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Bagian 1. Pendahuluan 

SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) sudah diberlakukan oleh Pemerintah 

Indonesia sejak tahun 2009. Diawal-awal pemberlakuan SVLK, hanya beberapa pelaku 

usaha yang menerapkannya. Perkembangan yang cukup pesat terjadi pada akhir tahun 

2012, dimana pemerintah memberlakukan kewajiban penggunaan dokumen V-Legal 

sebagai dokumen pelengkap kepabeanan bagi eksportir produk kehutanan untuk 

lingkup produk kayu olahan per 1 Januari 2013.  Bagi eksportir yang telah memiliki 

Sertifikat Legalitas Kayu (SLK), penerbitan Dokumen V-Legal hanya cukup dengan 

verifikasi dokumen ekspor. Sedangkan bagi yang belum memiliki SLK, penerbitan 

Dokumen V-Legal dilakukan melalui mekanisme inspeksi. Inspeksi penerbitan 

Dokumen V-Legal yang berbiaya tinggi dan membutuhkan waktu yang lebih lama 

daripada mekanisme verifikasi, mendorong para eksportir kayu olahan untuk memiliki 

SLK. 

Perkembangan penerapan SVLK secara pesat yang kedua terjadi di akhir tahun 

2014. Pemberlakuan penggunaan Dokumen V-Legal bagi produk-produk kelompok 

furniture dan kertas per 1 Januari 2015 merupakan salah satu pemicunya. Hal lain yang 

memicu adalah pemberlakukan kewajiban SVLK bagi pemasok bahan baku. Eksportir 

yang telah memiliki SLK diwajibkan untuk hanya menggunakan bahan baku dari 

pemasok yang telah ber-SLK, ber-PHPL atau ber-DKP. Industri-industri hulu yang 

semula tidak terkena dampak langsung dengan pemberlakukan SVLK karena 

dipersyaratkan SLK oleh industri hilirnya. Dampak tersebut juga dirasakan oleh 

pemegang IUPHHK-HA/HTI/HTHR/HKM/HD. Hanya kayu-kayu yang ber-SLK yang 

diterima oleh industri. Kebijakan-kebijakan lain seperti pengesahan Rencana Kerja 

Tahunan (RKT) hanya bagi IUPHHK yang telah memiliki SLK/SPHPL dan kewajiban 

penerimaan bahan baku ber-SLK dalam pembuatan Rencana Pemenuhan Bahan Baku 

Industri (RPBBI) bagi industri primer juga mendorong implementasi SVLK berkembang 



3 |  
 

secara pesat. Pembatasan waktu pelaksanaan inspeksi untuk penerbitan Dokumen V-

Legal hanya sampai dengan 30 Juni 2015 pun menjadi salah satu diantaranya.  

Pengembangan dan perbaikan kebijakan SVLK selalu dilakukan oleh 

pemerintah. Revisi standar persyaratan agar lebih mudah diterapkan tanpa mengurangi 

esensi legalitas kayu merupakan salah satu diantaranya. Beban pengurusan dokumen 

perizinan yang dikeluhkan banyak biaya diperingan. Pada standar terbaru SVLK (yang 

diatur dalam Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK P.1/VI-

BPPHH/2015), beberapa dokumen legalitas diperkenankan sedang dalam proses 

pengurusan saat pengajuan Sertifikasi ke LVLK (Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu). 

Bagi beberapa jenis kategori pemasok bahan baku juga diperkenankan menggunakan 

Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) sebagai pengganti kepemilikan SVLK. 

Dukungan-dukungan teknis maupun non teknis juga disediakan oleh pemerintah, 

asosiasi pengusaha perkayuan dan NGO. Pembiayaan sertifikasi bagi industri skala 

kecil dan menengah, pelatihan-pelatihan teknis penerapan SVLK, sosialisasi SVLK dan 

penyediaan pendamping yang akan memberikan dukungan teknis kepada pelaku usaha 

dalam proses sertifikasi SVLK merupakan beberapa diantaranya. Dukungan-dukungan 

tersebut diberikan agar implementasi SVLK dapat berjalan dengan baik. 

Modul ini disusun sebagai panduan bagi pemegang IUIPHHK kapasitas > 6.000 

m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi > 500 juta dalam upaya untuk memperoleh 

SLK. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh industri sebelum pengajuan audit 

SVLK, penjelasan terhadap standar SVLK dan gambaran umum proses sertifikasi SVLK 

disampaikan di modul ini.  
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Bagian 2. Standar SVLK Bagi Pemegang 
IUIPHHK Kapasitas > 6.000 M3/Tahun dan 
IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta 

 
Standar SVLK bagi pemegang IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3 dan IUI investasi > 500 

juta diatur dalam Lampiran 2.5 Perdirjen Bina Usaha Kehutanan nomor P.14/VI-

BPPHH/2014. Secara garis besar, standar SVLK untuk IUIPHHK > 6.000 m3 dan IUI > 

500 juta terbagi dalam 4 prinsip sebagaimana Tabel 1 berikut.  

Tabel 1.  Prinsip-prinsip standar SVLK untuk IUIPHHK > 6.000 m3 dan IUI > 500 juta 

Prinsip Uraian 

Prinsip 1. Industri 

mendukung terselenggaranya 

perdagangan kayu yang sah 

Industri yang akan disertifikasi legalitas kayu harus 

memiliki izin-izin terkait penyelenggaraan 

usahanya yang sah 

Prinsip 2. Industri mempunyai 

dan menerapkan sistem 

penelusuran kayu yang 

menjamin keterlacakan kayu 

dari asalnya 

Industri harus mampu membuktikan bahwa  bahan 

baku (baik bahan baku lokal atau impor) yang 

diterima berasal dari  sumber yang sah, 

menerapkan sistem penelusuran kayu, dan 

memenuhi persyaratan jika proses pengolahan 

produk melakui jasa dengan pihak lain. 

Prinsip 3. Keabsahan 

perdagangan atau pemindah- 

tanganan hasil produksi 

 

Seluruh kegiatan perdagangan atau 

pemindahtanganan hasil produksi baik dengan 

tujuan domestik maupun luar negri (ekspor) harus 

disertai dengan dokumen angkutan yang sah dan 

dokumen lain yang diperlukan/dipersyaratkan oleh 

peraturan sesuai dengan produk yang dijual. 

 

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap Industri wajib memenuhi ketentuan ketentuan 
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peraturan ketenagakerjaan bagi 

industri pengolahan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan 

memenuhi hak-hak tenaga kerja. 

 

 

Dari empat prinsip tersebut, penilaian SVLK dikembangkan menjadi beberapa kriteria, 

indikator, dan verifier. Penjelasan kriteria, indikator, dan verifier untuk masing-masing 

prinsip adalah sebagai berikut : 
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Prinsip 1. Industri mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah 

Industri yang akan disertifikasi legalitas kayu harus memiliki izin-izin terkait penyelenggaraan usahanya yang sah. Izin-izin 

yang terkait dengan penyelenggaraan usaha yang menjadi penilaian dalam SVLK yaitu :  

Verifier Norma Memenuhi Persiapan 

Akta pendirian perusahaan 
dan/atau perubahan 
terakhir 

 

 

Tersedia akta pendirian perusahaan 
dan/atau perubahan terakhir yang 
telah disahkan (khusus PT) atau 
didaftarkan ke instansi yang 
berwenang sesuai dengan bentuk 
badan hukumnya 

 Menghubungi notaris untuk pembuatan akta pendirian 
perusahaan dan pengesahan dari Kementrian Hukum dan 
HAM untuk Perseroan Terbatas (PT) dan CV ke Pengadilan 
Negeri Setempat. 

 Memastikan akta pendirian dan perubahan terakhir telah 
sesuai dengan kondisi perusahaan seperti nama 
perusahaan, nama pengurus, kedudukan, dan lingkup 
usaha. 

Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP) atau 
Izin Perdagangan yang 
tercantum dalam izin 
industri 

 

 

Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang 
masih berlaku sesuai dengan kegiatan 
usahanya  

atau  

Tersedia bukti pengurusan 
perpanjangan tersedia dari instansi 
yang berwenang berupa: 

a. surat keterangan; atau 

b. tanda terima 

 Mengajukan permohonan penerbitan SIUP pada Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu atau Badan Pelayanan Satu 
Atap atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

 Memastikan dokumen SIUP masih berlaku dan informasi 
dalam dokumen SIUP sesuai dengan kondisi perusahaan 
(nama, alamat, lingkup usaha) 

 Bagi Perusahaan Modal Asing atau PMA, dokumen IUT dapat 
menjadi bukti selama IUT tersebut masih berlaku, informasi 
yang terdapat didalam dokumen IUT sama dengan kondisi 
dari Pemegang Izin, dan terdapat pasal/poin yang 
menyatakan memberikan izin melakukan kegiatan 
perdagangan 

 

Izin HO (izin gangguan 
lingkungan sekitar industri) 

 

Tersedia izin HO (izin gangguan 
lingkungan sekitar industri) yang masih 
berlaku sesuai dengan ruang lingkup 
usahanya  

 Mengajukan permohonan penerbitan HO pada Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu atau Badan Pelayanan Satu 
Atap. Beberapa persyaratan pengajuan HO adalah surat 
kepemilikan lahan, persetujuan dari tetangga, IMB dan 
dokumen lingkungan. 
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Verifier Norma Memenuhi Persiapan 

 atau  

1. Tersedia bukti pengurusan dari 
instansi yang berwenang berupa: 
a.  surat keterangan; atau 
b.  tanda terima.  

2. Tersedia surat pernyataan tidak 
keberatan dari masyarakat sekitar 
lokasi usaha 

 Memastikan Izin HO masih berlaku, informasi nama 
perusahaan, alamat perusahaan, lingkup usaha, dan nama 
penanggung jawab sesuai dengan kondisi terkini industry 

Tanda Daftar Perusahaan 
(TDP) 

 

 

Tersedia Tanda Daftar Perusahaan 
(TDP) yang sah masih berlaku sesuai 
dengan kegiatan usahanya 

atau 

Tersedia bukti pengurusan 
perpanjangan dari instansi yang 
berwenang berupa: 

a. surat keterangan; atau 
b. tanda terima 

 Mengajukan permohonan penerbitan TDP pada Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu atau Badan Pelayanan Satu 
Atap atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

 Memastikan TDP masih berlaku, dan informasi kegiatan 
usaha pokok, nama perusahaan, alamat, penanggung 
jawab, dan NPWP sesuai dengan kondisi terkini 

Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP) 

 

 

NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau 
SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai 
dengan dokumen lainnya 

 Mengajukan permohonan penerbitan NPWP kepada Kantor 
Pelayanan Pajak terdekat sesuai dengan domisili 

 Memastikan informasi yang terdapat didalam NPWP sesuai 
dengan kondisi industri 

 Membuat Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak jika 
pendapat bruto > 4,8 milyar 

 Memastikan dokumen legalitas lain yang mencantumkan 
NPWP sudah sesuai dengan NPWP yang dimiliki. 

Dokumen lingkungan hidup 
(AMDAL/UKL –

1. Tersedia dokumen lingkungan 
hidup yang lengkap dan sah sesuai 

 Memperoleh informasi mengenai peraturan yang mengatur 
kewajiban kepemilikan dokumen lingkungan (Peraturan 
tingkat pusat untuk AMDAL dan Peraturan Daerah untuk 



8 |  
 

Verifier Norma Memenuhi Persiapan 

UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/d
okumen lingkungan hidup 
lain yang setara) 

 

 

dengan kegiatan usahanya (untuk 
SPPL diperlukan bukti penyerahan 
ke instansi terkait) 

atau 

Tersedia bukti pengurusan 
dokumen lingkungan hidup dari 
instansi yang berwenang berupa: 

a. surat keterangan; atau 

b. tanda terima. 

2. Tersedia laporan/catatan 
pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan sesuai/merujuk pada 
catatan temuan penting (tidak 
berlaku untuk SPPL) 

UKL-UPL dan SPPL). 

 Melakukan analisa kebutuhan dokumen lingkungan yang 
sesuai dengan karakteristik  Industri. 

 Menyusun dokumen lingkungan berdasarkan Pedoman 
Penyusunan Dokumen Lingkungan yang diterbitkan oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup. 

 Melakukan pengajuan draft dokumen lingkungan kepada 
BPLHD Daerah untuk mendapatkan pengesahan. 

 Apabila dokumen lingkungan telah disahkan, maka industri 
memiliki kewajiban melaksanakan pelaporan pengelolaan 
lingkungan setiap semester atau sesuai dengan kewajiban 
pelaporan yang tercantum didalam rekomendasi dokumen 
lingkungan 

IUIPHHK atau Izin Usaha 
Industri (IUI) atau Izin 
Usaha Tetap (IUT) 

 

 

1. Terdapat dokumen IUIPHHK atau 
IUI atau IUT yang diterbitkan oleh 
instansi yang berwenang dan sesuai  
dengan dokumen terkait lainnya. 

2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai 
dengan  IUIPHHK atau IUI atau 
IUT. 

3. Dalam hal izin industri sedang 
dalam proses perpanjangan atau 
perluasan/pengurangan kapasitas, 
tersedia bukti pengurusan dari 
instansi yang berwenang berupa: 

a. surat keterangan; atau 
b. tanda terima 

 Mengajukan permohonan penerbitan Izin Industri pada 
instansi terkait.  

a. Bagi Industri Primer dapat mengajukan izin kepada 
Dinas Kehutanan Propinsi atau Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Propinsi untuk Kapasitas Produksi 
≤6000 M3/tahun atau Kementerian Kehutanan untuk 
kapasitas produksi lebih dari 6000 M3 

b. Bagi Industri Lanjutan dapat mengajukan izin ke Dinas 
Perindustrian atau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu  
Kab/Kota atau Propinsi Atau Kementerian Perindustrian 
sesuai dengan modal awal yang dimiliki. 

 Memastikan dokumen Izin Industri (IUIPHHK/IUI) masih 
berlaku 

 Memastikan informasi dalam dalam dokumen Izin Industri 
(IUIPHHK/IUI) yaitu nama perusahaan, kegiatan usaha, 
ruang lingkup roduk, komoditi produksi, dan lokasi 



9 |  
 

Verifier Norma Memenuhi Persiapan 

pabriksesuai dengan kondisi terkini dari industri 

 Memantau realiasasi produksi satu tahun terakhir tidak 
melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (toleransi 30%). 
Jika realisasi produksi > 30% kapasitas izin, wajib 
mengajukan izin perluasan 

Rencana Pemenuhan Bahan 
Baku Industri (RPBBI) untuk 
IUIPHHK 

1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) 
telah dilaporkan ke instansi yang 
berwenang.  

2. Realisasi pemenuhan bahan baku 
sesuai dengan RPBBI terakhir 
(tahun berjalan) yang telah 
dilaporkan 

 Menyusun dokumen RPBBI setiap awal tahun dan 
menyampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 instansi 
berwenang. 

 Mempersiapkan dokumen pendukung RPBBI sesuai yang 
dipersyaratkan Permenhut P.9/Menhut-II/2012 

 Memastikan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan 
RPBBI. Jika terdapat pemenuhan bahan baku di luar sumber 
bahan baku yang direncanakan pada RPBBI maka perlu 
melakukan perubahan dokumen RPBBI dan dilaporkan ke 
instansi berwenang 

Berstatus  Eksportir 
Terdaftar Produk Industri 
Kehutanan (ETPIK) 

 

 

 

1. Tersedia dokumen ETPIK yang sah 
dan informasinya sesuai dengan 
dokumen lainnya. 

2. Realisasi ekspor sesuai dengan 
kelompok industri/produk yang 
terdapat di ETPIK. 

3. Dalam hal ETPIK sedang dalam 
proses revisi,tersedia bukti 
pengurusan revisi ETPIK dari 
instansi yang berwenang berupa: 

a. surat keterangan; atau 
b. tanda terima 

 Mengajukan permohonan penerbitan ETPIK kepada Unit 
Pelayanan Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan 
Luar Negeri Kementerian Perdagangan berdasarkan 
rekomendasi dari Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota 

 Memastikan dokumen ETPIK masih berlaku 
 Memastikan informasi nama perusahaan, alamat, nomor 

dan tanggal IUI, nomor dan tanggal TDP, NPWP, 
penanggung jawab, dan lingkup produk telah sesuai dengan 
kondisi terkini dari perusahaan dan sesuai dengan dokumen 
legalitas terbaru yang dimiliki  

Dokumen pengakuan / 
pengenal sebagai importir 

1. Tersedia dokumen pengakuan 
/pengenal importir yang sah. 

 Verifier ini hanya berlaku untuk industri yang menggunakan 
bahan baku impor 
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Verifier Norma Memenuhi Persiapan 

2. Tersedia informasinya sesuai 
dokumenlegalitas lainnya, seperti: 
akta pendirian perusahaan, 
IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP, API-P, 
NIK. 

