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Nama Acara: Lokakarya CSO “Penggunaan Teknologi Pelacakan Kayu Untuk Memperkuat Pemantauan 

Kehutanan Independen” 
Tanggal Acara: 14 November 2016 Waktu: 12.00 – 19.00 

Notulen disiapkan oleh: Hanny Chrysolite Lokasi: Kantor WRI Indonesia 
1. Tujuan 

Lokakarya ini bertujuan untuk: 

(1) Memperkenalkan berbagai pilihan teknologi pelacakan kayu kepada peserta; 

(2) Mengidentifikasi peluang dan tantangan penggunaan teknologi pelacakan kayu dalam pemantauan kehutanan 
independen; 

(3) Membangun gagasan untuk memperkuat sistem pelacakan kayu di Indonesia serta mengidentifikasi upaya-upaya 
kolaboratif yang perlu dilakukan untuk memperkuat pemantauan independen dalam kaitannya dengan sistem pelacakan 
kayu dan penegakan hukum. 

2. Daftar hadir 

Nama Organisasi E-mail Nomor Telp 
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Nama Acara: Lokakarya CSO “Penggunaan Teknologi Pelacakan Kayu Untuk Memperkuat Pemantauan 
Kehutanan Independen” 

Tanggal Acara: 14 November 2016 Waktu: 12.00 – 19.00 

Notulen disiapkan oleh: Hanny Chrysolite Lokasi: Kantor WRI Indonesia 
3. Susunan Acara  

Topik Pembicara/Penangg
ung jawab 

Waktu 

Opening remarks and Introduction: 

Saat ini kita masih mengalami banyak isu hutan, salah satunya adalah isu data 
dimana banyak ketidakcocokan antara data kawasan hutan di KLHK dengan 
data yang diambil dari citra satelit. Laporan KLHK mendapati ada 40 kawasan 
hutan yang tidak ada hutannya, sementara laporan WRI berkata ada berjuta-
juta kawasan. Ada juga isu data lahan yang menurut laporan digunakan lahan 
sebagai perkebunan tetapi menghasilkan kayu. 

Pembalakan liar merupakan salah satu penyebab utama terhadap deforestasi 
dan degradasi hutan dan lahan gambut di Indonesia. 

Salah satu cara untuk mengurangi isu bidang hutan adalah dengan 
meningkatkan kapasitas keterlacakan, bisa menggunakan teknologi-teknologi, 
contohnya dengan chip, dengan DNA kayu. 

Teknologi-teknologi yang akan dibicarakan hari ini diharapkan dapat 
mendorong penegakan hukum, pemasaran timber dan hasil hutan di Indonesia 
dan serta meningkatkan peran CSO sebagai pengawas. 

Direktur WRI 
Indonesia: Tjokorda 
Nirarta Samadhi 

Dewi Tresya 

13.00 – 13.15 
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Topik 1: Penggunaan Teknologi Pelacakan Kayu dalam Pemberantasan 
Pembalakan Liar: Dimensi Internasional 

• WRI mendirikan the Forest Legality Alliance (Aliansi Legalitas Hutan atau 
FLA) di tahun 2010, bekerjasama dengan USAID (Lembaga Amerika 
Serikat untuk bantuan luar negeri).  

• Tujuan dibentuknya FLA adalah untuk mempertemukan sektor swasta, 
organisasi masyarakat sipil (ormas atau CSO), ahli kebijakan dan 
teknologi, serta badan pemerintahan untuk berunding dan bermitra dalam 
menanggapi amandemen hukum “The Lacey Act” tahun 2008. 

• Sebagai hukum pertama yang jenis ini di dunia, Amandemen Lacey tahun 
2008 menciptakan sebuah kondisi baru yang mengagetkan para importer 
kayu Amerika Serikat dan pemasok-pemasoknya di seluruh dunia.  

• Pada tahun 2016, the Lacey Act tidak lagi sendiri dalam lanskap hukum 
internasional: The Australian Illegal Logging Prohibition Act (UU Australia 
untuk Larangan Pembalakan Liar), Peraturan kayu Uni Eropa mulai 
berlaku tahun 2013 (Timber Regulation), di Indonesia ada SVLK dan 
Timber License FLEGT, dan lain-lain. “The New Normal” di dunia 
internasional dalam perdagangan kayu. 

• Sekarang yang menjadi perhatian dan tantangan ada 2, yaitu timber 
tracking dan timber identification.  

• Empat kategori umum teknologi-teknologi yang dikembangkan: 

o Perimeter defense di lapangan membantu pencegahan 
pembalakan liar, contoh: remote sensing, GFW, UAVs (drones), 
handheld device, dll. 

o Teknologi Pelacakan Kayu untuk melacak produk tertentu. 

