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Undang-Undang baru
yang berpengaruh
terhadap importir
produk kayu, pulp dan
kertas
LEMBAR FAKTA 1.1

Undang-Undang baru dan
tanggung jawab baru
Australia memiliki Undang-Undang untuk memerangi penebangan ilegal
(pembalakan liar) dan mendukung perdagangan internasional kayu dan
produk berbasis kayu yang dipanen secara legal.
Jika Anda mengimpor produk kayu, pulp atau kertas ke Australia,
Undang-Undang ini mempengaruhi Anda. Anda memiliki tanggung
jawab baru dan harus menyadari kewajiban Anda.

Dengan mematuhi Undang-Undang, Anda akan membantu memerangi
perdagangan kayu ilegal yang sangat merusak, sekaligus mendukung
investasi, profitabilitas dan pekerjaan lokal.

Apa yang harus Anda lakukan

Undang-Undang baru ini mempengaruhi Anda dalam dua cara yang
berbeda:
• Sekarang merupakan tindak pidana jika secara sengaja, sadar

ataupun ceroboh mengimpor produk kayu, pulp atau kertas yang
ilegal ke Australia. Anda tidak boleh mengimpor produk jika Anda
percaya bahwa kayu, pulp atau kertas tersebut mungkin berisi kayu
yang dipanen secara ilegal.

• Jika Anda mengimpor ‘produk kayu yang diregulasi’ ke Australia,

Anda harus meminimalkan risiko bahwa kayu, pulp atau kertas
dalam produk ini ditebang secara ilegal. Proses ini disebut
melakukan ‘uji tuntas’ atau ‘due diligence’.

Produk kayu yang diregulasi termasuk sebagian besar jenis kayu dan
produk berbasis kayu, seperti kayu gergajian, pulp, kertas, veneer,
cetakan, panel kayu, bahan lantai, medium-density fibreboard, papan
partikel, kayu lapis dan furnitur.

Kewajiban ‘uji tuntas’ Anda

Untuk melakukan uji tuntas (due diligence), Anda harus:

• memiliki sistem yang terdokumentasi baik, yang menjelaskan

bagaimana Anda akan memenuhi persyaratan uji tuntas

• mengumpulkan informasi tentang produk kayu yang diregulasi

yang Anda impor

• menilai risiko bahwa kayu dalam produk ini ditebang secara ilegal

• bila perlu, melakukan langkah-langkah tambahan yang wajar untuk

mengurangi risiko

• menyimpan catatan tertulis tentang langkah-langkah yang Anda

telah lakukan.

Poin-poin penting
• Jika Anda mengimpor kayu atau
produk berbasis kayu ke Australia,
hukum anti penebangan ilegal
yang baru mempengaruhi Anda.
• Penebangan ilegal adalah
pengambilan kayu dengan cara
yang bertentangan dengan hukum
negara tempat kayu dipanen. Ini
termasuk kayu yang ditebang
secara ilegal di Australia atau di
luar negeri.
• Dengan mematuhi Undang-Undang
ini, Anda membantu mendukung
perdagangan kayu yang dipanen
secara legal.
• Produk kayu yang diregulasi
termasuk sebagian besar jenis kayu
dan produk berbasis kayu, seperti
kayu gergajian, pulp, kertas, veneer,
cetakan, panel kayu, bahan lantai,
medium-density fibreboard, papan
partikel, kayu lapis dan furnitur.
• Jika Anda mengimpor ‘produk
kayu yang diregulasi’ ke Australia,
Anda harus meminimalkan risiko
bahwa kayu, pulp atau kertas
dalam produk ini ditebang secara
ilegal. Proses ini dikenal sebagai
melakukan ‘uji tuntas’ atau ‘due
diligence’.
• Berbagai informasi tersedia di situs
web kami: agriculture.gov.au/
illegallogging dan Anda bisa
meminta bantuan melalui email:
illegallogging@agriculture.gov.au
atau telepon hotline kami:
1800 657 313.
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Dapatkan info terkini
• Situs web anti penebangan ilegal kami
memiliki berbagai informasi dan panduan:
agriculture.gov.au/illegallogging
• Untuk informasi lebih lanjut tentang
persyaratan uji tuntas, lihat Lembar Fakta 2.1 Uji Tuntas – Panduan bagi importir
• Berlangganan ke E-Update untuk mengikuti
berita dan perkembangan, dengan
mengunjungi agriculture.gov.au/forestry/
policies/illegal-logging/e-updates
• Jika Anda memiliki pertanyaan tentang hukum
atau tanggung jawab Anda, kirim email ke
illegallogging@agriculture.gov.au
atau hubungi 1800 657 313.
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Anda dapat menunjukkan bahwa Anda telah melakukan uji tuntas dalam sejumlah
cara. Anda dapat menggunakan praktik perdagangan yang ada (seperti faktur atau
kontrak pembelian) untuk membantu Anda dalam menilai apakah suatu produk
cenderung berisiko.
Uji tuntas hanya diperlukan apabila pabean menilai produk yang diregulasi dalam
sekali pengiriman melebihi AUD$1000.

Deklarasi Impor

Setiap kali Anda mengimpor produk kayu yang diregulasi ke Australia Anda harus
membuat deklarasi (umumnya melalui jasa layanan pabean) kepada Pemerintah
Australia. Ini menegaskan bahwa Anda telah memenuhi kewajiban uji tuntas.

Membantu Anda untuk mematuhi peraturan

Departemen Pertanian dan Sumber Daya Air bertanggung jawab untuk memastikan
importir mematuhi peraturan. Situs anti penebangan ilegal kami memiliki berbagai
informasi yang berguna dan panduan untuk membantu Anda memahami kewajiban
Anda: agriculture.gov.au/illegallogging.
Kami bekerja dengan kalangan usaha yang diregulasi untuk menilai kepatuhan
mereka terhadap hukum. Melalui proses penilaian ini kami memberikan masukan
sehingga kalangan bisnis dapat meningkatkan proses uji tuntas mereka.

illegallogging@agriculture.gov.au
agriculture.gov.au/illegallogging
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Kami mengakui mungkin diperlukan beberapa waktu bagi Anda untuk menyesuaikan
diri dengan tanggung jawab baru Anda. Untuk periode awal, kami tidak mengenakan
sanksi jika praktik uji tuntas Anda belum memenuhi syarat. Informasi lebih lanjut
tentang periode awal yang lunak ini dapat ditemukan di:
agriculture.gov.au/forestry/policies/illegal-logging/compliance.