3. Dalam hal dokumen pengakuan / 
pengenal importir sedang dalam 
proses revisi, tersedia bukti 
pengurusan revisi dokumen dari 
instansi yang berwenang berupa: 

a. surat keterangan; atau 
b. tanda terima. 

4. Realisasi impor sesuai dengan 
kelompok industri/produk yang 
terdapat di dokumen pengakuan / 
pengenal sebagai importir 

 Mengajukan permohonan penerbitan dokumen Angka 
Pengenal Importir kepada Badan Koordinasi Penanaman 
Modal, Kementerian Perdagangan berdasarkan rekomendasi 
dari Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota  

 Memiliki dokumen pengakuan /pengenal importir yang sah 
dan sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta 
pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP, API-P, 
NIK 

 Memastikan produk yang diimpor sesuai dengan kelompok 
industri/ produk yang terdapat di dokumen pengakuan / 
pengenal sebagai importir 

Panduan/pedoman/ 
prosedur pelaksanaan dan 
bukti pelaksanaan sistem uji 
tuntas (due diligence) 
importir 

1. Tersedia panduan/pedoman/ 
prosedur pelaksanaan uji tuntas. 

2. Tersedia bukti pelaksanaan sistem 
uji tuntas (due diligence) importir 

 Verifier ini hanya berlaku untuk industri yang menggunakan 
bahan baku impor 

 Menyusun pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas 
 Melaksanakan uji tuntas terhadap supplier bahan baku 

impor dan memdokumentasikan hasil pelaksanaan uji tuntas 

 Verifier ini berlaku untuk penerimaan bahan baku impor per 
1 September 2015 

Akte notaris pembentukan 
kelompok atau dokumen 
pembentukan kelompok 

Tersedia akte pembentukan kelompok 

atau 

Tersedia dokumen pembentukan 
kelompok di atas kertas bermaterai 

 Verifier ini tidak berlaku bagi pemegang IUIPHHK>6.000 m3 
 Membuat akta notaris pembentukan kelompok atau 

dokumen pembentukan kelompok di atas materai 

 Memastikan akta pendirian kelompok dan/atau akta 
perubahan terakhir telah sesuai dengan kondisi kelompok 
seperti nama pengurus dan ruang lingkup usaha 
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Prinsip 2. Industri mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan 

kayu dari asalnya 

Untuk prinsip ini, industri harus mampu membuktikan bahwa  bahan baku (baik bahan baku lokal atau impor) yang 

diterima berasal dari  sumber yang sah, menerapkan sistem penelusuran kayu, dan memenuhi persyaratan jika proses 

pengolahan produk melakui jasa dengan pihak lain. 

Verifier Norma Memenuhi Persiapan 

Kontrak suplai bahan baku 
dan/atau dokumen jual beli 

Seluruh penerimaan bahan baku kayu 
dilengkapi dengan dokumen kontrak 
suplai bahan baku dan/atau dokumen 
jual beli 

 Melakukan dokumentasi setiap dokumen bukti jual beli kayu 
atau kontrak supply bahan baku per bulan 

 Membuat rekapitulasi penerimaan bahan baku per bulan 
yang berisi informasi tanggal pembelian, nama supplier, 
jenis bahan baku, jenis kayu, jumlah pcs dan volume, jenis 
dokumen angkut, dan nomor dokumen angkut   

 Memastikan setiap penerimaan bahan baku dilengkapi 
dengan dokumen angkut yang sah dan bukti jual beli 

Berita Acara Pemeriksaan 
yang ditandatangani oleh 
petugas kehutanan yang 
berwenang untuk 
penerimaan kayu bulat dari 
hutan negara, dilengkapi 
dengan dokumen angkutan 
hasil hutan yang sah 

Seluruh penerimaan kayu bulat dari 
hutan negara dibuatkan Berita Acara 
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh 
petugas kehutanan yang berwenang 
dan sesuai dengan dokumen angkutan 
hasil hutan yang sah 

 Memastikan setiap penerimaan kayu bulat dari hutan negara 
telah dibuatkan berita acara pemeriksaan yang 
ditandatangani petugas kehutanan yang berwenang dan 
terdokumentasi dengan baik 

 Memastikan dokumen angkutan dimatikan oleh petugas 
kehutanan yang berwenang 

 Memastikan petugas kehutanan yang mematikan dokumen 
angkutan dan membuat berita acara memiliki SK penetapan 
yang masih berlaku 

Berita acara serah terima 
kayu  dan/atau bukti serah 
terima kayu selain kayu 
bulat dari hutan negara, 
dilengkapi dengan dokumen 

Seluruh penerimaan kayu selain kayu 
bulat dari hutan negara dilengkapi 
dengan berita acara serah terima kayu  
dan/atau bukti serah terima kayu dan 
dilengkapi dengan dokumen angkutan 
hasil hutan yang sah 

 Memastikan setiap penerimaan kayu selain kayu bulat dari 
hutan negara dibuatkan berita acara serah terima kayu 

 Memastikan setiap penerimaan bahan baku dilengkapi 
dengan dokumen angkutan yang sah 
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Verifier Norma Memenuhi Persiapan 

angkutan hasil hutan yang 
sah 

Dokumen angkutan hasil 
hutan yang sah 

1. Seluruh penerimaan bahan baku 
kayu didukung dengan dokumen 
angkutan hasil hutan yang sah. 

2. Hasil uji petik stock bahan baku di 
lapangan harus sesuai antara fisik 
kayu (jenis dan ukuran) dengan 
dokumen 

3. Jumlah batang/keping dan volume 
di dalam dokumen angkutan hasil 
hutan yang sah sesuai dengan 
stock/ LMKB/ LMKO pada periode 
yang sama. 

4. Kartu tenaga teknis masih berlaku 
dan sesuai dengan SK lokasi 
penempatan. 

5. Seluruh kayu lelang dilengkapi 
dengan dokumen SAL atau 
FAKB/FAKO lanjutan hasil lelang, 
dengan disertai Risalah Lelang.  