� Komponen fisik, seperti tanda palu sederhana, atau 
barcode. 

� Manajemen informasi, seperti sistem perizinan online. 

o Teknologi identifikasi kayu, i.e.anatomi kayu, teknologi berbasis 
DNA, teknologi sifat-sifat kimia dalam sampel kayu 

o Teknologi analisis data besar “Big Data”: data geospasial, big 
data crunching, menghubungkan titik-titik. 

• Teknologi ini berkembang pesat, berikut potensi-potensi untuk membantu 
memberantas pembalakan liar: 

o Pencegahan: mencegah oknum-oknum yang berniat melakukan 
tindak kriminal dengan dipasangnya teknologi. 

o Deteksi: membuktikan adanya tindak kriminal. 

o Kredibilitas: (meningkatkan kredibilitas perusahaan produk hutan 
untuk membuktikan bahwa produk mereka dapat diverifikasi) 

• Namun teknologi ini bukan quick fix, ada tantangan-tantangan: 

o Harus tetap memiliki dan dimulai dengan diagnosa masalah yang 
jelas (strategi). 

o Teknologi harus ditanam di sistem dan diaplikasikan. 

o Ada kelemahan-kelemahan dalam setiap teknologi: contoh, 
remote sensing mengalami masalah dalam awan, susah 
mendapat DNA dari kayu mati, belum ada referensi data untuk 
banyak spesies,  

• Final points: 

o Point 1: Sekarang unsur legalitas kayu menjadi populer dan 
menjadi demand di level internasional, bahwa ada hukum-hukum 
di negara lain dan punya ancaman pidana ketika kayu ilegal 
masuk ke negara mereka. Sebagai akibatnya kelacakan kayu 

Charles Victor Barber 
(WRI) 

13:10 – 13:20 
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Nama Acara: Lokakarya CSO “Penggunaan Teknologi Pelacakan Kayu Untuk Memperkuat Pemantauan 
Kehutanan Independen” 

Tanggal Acara: 14 November 2016 Waktu: 12.00 – 19.00 

Notulen disiapkan oleh: Hanny Chrysolite Lokasi: Kantor WRI Indonesia 
menjadi kapasitas yang penting untuk dimiliki. Indonesia, sebagai 
negara yang sangat terlibat di pasar produksi kayu internasional, 
sekarang punya kepentingan untuk ikut serta mengembangkan 
teknologi pelacakan kayu dan menekan kayu ilegal untuk 
sustainability kayu Indonesia. 

o Point 2: Ada teknologi-teknologi yang sudah beredar untuk 
pelacakan kayu dan verifikasi kayu, dan mendeteksi kayu ilegal 
di rantai pasokan (mengetahui darimana kayu-kayu ini berasal 
dan kemana perginya). 

o Point 3: Ada teknologi juga yang bisa mendeteksi jenis kayu 
sehingga dapat menekan beredarnya jenis kayu ilegal. 

o Point 4: Pentingnya keperluan teknologi untuk menganalisis 
semua data terkait (kemampuan analisa data) yang bisa 
diaplikasikan untuk upaya pemberantasan pelacakan kayu. 

o Point 5: Namun kita harus berhati-hati melihat kelemahan 
teknologi-teknologi dan memilih teknologi yang paling tepat, serta 
memutuskan bagaimana kita bisa memasukkan teknologi ini ke 
dalam sistem. 
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Nama Acara: Lokakarya CSO “Penggunaan Teknologi Pelacakan Kayu Untuk Memperkuat Pemantauan 
Kehutanan Independen” 

Tanggal Acara: 14 November 2016 Waktu: 12.00 – 19.00 

Notulen disiapkan oleh: Hanny Chrysolite Lokasi: Kantor WRI Indonesia 
Topik 2: Pelacakan Kayu Melalui Analisis Anatomi Kayu 

• Mempelajari landasan teori anatomi kayu dan peranan analisis struktur 
anatomi dalam kaitannya dengan kegiatan pelacakan kayu. 

• Kunci dalam pelacakan kayu perlu tahu jenis species dan mempunyai 
database referensi letak geografis. 

• Apa yang dimaksud dengan anatomi kayu? (macam, susunan, fungsi 
masing-masing): Karakteristik yang khas pada setiap jenis kayu itulah 
yang dikenal sebagai struktur anatomi kayu. 

• Setiap kayu punya susunan yang berbeda. 

• Dengan melihat anatominya (contoh dari vascular bundle, kita dapat 
menentukan jenisnya). Bambu atau kelapa atau kelapa sawit—berbeda-
beda. Kita butuh pemahaman untuk karakteristik masing-masing jenisnya. 
Karena dengan begitu, kita bisa mengetahui kayu-kayu apa yang 
dilindungi dan dapat mengidentifikasi jenisnya saat melihatnya di 
pemasaran dan mendeteksi jika kayu ini legal atau tidak. 

