL atau Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

g. Pemantau Independen (PI), masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan 
hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di 
bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHPL atau S-LK atau DKP.

Apa sifat SVLK ?

SVLK berlaku untuk seluruh pelaku bisnis hutan dan industri pengolahan kayu (industri kecil, 
menengah maupun besar untuk tujuan ekspor maupun pasar lokal) di Indonesia. SVLK bersifat 
WAJIB (Mandatory) untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan dan menjaga kredibilitas 
legalitas kayu dari Indonesia, sebagaimana yang telah diatur dalam Permenhut nomor 
P.43/Menhut-II/2014 dan Permen LH dan K no. P.95/2014. 

Siapa saja yang wajib melaksanakan SVLK ?

a. Industri kehutanan di hulu (Pemegang Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari hutan negara, 
Pemegang Hak Pengelolaan, Pemilik Hutan Hak, Tempat Penampungan Terdaftar 
(TPT)/Pedagang Kayu dan Pemegang Ijin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu).

b. Industri kehutanan di hilir (Pemegang Ijin Ekportir Terdaftar Produk Kehutanan, Pemegang Ijin 
Usaha Industri, Pemegang TDI, dan Industri Rumah Tangga).

c. Pedagang ekspor atau Eksportir Non Produsen.

Apakah SVLK akan menambah beban bagi Pemilik Hutan Hak, Pedagang Kayu atau TPT 
dan Industri Rumah Tangga ?

Untuk meringankan beban Pemilik Hutan Hak, Pedagang Kayu atau TPT dan Industri Rumah Tangga 
dalam SVLK, maka di dalam Permen LH dan K no. P.95/2014 telah diatur tentang mekanisme 
Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP), atau Declaration of 
conformity, adalah pernyataan kesesuaian yang dilakukan oleh pemasok berdasarkan telah dapat 
dibuktikannya pemenuhan atas persyaratan. Dengan DKP, pelaku usaha cukup mengisi pernyataan 
bahwa kayu dan produk kayu yang dihasilkan berasal dari sumber yang legal dan diproses secara 
legal, tanpa harus diverifikasi terlebih dahulu oleh auditor. Mekanisme ini dibentuk untuk 
membantu para pelaku industri rumah tangga/pengrajin dengan sumber bahan baku industri yang 
berasal dari hutan hak yang sebagian besar belum memperoleh SVLK. Prinsip dasar DKP meliputi 
Ketelusuran, Kelengkapan Dokumen, Jaminan Pemasokan Bahan Baku, dan Pengawasan (inspeksi).

Bagaimana cara mendapatkan S-LK bagi Pemegang IUI-PHHK < 2000 m3, Pemilik Hutan 
Hak, Pedagang Kayu atau TPT dan Industri Rumah Tangga ?

Bagi Pemilik Hutan Hak, Pedagang Kayu atau TPT dan Industri Rumah Tangga bisa mendapatkan 
fasilitas S-LK dari pemerintah sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Bina 
Usaha Kehutanan nomor : P.13/VI-BPPHH/2014 tentang Pedoman Sertifikasi Legalitas Kayu Secara 
Berkelompok.

Kemana dapat memperoleh informasi SVLK yang lebih lengkap dan detail ?

Informasi lengkap tentang SVLK dapat diakses pada :

a. http://silk.dephut.go.id

b. http://www.mfp.or.id