6. Unit usaha melakukan pemisahan 
terhadap bahan baku yang 
menggunakan dokumen Surat 
Angkutan Lelang (SAL) 

 Memastikan setiap penerimaan bahan baku kayu dilengkapi 
dengan dokumen angkutan yang sah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku  
a. Permenhut P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan 

Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam 
b. Permenhut P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan 

Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan tanaman dan 
produksi 

c. Permenhut P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan 
Hasil Hutan yang berasal dari hutan hak 

 Memastikan untuk dokumen angkutan tertentu seperti 
dokumen SKSKB, FA-KB, FA-KO, Nota Angkutan, dan SKAU 
dimatikan oleh petugas yang berwenang (dibuktikan dengan 
adanya SK penetapan yang masih berlaku dan sesuai 
dengan penempatannya) 

 Melakukan dokumentasi setiap dokumen angkutan 
penerimaan bahan baku kayu per bulan 

 Membuat rekapitulasi penerimaan bahan baku per bulan 
yang berisi informasi tanggal pembelian, nama supplier, 
jenis bahan baku, jenis kayu, jumlah pcs dan volume, jenis 
dokumen angkut, dan nomor dokumen angkut   

 Memastikan bahwa jumlah dan ukuran bahan baku yang 
diterima sesuai dengan dokumen angkutan dan Laporan 
mutasi 

 Memastikan seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen 
SAL atau FAKB/FAKO lanjutan hasil lelang, dengan disertai 
Risalah Lelang dan memisahkan bahan baku lelang dengan 
bahan baku lainnya 

Nota dan Dokumen 
Seluruh kayu bekas/hasil bongkaran 
dilengkapi dengan Nota dan dokumen/ 

 Memastikan seluruh  penerimaan kayu bekas/hasil 
bongkaran dilengkapi dengan Nota dan dokumen/ 
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Keterangan (Berita Acara 
dari petugas kehutanan 
kabupaten/kota atau dari 
Aparat Desa / Kelurahan) 
yang menjelaskan  asal usul 
untuk kayu bekas/hasil 
bongkaran, serta DKP 

Keterangan (Berita Acara dari petugas 
kehutanan kabupaten/Kota atau dari 
Aparat Desa/Kelurahan) yang  dapat 
menjelaskan asal usul kayu dan DKP 
dimaksud 

Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan 
kabupaten/Kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang  
dapat menjelaskan asal usul kayu 

 Memastikan seluruh penerimaan kayu bekas/hasil bongkaran 
per Januari 2015 dilengkapi dengan Deklarasi Kesesuaian 
Pemasok  

 Melakukan dokumentasi setiap dokumen angkutan 
penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran per 
bulan 

 Membuat rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu 
bekas/hasil bongkaran per bulan yang berisi informasi 
tanggal pembelian, nama supplier, jenis bahan baku, jenis 
kayu, jumlah pcs dan volume, jenis dokumen angkut, dan 
nomor dokumen angkut   

Dokumen angkutan berupa 
Nota untuk kayu limbah 
industri 

Seluruh kayu limbah industri  
dilengkapi dengan dokumen Nota 

 Memastikan seluruh  penerimaan kayu limbah industri 
dilengkapi dengan dokumen nota 

 Melakukan dokumentasi setiap dokumen angkutan 
penerimaan bahan baku kayu limbah industri per bulan 

 Membuat rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu limbah 
industri per bulan yang berisi informasi tanggal pembelian, 
nama supplier, jenis bahan baku, jenis kayu, jumlah pcs dan 
volume, jenis dokumen angkut, dan nomor dokumen angkut 

Dokumen S-LK/ S-PHPL 
yang dimiliki pemasok 
dan/atau DKP dari pemasok 

1. Seluruh pemasok memiliki S-LK 
dan/atau menerbitkan DKP. 

2. Tersedia prosedur pemeriksaan 
terhadap pemasok yang 
menerbitkan DKP. 

3. Tersedia personel yang ditunjuk 
untuk bertanggung jawab 
dalampemeriksaan terhadap 

 Sebelum melakukan pembelian bahan baku kayu, pastikan 
bahwa supplier/pemasok kayu sudah memiliki S-LK/S-
PHPL/DKP 

 Pemasok yang dapat menerbitkan DKP adalah industri 
rumah tangga/pengrajin, pemilik hutan hak, importir, TPT, 
IUIPHHK / IUI non ETPIK yang hanya mengolah kayu rakyat 

 Jika menerima bahan baku dari supplier/pemasok ber DKP, 
maka industri terlebih dahulu harus memiliki prosedur 
pemeriksaan DKP, menetapkan personel yang bertanggung 
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dokumen DKP yang diterima dari 
pemasok (beserta bukti surat 
penunjukan). 

4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan 
kepada pemasok yang menerbitkan 
DKP 

jawab terhadap DKP yang diterima, dan melakukan 
pengecekan DKP yang dituangkan dalam laporan hasil 
pengecekan DKP 

 Penjelasan terperinci mengenai DKP dapat dilihat pada 
Lampiran 3.9 dan 3.10 Perdirjen Bina Usaha Kehutanan 
P.1/VI-BPPHH/2015 

Dokumen pendukung RPBBI 
RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang 
telah dilaporkan didukung dokumen 
sumber bahan baku  yang lengkap 
sesuai dengan sumber bahan baku 

 Memastikan setiap sumber bahan baku yang tercantum di 
RPBBI dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sesuai 
berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan 
Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu 

Pemberitahuan Impor 
Barang (PIB) 

Dokumen PIB sesuai dengan dokumen 
impor lainnya 

 Memastikan seluruh penerimaan bahan baku impor 
dilengkapi dengan dokumen impor yang sesuai satu dengan 
lainnya (PIB, B/L, Packing List, dan invoice) 

 Memastikan jumlah bahan baku yang diimpor sesuai dengan 
yang tercantum pada dokumen impor 

 Melakukan dokumentasi setiap dokumen impor per bulan 
 Membuat rekapitulasi penerimaan bahan baku impor per 

bulan yang berisi informasi tanggal pembelian, nama 
supplier, jenis bahan baku, jenis kayu, jumlah pcs dan 
volume, dan asal negara 

Bill of Lading (B/L) 
Dokumen B/L sesuai dengan dokumen 
impor lainnya 

Packing List (P/L 
Dokumen PackingList sesuai dengan 
dokumen impor lainnya 

Invoice 
Dokumen Invoice sesuai dengan 
dokumen impor lainnya 

Deklarasi Impor 
Dokumen Deklarasi Impor sesuai 
dengan hasil uji tuntas (due diligence), 
termasuk masa berlakunya 

 Sesuai dengan Permendag No. 78/M-DAG/PER/1/201 Jo. 
Permendag No. 7/M-DAG/PER/1/2015, industri yang 
melakukan impor bahan baku, wajib memiliki dokumen 
deklarasi impor sesuai dengan hasil uji tuntas (due 
diligence) untuk kegiatan impor bahan baku per 1 
September 2015 

Rekomendasi Impor 
Tersedia dokumen Rekomendasi Impor 
yang sesuai dengan dokumen 
Deklarasi Impor, termasuk masa 

 Sesuai dengan Permendag No. 78/M-DAG/PER/1/201 Jo. 
Permendag No. 7/M-DAG/PER/1/2015, industri yang 
melakukan impor bahan baku, wajib memiliki dokumen 
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berlakunya rekomendasi impor sesuai dengan dokumen deklarasi impor 
untuk kegiatan impor bahan baku per 1 September 2015 

Bukti pembayaran bea 
masuk (bila terkena bea 
masuk) 

Tersedia bukti pembayaran bea masuk 
yang absah dan lengkap untuk impor 
kayu yang dikenakan bea masuk 

 Jika industri mengimpor langsung bahan baku dari negara 
lain yang dikenakan bea masuk, maka harus tersedia bukti 
pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk 
impor kayu yang dikenakan bea masuk 

Dokumen lain yang relevan 
(diantaranya CITES) untuk 
jenis kayu yang dibatasi 
perdagangannya 

Tersedia dokumen lain yang relevan 
(diantaranya CITES) yang absah dan 
lengkap untuk jenis dan produk kayu 
yang dibatasi perdagangannya 

 Memastikan jenis kayu bahan baku yang diimpor apakah 
termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya atau tidak. 
Jika bahan baku kayu menggunakan jenis kayu yang 
dibatasi perdagangannya / termasuk kategori Appendix 
CITES, maka wajib mendokumentasikan dokumen CITES 
yang diterima 

Bukti penggunaan kayu 
impor 

Terdapat bukti penggunaan kayu 
impor 

 Mendokumentasikan penggunaan kayu impor dalam bentuk 
laporan penggunaan bahan baku/tally sheet yang 
menyertakan informasi asal-usul bahan baku 

Tally sheet penggunaan 
bahan baku dan hasil 
produksi 
 
 
 

1. Tersedia tally sheet/ rekaman/ 
laporan produksi. 

2. Tally sheet/ rekaman/laporan awal 
produksi  dapat memberi-kan 
informasi ketelusuran asal usul 
bahan baku 

 Membuat tally sheet pada setiap tumpukan bahan baku di 
gudang/logyard yang berisi informasi nama supplier, nomor 
dokumen angkut, tanggal diterima, jenis kayu, dan kuantitas 
(vol, ukuran, dan jumlah), sehingga dapat diketahui asal-
usul bahan baku kayu 

 Menerapkan penggunaan tally sheet pada seluruh proses 
produksi. 