• Analisis struktur anatomi kayu dilakukan secara makro-,mikro- dan sub-
mikroskopis. Metode identifikasi: mulai dari yang sederhana (kunci 
dikotomis dan kartu identifikasi) hingga menggunakan komputer). 
Hasilnya berupa risalah untuk setiap jenis. Biaya identifikasi kayu: 
makroskopis (satu sample 500rb) mikroskopis (1 juta/sampel), sub-
mikroskopis (2 juta/sampel). 

• Yang terbaru dengan komputer, memasukkan karakteristik database di 
komputer. Saat ini sedang dikembangkan teknik barrcode. Tetapi masih 
banyak kelemahan, misalnya database yang baru ada saat ini baru ada 3 
jenis: jati, merbau, meranti merah. Kelemahan lain ada pada foto-foto 
yang diambil harus banyak. 

• Struktur anatomi kayu sebagai kunci utama dalam kegiatan pelacakan 
kayu, karena dapt menentukan jenis kayu. Namun, terkadang sulit 
sampai ke jenis species, hanya sampai ke tingkat genus. Analisis struktur 
hanya membantu mengidentifikasi jenis apa, untuk sampai ke lokasi asal 
harus ada hasil analisis DNA. Belum ada hasil kayu bank DNA-nya, 
karena untuk melakukannya perlu biaya yang tinggi.  

• Penting punya database DNA di setiap wilayah (contoh pohon jati Jawa 
dengan jati yang di daerah lain harus bisa dibedakan). 

• Selama data DNA lokasi dan perjenis sudah ada, maka dapat dilacak. 
Sejauh ini baru pinus yang ada, jati belum ada. Limitasinya ada di 
pendanaan. 

• Final points: teknologi anatomi kayu dapat digunakan untuk menentukan 
jenis kayu itu. Teknologi penentuan jenis kayu dapat membantu 
penegakan hukum sebagai barang bukti apakah kayu tersebut adalah 
kayu yang dilindungi. Analisa DNA dapat membantu lokasi asal kayu 
tersebut. 

Prof. Imam Wahyudi 
(IPB) 

13.20 – 14.00 
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Topik 3: Pelacakan Kayu Melalui Penginderaan Jauh/Citra Satelit 

• Platform yang dikembangkan WRI: Global Forest Watch (GFW) 
http://www.globalforestwatch.org/. Misi: bila ketersediaan informasi hutan 
lebih baik, maka manajemen hutan menjadi lebih baik. Tantangan 
ketersediaan data statistik kehutanan: kurang reliabel, bukan data terkini, 
tersebar, data bersifat teknis, tidak interaktif. GFW bermaksud untuk 
mencapai transformasi data menuju informasi yang transparan guna 
mendukung kebiakan yang akuntabel.  

• Teknologi citra satelit yang berkembang sangat pesat dapat digunakan 
untuk memonitor perubahan tutupan hutan, kerusakan hutan, kebakaran. 

• GFW menunjukkan bahwa citra satelit dan hasil analisisnya tidak selalu 
harus berbayar. GFW terbuka untuk umum dan bisa didownload. 

• Resolusi GFW adalah 30x30 meter. 

• Pembalakan liar dapat dicegah dengan menggunakan data satelit dan 
analisa yang tepat, sebagai contoh di Kamerun dan Peru. GFW: bisa 
identifikasi tebangan (hilangan tutupan hutan), near real-time melalui fitur 
GLAD. GFW tidak dapat menunjukkan aktifitas ilegal logging, hanya dapat 
menunjukkan hilangnya tutupan hutan atau menjadi bahan awal untuk 
mengidentifikasi atau menyelidiki adanya tindakan ilegal logging. 
Sehingga, tetap diperlukan juga inteligensi manusia (mata-mata). Perlu 
adanya kombinasi intelijensi citra satelit dengan human intelligence atau 
orang lapangan. GFW bisa menolong dimana unit kehutanan dapat dikirim. 

• Terdapat kelemahan-kelemahan GFW antara lain GFW tidak dapat 
mengidentifikasi selective logging. 

• Darimana sumber data GFW? Sumber data GFW diambil dari KLHK dan 
Kementan (2010-2011), dari darah dan juga dari swasta Greenpeace. 
Ketika data tidak cocok, WRI berusaha mengkonsolidasi. Tetapi tidak akan 
menghilangkan data yang hilang. Memang ada isu data verifikasi yang sulit 
untuk membuktikan GFW dan membutuhkan bantuan langsung verifikasi 
dari daerah. 

