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Ringkasan
Ser ﬁkasi hutan dan kayu merupakan salah satu cara untuk menciptakan tata
Eksekutif kelola hutan yang baik, yang memberikan kepas an bahwa sumber daya hutan
(Executive dikelola secara lestari dan legal. Ser ﬁkasi Sistem Veriﬁkasi Legalitas Kayu (SVLK)
Summary) wajib untuk semua produk kayu Indonesia yang diekspor dan diterapkan di seluruh

rantai pemasaran kayu. Namun, berbagai kajian independen (Fauziah, 2013;
Maryudi, Suprapto, & Iswari, 2014; Obidzinski et al., 2014) telah mengiden ﬁkasi
beberapa tantangan dalam penerapan SVLK pada produsen dan industri kayu skala
kecil di Jawa. Beberapa permasalahan tersebut di antaranya adalah masih
rendahnya pemahaman tentang SVLK, biaya ser ﬁkasi yang dianggap mahal, dan
kurangnya manfaat ekonomi yang diterima sebagai kompensasi atas kayu yang
berser ﬁkat. Untuk mendorong penerapan SVLK pada produsen dan industri kayu
skala kecil, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai perbaikan peraturan
terkait SVLK dan menyediakan bantuan fasilitasi serta keuangan dalam pengurusan
ser ﬁkasi SVLK (Herawa et al., 2019; Rohadi, Herawa , & Stewart, 2019).
Hasil kajian pada beberapa produsen dan industri kayu skala kecil di Provinsi
Lampung, Kabupaten Pa , dan Kabupaten Bulukumba menyimpulkan bahwa
manfaat ekonomi ser ﬁkasi SVLK hanya dirasakan oleh pelaku bisnis yang terkait
dengan pasar ekspor. Bagi para pelaku bisnis yang masih berorientasi pasar
domes k, manfaat ser ﬁkasi masih terbatas pada aspek sosial, khususnya yang
menyangkut ter b administrasi tata kelola kayu. Proses penerapan SVLK juga telah
menambah pengetahuan tentang konsep pengelolaan hutan lestari, penguatan
jejaring kerja dan pasar, dan peningkatan solidaritas anggota dalam menjalankan
aksi kolek f dalam kelompok. Manfaat pada aspek lingkungan, khususnya mo vasi
masyarakat dalam investai penanaman pohon secara komersial masih tergolong
kecil.
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Untuk meningkatkan adopsi
ser ﬁkasi SVLK oleh produsen dan
industri kayu skala kecil di Indonesia,
pemerintah perlu mengupayakan
beberapa hal sebagai berikut:
1. M e m fa s i l i t a s i p e l a h a n d a n
akreditasi auditor ser ﬁkasi SVLK

untuk memperbanyak jumlah
auditor ser ﬁkasi di ngkat daerah.
2. Mengeluarkan kebijakan untuk
menggunakan kayu berser ﬁkat
dalam berbagai proyek infrastruktur pemerintah.

Sistem Veriﬁkasi Legalitas Kayu
( SV L K ) m e r u p a ka n s i ste m ya n g
bertujuan untuk menjamin kelestarian
pengelolaan hutan melalui kepas an
legalitas kayu serta ketelusuran (asal
usul) kayu. Deﬁnisi ini mengacu pada
Peraturan Menteri Kehutanan P.30
Tahun 2016. Sistem ini dibangun untuk
meningkatkan kualitas tata kelola
hutan dan menjaga kredibilitas legalitas
kayu Indonesia di pasar internasional
(Herawa , Sura , Rohadi, Suka, &
Stewart, 2018).
Penerapan SVLK pada produsen
dan industri kayu skala kecil dak hanya
membantu memas kan keabsahan
kayu yang diperdagangkan, namun juga

meningkatkan posisi tawar petani serta
membuka peluang pasar yang lebih
luas bagi produk kayu mereka. Namun
demikian, hanya sedikit jumlah
produsen dan industri kayu skala kecil
yang telah menerapkan sistem ini
karena berbagai hambatan. Hambatanhambatan tersebut di antaranya adalah
biaya pengurusan ser ﬁkasi yang
diang gap mahal dan rendahnya
kemampuan pengusaha dalam mem e n u h i p e r s y a ra t a n s e r ﬁ k a s i
(Fauziah, 2013). Para pengusaha skala
kecil juga masih mempertanyakan
manfaat ekonomi yang dapat diperoleh
dari adopsi ser ﬁkasi tersebut.

Sebuah kajian dilakukan untuk
Temuan Kunci
menganalisa
penerapan ser ﬁkasi
(Key Findings)

menunjukkan bahwa hanya satu dari
enam perusahaan kayu skala kecil yang
m a s i h m e n e ra p k a n S V L K . S a t u
kelompok produsen kayu masih dalam
proses penerbitan ser ﬁkat VLK,
sedangkan ser ﬁkat VLK pada empat
perusahaan sisanya telah dinyatakan
dak berlaku karena pihak perusahaan
dak melaksanakan audit pengawasan
(surveillance audit). Keenam produsen
dan industri kayu tersebut memperoleh bantuan fasilitasi dan biaya
ser ﬁkasi dari pemerintah pusat
(KLHK), pemerintah daerah (Dinas
Kehutanan), LSM setempat, dan donor,
namun keberlanjutan masa berlaku
ser ﬁkat diserahkan kepada tanggung
jawab masing-masing perusahaan.