 Tersedia informasi tentang nama supplier, nomor dokumen 
angkut, jenis kayu, dan kuantitas (vol, ukuran, dan jumlah) 
pada catatan/laporan penggunaan bahan baku  

Laporan produksi hasil 
olahan 

1. Laporan hasil produksi sesuai 
dengan LMHHOK 

2. Terdapat hubungan yang logis 
antara input-output dan rendemen 

 Mendokumentasikan setiap hasil produksi ke dalam laporan 
produksi yang berisi informasi tanggal, jenis produk, jumlah 
pcs dan volume. 

 Memastikan nilai hasil produksi yang tercantum di dokumen 
LMHHOK sesuai dengan Laporan Produksi 
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 Memastikan terdapat hubungan yang logis antara jumlah 
bahan baku yang diproses dengan jumlah produk yang 
diproduksi (untuk produk tertentu dapat memperhatikan 
Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.12/VI-BPPHH/2014 
tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil 
Hutan) 

Produksi industri tidak 
melebihi kapasitas produksi 
yang diizinkan 
 
 
 

1. Jenis produk sesuai dengan izin 
usaha industri auditee 

2. Realisasi produksi sendiri tidak 
melebihi kapasitas izinauditee yang 
diizinkan 

 Memastikan produk yang diproduksi sesuai dengan jenis 
produk yang diizinkan pada dokumen Izin Usaha Industri 

 Memastikan produksi satu tahun terakhir tidak melebihi 
kapasitas produksi yang diizinkan (jika melebihi masih dalam 
batas toleransi 30% dari kapasitas izin). Jika realisasi 
produksi > 30% kapasitas izin, wajib mengajukan izin 
perluasan. 

Hasil produksi yang berasal 
dari kayu lelang dipisahkan 

1. Tersedia prosedur dan laporan 
pemisahan hasil produksi kayu 
lelang. 

2. Terdapat pemisahan hasil produksi 
yang berasal dari hasil lelang 

3. Tidak terdapat tanda V-Legal pada 
hasil produksi kayu lelang 

 Jika industri hendak membeli kayu lelang, maka wajib 
membuat terlebih dahulu prosedur pemisahan kayu lelang 
dan membuat laporan pemisahan kayu lelang 

 industri wajib melaporkan kepada LVLK yang melakukan 
sertifikasi maksimal 7 hari setelah kayu lelang diterima 
untuk selanjutnya dilakukan audit khusus. 

 industri wajib memisahkan hasil produksi dari kayu lelang 
 Hasil produksi kayu lelang tidak diperkenankan dibubuhi 

tanda V-Legal dan tidak dapat diekspor menggunakan 
dokumen V-Legal 

Dokumen LMKB/ LMKBK 
dan LMHHOK 

Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK 
sesuai dengan dokumen pendukung 

 Membuat LMKB/LMKBK dan LMHHOK per bulan yang berisi 
informasi jumlah kayu yang dibeli, jumlah kayu yang diolah, 
jumlah produk yang dihasilkan, dan jumlah produk yang 
dipasarkan. Format LMKB/LMKBK dan LMHHOK dapat dilihat 
di Lampiran 1 Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No P.4/VI-
BIKPHH/2014 dan  Lampiran 1 Perdirjen Bina Usaha 
Kehutanan No P.3/VI-BIKPHH/2014 

 Memastikan data yang diinput pada dokumen LMKB/LMKBK 
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dan LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukungnya, yaitu 
:  
a. Rekapitulasi dokumen angkutan hasil hutan yang 

sah/skshh 
b. Laporan pemenuhan bahan baku (lampiran dokumen 

skshh) 
c. Laporan penggunaan bahan baku (diolah/dijual/dipakai 

sendiri) 
d. Laporan hasil produksi laporan pemasaran lokal/ekspor 

(lampiran dokumen FAKO/Nota/PEB) 

Dokumen S-LK atau DKP  

 

Auditee dapat menunjukan salinan S-LK 
yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain)  

atau 

Dalam hal penyedia jasa adalah 
IRT/Pengrajin, auditee dapat 
menunjukan DKP yang 
diterbitkanpenyedia jasa (pihak lain) 

 Jika industri melakukan proses pengolahan produk melalui 
jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri 
rumah tangga), maka pastikan pihak lain tersebut 
bersertifikat legalitas kayu atau dapat dan berhak untuk 
menerbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok. 

 Unit manajemen yang berhak menerbitkan DKP adalah 
industri rumah tangga/pengrajin, pemilik hutan hak, 
importir, TPT, IUIPHHK / IUI non ETPIK yang hanya 
mengolah kayu rakyat 

 Jika melakukan kerjasama dengan pihak ber DKP, maka 
industri terlebih dahulu harus memiliki prosedur 
pemeriksaan DKP, menetapkan personel yang bertanggung 
jawab terhadap DKP yang diterima, dan melakukan 
pengecekan DKP yang dituangkan dalam laporan hasil 
pengecekan DKP 

 Penjelasan terperinci mengenai DKP dapat dilihat pada 
Lampiran 3.9 dan 3.10 Perdirjen Bina Usaha Kehutanan 
P.1/VI-BPPHH/2015 

Kontrak jasa pengolahan 
produk antara auditee 
dengan pihak penyedia jasa 

Auditee dapat menunjukan surat 
kontrak jasa yang dibuat di atas kertas 
bermaterai 

 Menyusun kontrak jasa dengan pihak lain jika melakukan 
proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain 
(industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) diatas 
kertas bermaterai yang ditandatangani keduabelah pihak 
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(pihak lain)  Memastikan kontrak kerjasama masih berlaku 

Berita acara serah terima 
kayu yang dijasakan 

Seluruh bahan baku yang dijasakan 
dilengkapi dengan berita acara serah 
terima antara auditee dengan penyedia 
jasa 

 Memastikan setiap pengiriman dan/atau penerimaan kayu 
dari dan ke tempat penjasaan disertai dengan dokumen 
bukti serah terima yang ditanda tangani pihak pengirim dan 
penerima 

 Mendokumentasikan dokumen serah terima per bulan 

Ada pemisahan produk yang 
dijasakan pada perusahaan 
penyediajasa 

1. Perusahaan penyedia jasa 
menerapkan pemisahan terhadap 
produk auditeeyang dijasakan. 

2. Perusahaan penyedia jasa 
mendokumentasikan catatan 
pemisahan 

 Memastikan kayu yang dijasakan pada tempat jasa 
dipisahkan dengan kayu perusahaan lain dan terdapat 
penandaan yang memberikan informasi asal-usul kayu 

 Memastikan pihak penjasa mendokumentasikan catatan 
pemisahan untuk kayu yang diterima 

Adanya pendoku-mentasian 
bahan baku, proses 
produksi, dan ekspor 
apabila ekspor dilakukan 
melalui industri penyedia 
jasa 

1. Tersedia dokumentasi bahan baku 
serta pendokumentasian proses 
produksi produk auditee yang 
dijasakan. 

2. Dalam hal ekspor dilakukan melalui 
industri penyedia jasa: 
a. Tersedia dokumen invoice 

auditee untuk ekspor produk 
auditee (hasil penjasaan); dan 

b. Tersedia dokumen ekspor  
auditee (seperti Dokumen V-
Legal) untuk produk auditee 
(hasil penjasaan). 