• Apakah data GFW dapat digunakan atau pernah digunakan sebagai 
barang bukti hukum? Bisa melihat undang-undang ITE, dan ada juga 
undang-undang keterbukaan informasi publik. Diperlukan exercise terus 
menerus sehingga hakim menerima. Citra satelit hanya merupakan 
indikasi, tetap harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang lain. Di Peru, 
pernah ada kasus hukum yang menggunakan GFW untuk law 
enforcement. Di luar itu, GFW juga dapat dipakai untuk menekan 
pemerintah melakukan tindakan dan sebagai watchdog tool. Mengenai alat 
bukti, Undang-Undang no.32 mengakui barang bukti lain, jadi berdasarkan 
hukum, GFW mungkin bisa digunakan sebagai barang bukti. 

• Konteks pencegahan ilegal logging, bagaimanakah GFW dapat 
digunakan? Dengan menggunakan GFW, kita dapat melihat ada tren 
historis kehilangan tutupan hutan, maka kita dapat menambah jumlah unit 
kehutanan di daerah-daerah tersebut. GFW bisa digabung dengan hasil 
permodelan statistik, gabungan dengan analisa lapangan (akses jalan). 

• Bagaimana tingkat akurasi GFW? Tergantung jenis ekosistem. Akurasi 
sekitar 80%. Tergantung akurasi gambar (misalnya tergantung pada 
penangkapan gambar, perbedaan warna/gambar, tutupan awan, 
kelembapan, sinar matahari).  

• Final point: Remote sensing is powerful but useless without field 
verification/validaiton from the ground. 

• Dari analisa citra satelit, kira-kira apa yang bisa digunakan untuk 
membantu penyelidikan ilegal logging? Pertama, penting untuk 
mempunyai fokus wilayah sangat penting (areal yang semakin sempit, 
semakin baik), situs yang jelas. Kedua, lebih baik memulai dari 
penggunaan archive yang gratis. Ketiga, jika betul-betul diperlukan, baru 
menggunakan citra atau drone. 

Arief Wijaya (WRI 
Indonesia) 

14.00 – 14.50 

http://www.globalforestwatch.org/
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Questions and comments with answers: 

1. Seberapa sering GFW di-update dan secepat apa GFW dapat 
digunakan sebagai first alert? 

Answer: (Arief) Citra satelit yang belum diolah dikeluarkan setiap hari, 
GFW GLAD alert data: setiap 8 hari. 

2. Apakah satu jenis kayu kempas bisa dilihat bedanya dari wilayahnya? 

Answer: (Imam) Bisa. Setiap wilayah menghasilkan jenis yang 
berbeda, ada perbedaannya. Satu lokasi dapat menghasilkan hasil 
yang berbeda. Kalau lihat foto-foto yang ada kita bisa lihat bedanya. 
Conothnya, dapat dilihat dari Isi pori untuk menentukan asal. 

Bisakah isi pori menentukan wilayah kayu diambil dari wilayah legal 
atau tidak? 

Answer: (Imam) Tidak bisa. Kesulitan pendeteksian identifikasi jenis 
kayu adalah itu harus dibarengi dengan data referensi atau database. 
Namun, kalau tahu jenisnya, kita bisa liat data asal usul beli kayunya. 
Kalau dokumen mengatakan bahwa kayu datang dari asal usul lokasi 
yang tidak ada jenis kayunya, maka bisa diselidiki. Dari segi ilmiah, 
cukup dengan tahu jenis ilmiahnya, kita bisa cek apakah ada HPH 
terdekat. Jadi, sebetulnya database itu diperlukan. Namun kalo tidak 
ada database, kita bisa lihat dokumen-dokumen terkait (rantai 
pasokan, dimana didapat, kemudian menganalisa ketepatan dokumen 
tersebut). 

3. Bagaimana orang-orang di daerah dapat mengakses database 
anatomi kayu yang sudah ada? 

Answer: (Imam) Bisa dengan mengirimkan DNA kayu ke Bogor (IPB).  

4. Indonesia sudah punya SVLK, aturan-aturan untuk mengurangi ilegal 
logging, namun permasalahannya adalah adanya kemauan untuk 
menindaklanjuti permasalahan ilegal logging ini di sisi pemerintah. 
Dukungan bagi negara untuk memberantas ini sudah baik, 
persoalannya sekarang adalah apakah pemerintah sudah mau 
menanggapinya? Instrumen-instrumen sudah banyak, tetapi kemauan 
pemerintah perlu. Ini adalah tantangan kita ke depan, untuk 
mendukung KLHK, seperti meningkatkan kapasitas dan lain-lain.  