Pernyataan
Masalah
(Statement
of the Issue/
Problem)

SVLK pada beberapa kasus pengusahaan kayu pada produsen dan industri
kayu skala kecil di Provinsi Lampung,
Kabupaten Bulukumba (Provinsi
Sulawesi Selatan), dan Kabupaten Pa
(Provinsi Jawa Tengah). Kajian ini
dilaksanakan melalui wawancara
mendalam terhadap para pemilik dan
pekerja di perusahaan-perusahan
tersebut. Kajian bertujuan untuk
memahami proses ser ﬁkasi SVLK yang
telah terjadi, persepsi para pengusaha
terhadap konsep ser ﬁkasi tersebut
serta kelangsungan penerapan ser ﬁkasi.
Hasil kajian di Provinsi Lampung
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Ke dakjelasan manfaat ekonomi
merupakan penyebab utama
penghen an kelangsungan ser ﬁkasi
oleh empat pengusaha kayu di atas.
Keempat perusahaan tersebut masih
berorientasi pada pasar domes k yang
dak mewajibkan ser ﬁkat VLK atas
produk kayu yang dijual. Kayu yang
berser ﬁkat VLK juga dak memperoleh keis mewaan di pasar domes k,
baik dari sisi harga maupun akses pasar.
Pada perusahaan yang sudah berorientasi ekspor, mem-pertahankan
masa berlaku ser ﬁkat VLK menjadi
syarat untuk keberlangsungan pasokan
produk kayu kepada perusahan
ekspor r.
Ilustrasi manfaat ser ﬁkasi SVLK
yang dirasakan oleh para produsen dan
industri kayu skala kecil di Provinsi
Lampung terlihat pada Gambar 1.
Terlihat bahwa manfaat yang paling
dirasakan oleh para pelaku usaha
adalah pada aspek sosial. Manfaat
ser ﬁkasi selanjutnya yang dirasakan
adalah pada aspek lingkungan dan tata
kelola usaha, sedangkan manfaat
ekonomi hanya dirasakan oleh dua
pelaku usaha.
Manfaat sosial terutama dirasakan pada peningkatan kerjasama
kelompok serta peningkatan pengetahuan tentang administrasi kayu.

Keikutsertaan mereka dalam program
ser ﬁkasi juga meningkatkan jejaring
kerja mereka dalam menjalankan
usaha. Manfaat lingkungan dan tata
kelola usaha yang dirasakan terutama
adalah peningkatan mo vasi masyarakat dalam penanaman kayu serta
peningkatan kualitas produk kayu yang
dihasilkan. Pengetahuan yang diperoleh masyarakat dalam proses
ser ﬁkasi memberikan mo vasi yang
baik kepada masyarakat tentang
prospek usaha kayu serta peningkatan
kesadaran mereka akan pen ngnya
menjaga kualitas produk kayu yang
dihasilkan. Pada aspek ekonomi,
ser ﬁkasi SVLK terutama memberi
manfaat bagi perluasan akses pasar,
khususnya pasar ekspor.
S e p e r h a l ny a d i P ro v i n s i
Lampung, manfaat ser ﬁkasi SVLK yang
dirasakan oleh para produsen dan
industri kayu skala kecil di Kabupaten
Bulukumba pada umumnya masih
terfokus pada aspek sosial. Sementara
itu untuk Kabupaten Pa , para pelaku
usaha umumnya sudah tergolong
kepada industri kayu skala kecil dan
medium yang berorientasi ekspor,
sehingga manfaat ekonomi sudah
dirasakan dalam bentuk kemudahan
akses pasar.
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Gambar 1. Manfaat ser ﬁkasi VLK yang dirasakan oleh para produsen dan industri kayu
skala kecil di Provinsi Lampung
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Pilihan dan
Rekomendasi
kebijakan
(Policy Options and
Recommendations)

Ser ﬁkasi SVLK menjadi syarat
bagi para pelaku usaha produsen dan
industri kayu yang telah berorientasi
ekspor. Kepemilikan ser ﬁkat VLK
merupakan syarat untuk memperoleh
akses terhadap pasar ekspor. Adopsi
ser ﬁkasi SVLK oleh produsen dan
industri kayu skala kecil masih tergolong rendah karena masih rendahnya
manfaat ekonomi yang dirasakan oleh
para pelaku usaha. Upaya untuk

meningkatkan adopsi ser ﬁkasi SVLK
oleh para produsen dan industri kayu
skala kecil dapat dilakukan dengan
dukungan kebijakan pemerintah, yaitu
melalui:
1. Memperbanyak auditor ser ﬁkasi di
ngkat daerah untuk mengurangi
biaya ser ﬁkasi.
2. Mengutamakan penggunaan kayu
berser ﬁkat dalam berbagai proyek
infrastruktur pemerintah.
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Lampiran (A achment)

Tegakan Acacia mangium Kelompok Tani Hutan Makmur, Lampung

Salah satu ekspor r produk olahan kayu yang menampung kayu rakyat, Lampung.

Salah satu industri sawmill pemasok ekspor r produk olahan kayu
(kiri). Contoh ser ﬁkat VLK (kanan)
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