 Verifier ini berlaku jika kegiatan ekspor dilakukan di tempat 
jasa 

 industri memastikan terdapat pencatatan jumlah bahan baku 
yang diterima industri jasa, jumlah bahan baku yang 
diproses, jumlah produk yang dihasilkan, dan jumlah produk 
yang diekspor melalui tempat jasa sehingga pergerakan dan 
keseimbangan kayu milik industri dapat terpantau. 
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Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi 

Untuk prinsip ini, seluruh kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi baik dengan tujuan domestik 

maupun luar negri (ekspor) harus disertai dengan dokumen angkutan yang sah dan dokumen lain yang 

diperlukan/dipersyaratkan oleh peraturan sesuai dengan produk yang dijual. 
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Dokumen angkutan hasil 
hutan yang sah 

Seluruh perdagangan atau 
pemindahtanganan produk dengan 
tujuan domestik didukung dengan 
dokumen angkutan hasil hutan yang 
sah 

 Memastikan setiap penjualan lokal dan pemindahtanganan 
produk kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan yang 
sah. Misal : untuk penjualan kayu gergajian menggunakan 
dokumen FAKO 

 Mendokumentasikan seluruh dokumen angkutan yang 
digunakan untuk memindahtangankan produk atau menjual 
produk 

 Membuat rekapitulasi penjualan secara rapi per bulan yang 
berisi informasi tanggal, nomor dokumen angkutan, tujuan, 
dan kuantitas (volume dan jumlah pcs) 

Produk hasil olahan kayu 
yang diekspor 

Produk hasil olahan kayu yang 
dieskpor dapat dipastikan merupakan 
hasil produksi sendiri (kecuali untuk 
produk yang diekspor melalui jasa 
subkontrak) 

 Memastikan seluruh produk yang diekspor adalah hasil 
produksi sendiri (kecuali untuk produk yang diekspor melalui 
jasa subkontrak) 

 Memantau kesetimbangan antara produk yang dihasilkan, 
penjualan, dan stok produk 

Pemberitahuan Ekspor 
Barang (PEB) 

Dokumen PEB sesuai dengan dokumen 
ekspor lainnya 

 Mendokumentasikan seluruh dokumen ekspor secara baik 
per bulan 

 Membuat rekapitulasi informasi yang terdapat pada 
dokumen ekspor per bulan. Informasi yang terdapat 
didalam rekapitulasi adalah Bulan, tanggal ekspor, informasi 
yang terdapat didalam dokumen ekspor (PEB, P/L, B/L, 
invoice, LS, V-Legal,  Pajak Ekspor, dan dokumen CITES) 
seperti tujuan ekspor, jenis produk yang diekspor, kuantitas 
(volume dan jumlah pcs), nomor dokumen. 

 Memastikan kesesuaian informasi antar dokumen ekspor 
 Memastikan seluruh dokumen ekspor atas nama perusahaan 

Packing list (P/L) 
Dokumen Packing List (P/L) sesuai 
dengan dokumen PEB 

Invoice 
Dokumen invoice sesuai dengan 
dokumen PEB 

Bill of Lading (B/L) 
Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai 
dengan dokumen PEB 

Dokumen V-Legal untuk 
produk yang wajib 

1. Tersedia Dokumen V-Legal untuk 
produk yang wajib dilengkapi 
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dilengkapi dengan Dokumen 
V-Legal 

dengan Dokumen V-Legal.  

2. Dokumen V-Legal sesuai dengan 
dokumen PEB dan dokumen 
invoice. 

3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang 
disalahgunakan untuk mengekspor 
hasil produksi dari bahan baku 
kayu lelang. 

4. Seluruh stuffing produk yang 
diekspor dilakukan di lokasi industri 
auditee dan/atau industri penyedia 
jasa. 

5. Dalam hal stuffing produk yang 
diekspor tidak dilakukan di lokasi 
industri auditee dan/atau industri 
penyedia jasa, maka tersedia 
dokumen relevan yang 
membuktikan bahwa produk yang 
diekspor adalah barang milik 
auditee 

sendiri 

 Memastikan produk-produk yang wajib dilengkapi dokumen 
V-Legal telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang 
sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. (Daftar kode HS 
produk wajib V-Legal tercantum pada lampiran 1A dan 1B 
Permendag no. 97/M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan 
Ekspor Produk Industri Kehutanan) 

 Memastikan produk-produk yang wajib dilengkapi dokumen 
Laporan Surveyor telah dilengkapi dengan dokumen 
Laporan Surveyor yang sesuai dengan dokumen ekspor 
lainnya.(Daftar kode HS produk wajib Laporan Surveyor 
tercantum pada lampiran Permendag no. 97/M-
DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk 
Industri Kehutanan) 

 Memastikan seluruh kegiatan stuffing dilakukan di lokasi 
industri atau industri kerjasama (subkon) 

 Memastikan seluruh bukti pembayaran bea keluar (jika 
produk yang diekspor terkena bea keluar berdasarkan 
Permenkeu No 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang 
Ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar) 
terdokumentasi dengan baik 

 Memastikan produk yang diekspor berasal dari jenis kayu 
yang tidak dibatasi perdagangannya (Appendix CITES). Jika 
jenis kayu tergolong jenis yang dibatasi perdagangannya 
maka wajib mengurus dokumen CITES 

Hasil verifikasi teknis 
(Laporan Surveyor) untuk 
produk yang wajib verifikasi 
teknis 

1. Realisasi ekspor sesuai dengan 
pengaturan jenis produk yang 
diatur ekspornya. 

2. Seluruh pemeriksaan verifikasi 
teknis oleh surveyor dilakukan di 
lokasi industri auditee dan/atau 
industri penyedia jasa 

Bukti pembayaran bea 
keluar bila terkena bea 
keluar 

Terdapat bukti pembayaran bea keluar 
untuk produk kayu yang dikenakan bea 
keluar 
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Dokumen lain yang relevan 
(diantaranya CITES) untuk 
jenis kayu yang dibatasi 
perdagangannya 

Terdapat dokumen lain yang relevan 
(diantaranya CITES) yang absah dan 
lengkap untuk jenis kayu yang dibatasi 
perdagangannya. 

Implementasi Tanda V-
Legal 

1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan 
pada produk atau kemasan atau 
dokumen/lampiran dokumen 
angkutan hasil olahan sesuai 
ketentuan. 

2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan 
pada produk kayu lelang (sitaan, 
temuan, rampasan) 

 Verifier ini hanya berlaku pada perusahaan yang telah 
mendapatkan sertifikat legalitas kayu dan hanya dinilai saat 
pelaksanaan audit penilikan 

 Membuat label/stempel tanda V-Legal sesuai ketentuan 
yang dibubuhkan pada kemasan atau dokumen/lampiran 
dokumen angkutan hasil olahan 

 

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerja-an bagi industri pengolahan  

Pada prinsip ini, industri wajib memenuhi ketentuan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan memenuhi 

hak-hak tenaga kerja. 

Verifier Norma Memenuhi Persiapan 

Pedoman/prosedur K3 
Tersedia pedoman/prosedur K3 dan 
personel yang ditunjuk untuk 
bertanggung jawab dalam 
implementasi pedoman/prosedur K3 
(beserta surat penunjukannya) 

 Menyusun prosedur K3 terkait keselamatan saat bekerja, 
penanggulangan kecelakaan, dan penanganan apabila 
terjadi kecelakaan/keadaan darurat 

 Menunjuk personel/karyawan yang bertanggung jawab pada 
pelaksanaan K3 

Implementasi K3 
1. Tersedia peralatan K3 sesuai 

pedoman dan berfungsi baik 
(diantaranya belum kadaluarsa). 

2. Tersedia tanda/jalur evakuasi 

 Menyediakan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Kebakaran 
Ringan, Alat Pelidung Diri berupa masker, helm, sarung 
tangan, safety shoes, googles, dan ear plug, dan peralatan 
P3K di lokasi pabrik 

 Memastikan perlatan K3 masih dalam kondisi baik dan untuk 
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Verifier Norma Memenuhi Persiapan 

Alat Pemadam Kebakaran belum memasuki tanggal 
kadaluarsa / selalu dilakukan inspeksi berkala. 