Answer (Citra): KLHK sudah punya tata cara pengaduan (kehutanan, 
lingkungan hidup, kebakaran, dll) sampai kepada penindaklanjut, 
mekanismenya sudah mau disahkan, ada di dirjen penegakkan 
hukum dan pengawasan. KLHK sedang membangun dan 
memperbaiki sistem menjadi lebih jelas dan satu pintu (ada direktorat 
pengawasan, verifikasi lapangan, kerjasama dengan yang lain, staf, 
proses, dll). Segera diterbitkan. 

5. WRI punya Forest Legality Act untuk konteks pemantauan, teknologi 
apa yang akan dihasilkan WRI? KLHK ada SIPUH (Sistem Penataan 
usaha hutan online). KLHK memberlakukan dan menempel barcode 
masing-masing kayu terintegrasi dengan SIPUH Online. Adakah 
pengalaman WRI atau negara lain perihal best practice untuk 
teknologi pelacakan dan terkait penegakan hukum ini gimana? 

Answer: (Chip) sekarang ini sedang survey sistem baru untuk 
traceability, di Guatemala. Peru sudah investasi uang donor untuk 
traceability system. Tetapi sistem ini dalam pelaksanannya tidak ada, 
hanya ada di kertas. Sistem-sistem ini hanya best practice on paper, 
but not on implementation. Karena jika ada korupsi yang berjalan, 
tidak akan bisa teknologi yang berjalan dengan baik. Jawaban 
ringkasnya, sejauh ini belum ada sistem best practice di dunia, namun 
hanya ada contoh apa yang bekerja, apa yang tidak. 

Follow-up question: (Dewi) Kalau di negara-negara seperti Indonesia, 
Peru, Guatemala, masih banyak permasalahan dalam negerinya, 
seperti korupsi, dan lain-lain. Bagaimana di negara-negara maju yang 

 14:50 – 15:50 
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Kehutanan Independen” 
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tidak lagi punya masalah-masalah korupsi ini (seperti US atau 
European Union)? Bagaimana peluang-peluang untuk generate law di 
negara maju (the US, European union, etc) to decrease ilegal 
logging? 

Answer (Chip): tetap perlu “burden of proof” atau barang bukti di 
negara-negara maju itu. Sekarang masih sedikit kasus di Amerika 
juga yang berhubungan dengan “The Lacey Act” 

Answer (Kosar): Penting untuk tahu definisi-definisi legalitas kayu di 
Indonesia dan negara lain juga berbeda, definisi jenis kayu di 
Tiongkok dan Indonesia juga berbeda, definisi deforestasi dan tutupan 
lahan (hutan primer, dan sekunder). Meskipun sistem di Indonesia 
belum sempurna, tetapi bagaimana kita dapat memanfaatkannya dan 
mendorong sistem untuk dikuatkan. KLHK sudah mulai terbuka 
dengan adanya FLEGT. Tantangannya adalah transparansi di 
Indonesia. Ketika kita menemukan kayu (misalnya plywood) yang 
suspicious di negara lain, bagaimana kita membuktikan kelegalitasan 
kayu itu, sample apa yang dapat kita ambil. 

6. Untuk struktur anatomi kayu, ada kayu bulat dan kayu olahan. 
Bagaimana mendeteksi kayu olahan? Mampukah kita membuat 
database? 

Answer (Imam): kayu olahan bisa di indentifikasi (seperti dari meja, 
kayu lapis dan lain-lain). Tetapi isu ini memang tidak bisa hanya 
bidang teknis, tetapi butuh pencatatan atau manajemen data yang 
harus diperbaiki. Harus dibarengi dengan adanya catatan atau rekor 
dari setiap instansi. 

7. Adakah rencana WRI untuk present data tata usaha hutan, 
bagaimana memastikan ilegal logging atau tidak melalui citra 
satelit/GFW (menjadi lebih detil ke Rencana Kerja Tahunan/RKT 
Konsensi)? 

Answer (Arief): WRI tidak punya data konsensi atau RKT. Namun bila 
pengguna punya data konsensi di lapangan, pengguna bisa upload 
dan analisa nya bisa di lihat dari poligen. Rencananya, tentu WRI 
ingin menjadi lebih detil, tetapi butuh proses. 
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Discussion 1 Penguatan Pemantauan Independen dalam Kaitannya 
dengan Sistem Pelacakan Kayu dan Penegakan Hukum 

Topik: ‘Gagasan Penggunaan Teknologi Pelacakan Kayu dalam 
Pemantauan Kehutanan Independen dan Penegakan Hukum’ 

x Semua yang diperkenalkan pada presentasi-presentasi sebelumnya 
(Citra satelit, teknologi DNA, dll) mengacu pada bagaimana 
penggunaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang legal dalam 
kasus pembalakan liar. 

x Alat bukti dalam UU 18/2013, Alat bukti berdasarkan KUHP: saksi, 
surat/akta, keterangan ahli, petunjuk, keterangan terdakwa. Diluar alat 
bukti KUHP, ada alat bukti lain: dokumen elektronik, informasi 
elektronik, dan peta. Alat bukti lain bukan sebagai perluasan KUHP, 
melainkan penambahan jenis alat bukti.  

x 2 Syarat penggunaan dokumen eletronik (dari data scientific) sebagai 
barang bukti: 1) Syarat formil, bukan surat atau akta resmi yang harus 
dalam bentuk tertulis, 2) Syarat materil, dijamin keotentikannya, untuk 
data resmi sumber walidata, untuk data saintifik, dibunyikan sebagai 
keterangan ahli, dan kesesusaiannya dengan fakta lain sebagai 
petunjuk. 

x Data scientific harus dibarengi dengan adanya ahli untuk digunakan 
sebagai barang bukti. Penentuan ahli: 

o Ahli harus mempunyai linearitas keahlian (background S1, 
S2, S3) 

o Ahli harus mempunyai pengalaman (jurnal riset) 

o Ahli melekat pada individu, bukan lembaga. 

o Ahli menjadi saksi yang tidak tergantung pada panca indera 

x Terkadang penegak hukum gagal menggunakan barang bukti 
scientific/technology karena mereka tidak sepenuhnya mengerti. 

x Ketika kita mempunyai barang bukti, sebaiknya sejak awal kita sudah 
tahu barang bukti ini mampu menjelaskan tindak pidana yang mana: 

o Tindak pidana formil: Teknologi yang menjelaskan 
bagaimana pelanggaran hukum terjadi (kesesuain dokumen 
dengan tindakan, kepatuhan pelaksanaan prasyarat 
dokumen) 

o Tindak pidana materil: Teknologi yang menjelaskan dampak 
dari perbuatan (kerusakan hutan, tidak mungkin legal, 
kemungkinan legal, dengan syarat) 

x Ketika kita mempunyai barang bukti, sebaiknya mampu menjelaskan 
tindak pidana 2 hal ini: 

o Indikasi terjadinya perbuatan melawan hukum (kapan terjadi, 
dimana) 

o Indikasi adanya unsur kesengajaan (objektifitas niat, 
biasanya; manipulasi, penipuan, pemaksaan, 
ketidakpatuhan) 

x Biasanya undang-undang terkait perusakan hutan, biasanya dari 
kegiatan saja sudah sah menjadi tindak pidana formil, tidak perlu ada 
dampaknya. 

x Terkadang yang menjadi persoalan adalah tata usaha negara 
Indonesia yang panjang menimbulkan kesulitan crosscheck. 

o Alur dokumen: IHMB Æ RKUPHHK (Jatah tebang tahunan) 
Æ LHC (Berapa yang akan ditebang) Æ RKT Æ LHP 
(Berapa yang ditebang) Æ SBB (Berapa pembayaran PNBP 
Æ SKSHHK (Kayu apa yang diangkut) 

Grahat Nagara 
(Yayasan Auriga) 

15.50 – 16.30 
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o Memanen kayu tidak sesuai dokumen. Antara berapa yang 
ditebang (dari dokumen LHP), dan berapa yang akan 
ditebang (LHC) tidak bisa dibuktikan apakah berasal dari 
tempat yang sama. Saat ini verifikasi yang terjadi hanya 
berdasarkan volume kayu, bukan wilayah-wilayah. 
Perusahaan-perusahaan tidak mencatat titik kordinat 
penebangan kayu itu. 

o Ternyata tidak ada kordinasi antara tiap ‘gate’ tata usaha 
kayu. Terkadang dokumen-dokumen tidak ada kaitannya 
sama sekali. Di SIPUH online-pun, tidak ada kordinasi antara 
peng-input informasi. Dibutuhkan teknologi dan analisis 
verifikasi-verifikasi dokumen dengan ukuran yang jelas di 
tiap langkah. 

x Tipologi kejahatan berdasarkan kebutuhan informasi: 

o Peredaran terhadap kayu yang dipanen tanpa izin: Perlu 
dibuktikan terjadi hilangnya tegakan di luar konsesi 

o Memasukkan kayu ilegal ke dalam tata usaha: Perlu 
informasi tegakan yang telah ada sebelumnya—logis dengan 
penebangan? 

o Menebang melebihi/tidak sesuai yang dilaporkan: Perlu 
informasi apakah jenis/spesies kayu yang dipanen sesuai 
dengan LHP 

o Memasukkan ilegal dalam pengangkutan: Perlu informasi 
apakah jenis/spesies kayu yang dipanen sesuai dengan 
yang dilaporkan 

x Bagaimana menggunakan barang bukti dan dengan standar apa 
untuk dibawa ke pengadilan? Belum ada metode scientific dan 
prosedur penggunaanya di pengadilan atau yang digunakan di 
Mahkamah Agung (seperti pedoman untuk mengatasi lingkungan 
hidup, kriteria yang harus dipakai, hak hakim untuk menghadirkan 
ahli, dan lain-lain). Namun, hakim belum tentu pula memakai standar 
ini, tergantung hakim untuk menentukan nilai beban barang bukti itu.  