 Membuat tanda/jalur evakuasi pada lokasi pabrik yang 
mengarah ke titik berkumpul di lokasi yang cukup aman dari 
bahaya 

Catatan kecelakaan kerja 
 
 
 

Tersedia catatan kecelakaan kerja 
untuk setiap kejadian kecelakaan kerja 
dan upaya penanganannya 

 Membuat form kecelakaan kerja yang mendokumentasikan 
setiap kecelakaan kerja yang terjadi dengan informasi yang 
dicatat berupa nama karyawan, tanggal, uraian kejadian 
kecelakaan, upaya penanganan, dan upaya pencegahannya 

 Melakukan tindakan penanganan segera setiap terjadi 
kejadian kecelakaan kerja 

 Mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja pada form 
kecelakaan kerja  

Serikat pekerja atau 
kebijakan perusahaan 
(auditee) yang 
membolehkan untuk 
membentuk atau terlibat 
dalam kegiatan serikat 
pekerja 
 
 
 

1. Terdapat serikat pekerja  

atau  

Terdapat pernyataan tertulis 
mengenai kebijakan  perusahaan 
yang membolehkan karyawan 
untuk membentuk atau terlibat 
dalam kegiatan serikat pekerja.  

2. Hasil wawancara dapat 
menyimpulkan bahwa terdapat 
kebebasan berserikat bagi pekerja 

 Jika pada perusahaan telah terbentuk serikat pekerja, 
pastikan serikat pekerja telah terdaftar di Dinas Tenaga 
Kerja setempat dengan kepengurusan serikat pekerja yang 
jelas 

 Jika pada perusahaan belum/tidak terdapat serikat pekerja, 
pimpinan perusahaan membuat kebijakan yang 
memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam 
kegiatan serikat pekerj 

 Kebijakan kebebasan berserikat yang dibuat pimpinan 
perusahaan harus diketahui oleh karyawan perusahaan 

Ketersediaan Dokumen KKB 
atau PP yang mengatur 
hak-hak pekerja 
 
 

Tersedia dokumen KKB atau PP yang 
mengatur hak-hak pekerja serta telah 
didaftarkan ke instansi yang 
berwenang 

 Perusahaan menyusun Peraturan Perusahaan atau 
Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang berisi aturan 
mengenai hak-hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan 

 Mendaftarkan Peraturan Perusahaan/Kesepakatan Kerja 
Bersama ke Dinas Tenaga Kerja setempat 

 Memastikan Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan kerja 
Bersama yang sudah didaftarkan masih berlaku. 
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Verifier Norma Memenuhi Persiapan 

 Peraturan Perusahaan tidak diwajibkan untuk perusahaan 
yang mempekerjakan pekerja kurang dari 10 (sepuluh) 
orang atau telah memiliki Kesepakatan Kerja Bersama 
(KKB).  

Pekerja yang masih di 
bawah umur 

Tidak terdapat pekerja yang masih di 
bawah umur. 

atau 

Ditemukan pekerja dibawah umur 
tetapi telah memenuhi ketentuan 

 Membuat daftar karyawan yang bekerja di perusahaan 
berikut dengan informasi tanggal lahir. 

 Memastikan tidak terdapat karyawan yang berumur < 18 
tahun 

 Memastikan prosedur penerimaan karyawan terdapat syarat 
umur karyawan yang diterima > 18 tahun 

 Jika terdapat karyawan dengan umur < 18 tahun, harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut :  
1. surat izin dari orang tua atau wali 
2. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua 

atau wali 
3. waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam 
4. pekerjaan dilakukan pada siang hari dan tidak 

mengganggu waktu sekolah 
5. menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja 
6. adanya hubungan kerja yang jelas 
7. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

 

Seluruh penilaian terhadap verifier-verifier yang telah disebutkan pada tabel-tabel diatas harus diimplementasikan pada 

Industri dan keseluruhan verifier harus memenuhi norma penilaian yang dipersyaratkan. Apabila terdapat satu verifier 

yang tidak memenuhi norma penilaian, maka Sertifikat Legalitas Kayu tidak dapat diterbitkan. 
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Bagian 3. Tahapan Proses Sertifikasi 

 
Pengajuan sertifikasi SVLK dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara individu (per 

industri) dan secara berkelompok (pengajuan secara bersama-sama oleh beberapa 

industri yang tergabung dalam satu kelompok). Namun pengajuan secara berkelompok 

tidak berlaku bagi pemegang IUIPHHK kapasitas>6.000 m3. 

Ada beberapa persyaratan tambahan yang perlu dilakukan ketika pengajuan sertifikasi 

dilakukan secara berkelompok. Persyaratan tersebut diatur dalam Perdirjen BUK No. 

P13/VI-BPPHH/2014 Dan Perdirjen BUK No P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-

BPPHH/2015. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa hal lain yang perlu diperhatikan dalam mengelola anggota kelompok dan 

ketentuan dalam pelaksanaan audit yang dilakukan secara berkelompok adalah sebagai 

berikut : 

1. Kelompok Sertifikasi wajib melakukan audit internal setiap tahun terhadap seluruh 

anggotanya pada saat sebelum mengajukan sertifikasi Legalitas Kayu.  

Memiliki akta notaris atau dokumen pembentukan kelompok bermaterai  

 Jumlah anggota kelompok paling sedikit 5 industri  

 Mempunyai AD/ART atau kesepakatan antar anggota kelompok  

 Memiliki kepengurusan kelompok 

 Memelihara seluruh dokumen yang mencakup persyaratan standar VLK, contoh : nama 

dan informasi anggota, rekaman pelatihan dan dokumen terkait lainnya  

 Memiliki aturan tertulis bahwa apabila terdapat satu atau lebih anggota yang dinyatakan 

tidak memenuhi maka kelompok dinyatakan tidak lulus atau S-LK kelompok dicabut 

 Anggota kelompok harus memiliki jenis izin usaha yang sama 
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2. Untuk Audit Sertifikasi awal, jika terdapat satu atau lebih anggota kelompok yang 

dinyatakan tidak memenuhi standar Verifikasi Legalitas Kayu maka satu kelompok 

tersebut dinyatakan tidak lulus sertifikasi Legalitas Kayu. Hal tersebut juga berlaku 

saat kegiatan audit surveillance atau penilikan dengan konsekuensi sertifikat 

Legalitas Kayu dicabut. 

3. Setiap anggota kelompok harus diverifikasi dalam satu siklus sertifikat. Sehingga 

tidak terdapat anggota kelompok yang tidak diaudit/diverifikasi dalam satu siklus 

sertifikat. Sampel anggota yang diverifikasi pada setiap pelaksanaan audit, dipilih 

menggunakan pendekatan random sampling. 

4. Setelah kelompok mendapatkan sertifikat legalitas kayu, penambahan anggota 

kelompok yang diperkenankan adalah maksimal 30% dari anggota awal. 

5. Anggota kelompok yang baru bergabung setelah kelompok mendapatkan sertifikat 

legalitas kayu tidak serta merta mendapatkan fasilitas seperti anggota awal 

kelompok. Anggota yang baru bergabung, baru mendapatkan fasilitas seperti 

anggota awal setelah dilakukan verifikasi pada kegiatan audit penilikan. 

 
A. Pra Pengajuan Sertifikasi 
 
Secara umum tujuan dari pra pengajuan sertifikasi Legalitas Kayu adalah 

mempersiapkan kondisi industri sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan 

pemerintah terkait standar penilaian SVLK. Berikut adalah tahapan pra pengajuan 

sertifikasi secara umum yang dapat diacu untuk persiapan sebelum mengajukan 

sertifikasi ke Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu. 
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1. Tetapkan Komitmen Pemilik Perusahaan / Kelompok dan Bentuk Tim 

Industri yang akan mengajukan SVLK harus menetapkan komitmen untuk mematuhi 

standar dan peraturan yang dipersyaratkan SVLK mulai dari pemilik perusahaan hingga 

seluruh karyawannya. Kemudian, untuk melaksanakan persiapan dalam menghadapi 

audit, perlu dibentuk tim khusus yang akan bertugas melakukan seluruh tahapan proses 

persiapan sebelum dilakukan audit lapangan.  