x Bagaimana masyarakat awam bisa membantu proses ini?  

o Bisa ikut melaporkan tindak kriminal. Namun harus ada 
perlindungan untuk penginform ini dan insentif. Tetapi tidak 
cukup pelaporan dilakukan kepada pemerintah/oknum 
penegak hukum. Dan harus ada respon dari penegak 
hukum. Pembuktian-pembuktian juga menjadi penting 
(dilacak rentetan kegiatannya, contohnya siapa yang 
nantinya diuntungkan dari kegiatan ini). Gerakan-gerakan 
sosial diperlukan supaya penegakan hukum menjadi lebih 
cepat. 

o Teknologi itu digunakan untuk langkah awal (acuan) memulai 
investigasi, contohnya. 

Rekomendasi-rekomendasi: 

x Gerakan-gerakan sosial menekan pemerintah dan penindak hukum. 
Tidak cukup memberikan informasi ke penegak hukum. Secara publik 
harus disebarluaskan informasi yang bisa menekan aktor. 

x Memperkuat kapasitas penyidik sehingga alat bukti non konvensional 
KUHP lebih kuat dan bisa diterima. 

x Sistem manajemen informasi untuk penting. Ada database yang 
terkait. 

Final points: 

x Seharusnya SIPUH bisa membuktikan di tiap langkah apabila ada 
ketidaksesuaian data (self-analyzing tool). 
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Nama Acara: Lokakarya CSO “Penggunaan Teknologi Pelacakan Kayu Untuk Memperkuat Pemantauan 
Kehutanan Independen” 

Tanggal Acara: 14 November 2016 Waktu: 12.00 – 19.00 

Notulen disiapkan oleh: Hanny Chrysolite Lokasi: Kantor WRI Indonesia 

x Seharusnya ada titik kordinat tempat kegiatan terjadi di pelaporan. 

x Ketika ada identifikasi anatomi kayu, seharusnya bisa membuktikan 
wilayah di dapatnya kayu tersebut sebagai bukti memperkuat 
mekanisme data pendukung ilegal logging. 

x Teknologi sendiri tidak cukup, harus ada target pemecahan masalah 
untuk menentukan strategi yang sebetulnya diperlukan. Yang paling 
penting ada target dan ada strategi. 

x Bagaimana menghubungan teknologi-teknologi dan sistem yang ada 
(sinkronisasi data yang tertulis dan yang terjadi di lapangan). 
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Topik: Kasus Jawa Timur dan FLEGT (VPA) 

Jawa Timur menjadi lokasi yang patut diberi perhatian karena: 

o Besarnya Industri Primer Jawa Timur 

o Besarnya Industri Lanjutan 

o Memiliki Pelabuhan: Gresik (bongkar muat kayu bulat) dan Tanjung 
Perak (lebih ke ekspor) 

o Pintu Utama Ekspor ke EU dan negara lain 

Temuan di Jawa Timur, berdasarkan SVLK, 4 prinsip: 

1. Aspek legalitas perizinan, banyak industri yang tidak melaporkan 
status izin lingkungan 

2. Aspek legalitas bahan baku, banyak kayu bulat tidak ada barcode, 
atau tanda V legal, serta pemalsuan dokumen SLK. Tanda V legal ini 
mengikuti SVLK, dan tidak ada respon dari KLHK. Padahal kalau tidak 
ada penegakan hukum, SVLK ini akan diremehkan. 

3. Aspek legalitas produksi, izin perusahaan haya satu tahap, tetapi 
melakukan tahapan/kegiatan di luar ini. Izin yang kurang 

4. Aspek legalitas ketenagakerjaan: pekerja tidak memakai standar K3, 
memperkerjakan anak-anak di bawah umur. 

Temuan pemantauan: 

1. Pemalsuan SLK, cara membuktikannya: bisa ke lembaga sertifikasi 
langsung. 

2. Pinjam bendera V-legal dari perusahaan lain 

3. Temuan pelaksanaan: masih jarang perusahaan dengan barcode 
atau V-legal, padahal sudah diharuskan 

Temuan kasus di Jawa Timur: 

Ternyata sistem SVLK setelah dilaksanakan, banyak yang dicurangi. Sehingga 
saat ditemukan kasus-kasus pelanggaran, harusnya tidak hanya melaporkan 
ke SVLK, tetapi juga ke PPATK. 

Contoh: Labora Sitorus: tidak ada tindakan dari penegak hukum, ataupun 
KLHK. Padahal kerugian negara cukup tinggi. 

Harusnya kayu bulat yang legal: ada barcode, ada tanda V-legal. 

Pengendalian peredaran kayu bulat sudah tidak ada lagi per tahun 2017. Staf-
staf pemantau di kehutanan sudah tidak ada 

Barcode yang tersedia harusnya juga memuat informasi-informasi yang 
penting, diperlukan peraturan-peraturan yang jelasnya: keterangan 
perusahaan, jenis kayu, hasil darimana, dan lain-lain. 

Di SVLK, lapangan tidak termasuk dalam penilaian. Hanya dokumen izin 
lingkungan, tetapi dampak-dampak seperti pencemaran, kerusakan lingkungan 
tidak dicek. 

Keselamatan dan kecelakaan kerja (K3) juga tidak dimasukkan ke kriteria 
SVLK. 

Tantangan: 

o Gugatan informasi yang terbuka. Pemerintah tidak membuka 
informasi ke publik (akses data dan informasi) 

o Standar hukum kebeterimaan untuk pemantau independen 

o Masih ada oknum yang memanfaatkan celah dalam pelaksanaan 
lapangan 

o Masih sangat terbatas masyarakat lokal yang menjadi pemantau 
independen (bagaimana memperluas peran masyarakat lokal). 

Muhammad Ichwan 
(JPIK Jatim) 

17:40-19:00 
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Rekomendasi: 

o Harus ada penerimaan pemantau independen dari para pihak lain 

o Harus ada kerjasama bahu membahu dalam pelaksanaan SVLK yang 
kredibel dan akuntabel. SVLK sebagai salah satu solusi, walaupun 
tidak secara penuh menghilangkan ilegal logging, namun memang 
merupakan satu media pendukung. 

Diskusi: 

1. Industri-industri kecil mematuhi aturan SVLK yang nantinya menjadi 
FLEGT license. Pentingnya didorong industri-industri kecil ini untuk 
menghasilkan/memasarkan kayu-kayu legal bersetifikasi. 

2. Bagaimana menghubungkan data SIPUH dan SVLK. SIPHPL sistem 
untuk menyatukan dan mengintegrasi semua data. 

3. Isu-isu sosial, sebetulnya jika ada partisipasi masyarakat yang kuat, 
teknologi-teknologi tidak begitu diperlukan. Jaringan pemantauan 
tidak hanya independen ke kelompok-kelompok tertentu tetapi juga ke 
masayarakat biasa. Karena itu perlu pengembangan kapasitas publik 
juga. Apakah ada peran masyarakat ketika SVLK diterbitkan? Dalam 
aturan, harusnya ada. Aturan-aturan yang ada memang sudah cukup, 
tetapi pelaksanaannya. 

4. Sistem SVLK dan aturan-aturan ini masih difokuskan kepada pihak 
market saja, padahal banyak di dalamnya isu-isu manajemen 
pemerintahan di dalamnya. SVLK masih dibawah direktorat 
pemasaran. Sejujurnya dari Uni Eropa sudah ada demand untuk 
perubahan di penegakan hukum isu pembalakan. 

5. Hubungan SVLK pemantauan dengan penegak hukum. Lihat contoh 
Australia (ILPA/Ilegal Logging Prohibition Act), bagaimana Undang-
undang dari Australia mendorong perusahaan-perusahaan untuk 
mengecek sendiri hasil kayu mereka. 

6. FLEGT adalah alat yang bisa dipakai/suportif untuk nantinya 
pemberantasan pembalakan liar. Namun memang progressnya masih 
lambat. 

Final Points/Conclusion: 

1. Ada teknologi-teknologi yang berkembang pesat sekarang. Namun 
bukan silver bullet, harus didukung metode-metode lain. 

2. Tetap perlu adanya sasaran dan target permasalahan sehingga dapat 
menentukan strategi yang tepat. 

3. Perlu sistem yang kuat di pelacakan, verifikasi kebenaran (contohnya 
kebenaran SIPU) dan harus terbuka untuk umum. 

4. Diperlukan koordinasi setiap sistem yang ada. 

5. Sistem penilaian SVLK harus ada pergerakan untuk memperbaiki 
sistem tersebut. 

6. Harus adanya penguatan dan aksesibilitas dari pemantau 
independen. 

7. Diperlukan perkuatan respon penegak hukum ketika masyarakat 
melaporkan. 

8. Perlu memastikan hakim, jaksa, kepolisian punya pedoman untuk 
kasus-kasus ilegal logging (analisa bukti scientific dan bukti hukum). 

9. Memastikan partisipasi publik dalam sistem perizinan seluruhnya. 
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