Tetapkan 
Komitmen 

Perusahaan / 
Kelompok dan 

Bentuk Tim

Pelajari 
Standar dan 

Pedoman

Audit Internal 
/ Gap 

Assessment

Susun Rencana 
Perbaikan  dan 
Implementasi 

Rencana 
Perbaikan

Pengajuan 
Aplikasi ke 

LVLK
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2. Pelajari Standar dan Pedoman 

Sesuai yang diatur dalam Perdirjen BUK No P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-

BPPHH/2015, terdapat beberapa lampiran standar dan pedoman SVLK berdasarkan 

izin yang dimiliki. Untuk IUIPHHK dengan kapasitas > 6.000 m3 dan IUI dengan 

investasi > 500 juta rupiah (diluar tanah dan bangunan), menggunakan standar 

Lampiran 2.5.  Perdirjen BUK No P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015. 

3. Gap Assessment/Internal Audit (Wajib bagi pengajuan sertifikasi kelompok) 

Mengidentifikasi gap/kesenjangan antara kondisi perusahaan/industri terkini dengan 

persyaratan yang diminta standar SVLK.  

4. Susun Rencana Perbaikan dan Implementasi Rencana Perbaikan 

Tindakan perbaikan (Corrective Action) yang dihasilkan dari kegiatan Gap Assessment / 

Internal Audit harus ditindaklanjuti dengan menyusun rencana perbaikan. 

 

Tu
ga

s 
Ti

m
  K

h
u

su
s • mempelajari standar dan pedoman VLK 

• melakukan gap assessment/internal audit

• menyusun rencana kerja perbaikan dari hasil gap assessment

• memastikan rencana kerja perbaikan terlaksana dengan baik

• mengajukan sertifikasi ke LVLK

• mendampingi tim audit saat pelaksanaan audit
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Rencana kerja yang telah disusun harus dijalankan sesuai dengan tata  waktu dan 

target yang telah ditetapkan. Setelah seluruh rencana kerja telah dilakukan dan target 

pencapaian telah tercapai, perlu dilakukan verifikasi akhir terhadap hasil perbaikan 

yang telah dilakukan guna memastikan seluruh “gap”/kesenjangan antara kondisi 

perusahaan dengan standar SVLK telah terpenuhi dengan benar.   

5. Pengajuan Aplikasi ke LVLK 

Tahapan selanjutnya setelah industri merasa sudah siap untuk mengahadapi audit 

sertifikasi Legalitas Kayu adalah pengajuan aplikasi sertifikasi kepada LVLK.  

 
 
B. Pasca Pengajuan Sertifikasi 

 

Setelah pengajuan sertifikasi ke LVLK yang telah dipilih, selanjutnya tahapan proses 

sertifikasi sampai keputusan sertifikasi yang dilakukan oleh LVLK yang telah dipilih 

adalah sebagai berikut   

 

1. Pengkajian Permohonan Sertifikasi 

Sebelum melakukan kegiatan verifikasi, LVLK yang telah dipilih oleh industri akan 

melakukan pengkajian permohonan verifikasi. Setelah itu industri dan LVLK 

menyelesaikan urusan kontrak kerja dan kegiatan administrasi lainnya. Jika urusan 

kontrak kerja dan kegiatan administrasi telah selesai, sebelum dilakukan penilaian 

lapangan, industri harus terlebih dahulu mengirimkan data dan dokumen legalitas 

Pengkajian 
Permohonan 

Sertifikasi

Publikasi Pra 
Audit

Penilaian 
Lapangan

Keputusan 
Sertifikasi

Publikasi Pasca 
Audit
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perusahaan untuk dilakukan review/tinjauan dokumen oleh tim audit. Review/tinjauan 

dokumen awal ini diperlukan untuk mengidentifikasi potensi-potensi ketidaksesuaian 

terhadap standar VLK khususnya untuk dokumen legalitas usaha. 

 

2. Publikasi Pra Audit 

Sebelum melakukan penilaian lapangan, LVLK yang ditunjuk menyampaikan publikasi 

tentang rencana pelaksanaan (jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, tim audit, 

disertai dengan informasi profil singkat Industri) kepada beberapa pihak terkait yaitu : 

• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan  BP2HP dan 

SKPD terkait (dilakukan 14 hari sebelum audit) 

• Desa/kelurahan lokasi Industri dan/atau media massa  (dilakukan 14 hari 

sebelum audit) 

• Pemantau Independen (dilakukan 14 hari sebelum audit) 

• Website LVLK dan website http://silk.dephut.go.id (dilakukan 7 hari sebelum 

audit) 

  

3. Penilaian Lapangan 

Kegiatan penilaian lapangan dilakukan oleh tim audit pada lokasi industri. Dalam 

melakukan penilaian lapangan, tim audit  didampingi oleh perwakilan industri 

(Management Representatif) yang ditunjuk oleh manajemen industri dengan Surat 

Kuasa atau Surat Tugas. Verifikasi Legalitas Kayu dilakukan dalam 3 tahapan dengan 

jangka waktu pelaksanaan kegiatan dengan durasi waktu pelaksanaan maksimal 21 

hari. Tahapan pelaksanaan yaitu sebagai berikut :  

 

Pertemuan 
Pembukaan

Verifikasi 
Dokumen, 

Wawancara,  
dan Observasi 

Lapang

Pertemuan 
Penutup
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4. Keputusan Sertifikasi 

Industri dinyatakan lulus dalam sertifikasi legalitas kayu dan diberikan Sertifikat 

Legalitas Kayu apabila seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada Standar 

Verifikasi Legalitas Kayu dapat dipenuhi. Dalam hal terdapat kekurangan dokumen yang 

dibutuhkan saat audit, industri diberikan waktu untuk menyampaikan data dan 

dokumen maksimal 21 (dua puluh satu) hari sejak pertemuan penutupan. Pengambilan 

keputusan hasil verifikasi “Lulus” atau “Tidak Lulus” dilakukan oleh Pengambil 

Keputusan (Panel Review) berdasarkan laporan auditor.  

 

Norma Penilaian

Seluruhnya 
memenuhi

Lulus Sertifikasi dan 
mendapatkan 

Sertifikat Legalitas 
Kayu

Terdapat verifier 
yang tidak 
memenuhi

Tidak Lulus Sertifikasi 

Banding maksimal 14 
hari sejak keputusan 

sertifikasi

Keputusaan banding 
maks 20 hari sejak 

diterimanya banding
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5. Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu 

Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) yang diterbitkan berlaku selama 3 tahun dan setelahnya 

dapat dilakukan perpanjangan (resertifikasi). 

6. Publikasi Pasca Audit 

LVLK akan mengumumkan atau mempublikasikan hasil keputusan sertifikasi pada 

website LVLK dan website Kementerian (http://silk.dephut.go.id dan www.dephut.go.id) 

atau di media massa selambat-lambatnya 7 hari kalender setelah penetapan keputusan. 

7. Pengawasan Sertifikasi/Surveillance : 

Pengawasan terhadap industri yang telah mendapatkan sertifikat legalitas kayu 

dilakukan dengan surveillance audit/audit penilikan selambat‐lambatnya 12 (dua belas) 

bulan sejak pertemuan penutup (closing meeting) audit sebelumnya. Surveillance 

audit/audit penilikan ini dilakukan selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu. 

Keputusan hasil penilikan dapat berupa kelanjutan, pembekuan atau pencabutan 

Sertifikat Legalitas Kayu 
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Bagian 4. Penutup 

Pelaku industri kehutanan harus benar-benar memahami standar verifikasi 

Legalitas Kayu dan proses pengurusaan Sertifikat Legalitas Kayu. Dengan pemahaman 

yang baik terhadap standar SVLK dan proses pengurusan penerbitan Sertifikat 

Legalitas Kayu, diharapkan akan membantu pelaku industri untuk mendapatkan 

Sertifikat Legalitas Kayu dengan lebih mudah.  

Kepemilikan SLK sudah merupakan keharusan bagi pemegang IUIPHHK dan 

IUI. Selain sebagai bukti pemenuhan terhadap peraturan yang ada, kepemilikan SLK 

juga saat ini merupakan jalan untuk melakukan ekspansi pasar karena saat ini seluruh 

rantai pasok peredaran kayu telah mensyaratkan kepemilikan SLK. 

 

 

 


