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LEMBAR FAKTA 1.4

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.

Poin-poin penting
•

Undang-Undang anti penebangan
ilegal (pembalakan liar) Australia
mendukung kayu yang ditebang
secara legal.

•

Undang-Undang ini merupakan
bagian dari upaya global untuk
menghentikan dampak negatif
penebangan ilegal terhadap
ekonomi, sosial dan lingkungan.

•

Mitra dagang Australia tidak secara
langsung diatur dalam UndangUndang penebangan ilegal Australia.
Namun, jika Anda mengekspor
produk kayu ke Australia, Anda
mungkin diminta informasi
tambahan tentang produk Anda.

•

Informasi yang Anda berikan dapat
membantu kalangan bisnis Australia
memenuhi persyaratan uji tuntas
dengan menilai risiko apakah produk
tersebut ditebang secara ilegal.

•

Yang dimaksud dengan penebangan
ilegal atau pembalakan liar adalah
pemanenan kayu yang bertentangan
dengan hukum negara tempat kayu
dipanen.

•

Informasi lebih lanjut
tersedia di situs web kami:
agriculture.gov.au/illegallogging
dan Anda dapat meminta bantuan
melalui email:
illegallogging@agriculture.gov.au,
atau saluran telepon kami:
1800 657 313 atau jika dari luar
Australia: +61 2 6272 3933.

UU ini melarang impor kayu atau produk kayu ke Australia yang
ditebang secara ilegal di negara asalnya.

Perdagangan kayu yang ditebang secara ilegal merugikan bisnis
yang sah, menyebabkan konsekuensi negatif terhadap sosial dan
lingkungan, merusak harga pasar dan mengancam investasi,
profitabilitas dan pekerjaan lokal.

Perubahan bagi kalangan bisnis Australia

Kalangan bisnis yang mengimpor produk kayu, pulp atau kertas
ke Australia sekarang harus melakukan uji tuntas (due diligence).
Ini mencakup pengumpulan informasi dan penilaian risiko apakah
kayu dalam produknya ditebang secara ilegal. Kecuali risikonya
rendah, kalangan bisnis juga harus mengambil langkah-langkah
untuk mengurangi risiko itu. UU ini juga berlaku untuk pengolah
kayu mentah yang dipanen di Australia.

Bagaimana UU ini berpengaruh pada Anda

Undang-Undang ini tidak mengatur mitra dagang Australia.
Hukum ini hanya menetapkan persyaratan kepada kalangan bisnis
yang mengimpor ke Australia dan berusaha meminimalkan risiko
kayu yang ditebang secara ilegal masuk ke pasar Australia.

Namun, jika Anda menyediakan produk kayu, pulp, atau kertas
untuk klien Australia, maka Anda akan diminta untuk memberikan
informasi tambahan tentang produk Anda. Ini dapat mencakup
informasi tentang kayu di dalam produk, di mana lokasi panen dan
dokumen lain yang bisa membuktikan legalitasnya.
Informasi ini akan membantu kalangan bisnis Australia menilai
risiko apakah produk tersebut ilegal dan membantu memandu
pilihan pembelian mereka.
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1.4 – Informasi untuk bisnis yang mengekspor ke Australia

Dapatkan informasi terkini
Situs web penebangan ilegal kami memiliki
berbagai informasi dan panduan:
agriculture.gov.au/illegallogging

Definisi ‘ditebang secara ilegal’
Di bawah Undang-Undang Australia, kayu yang ditebang secara ilegal
didefinisikan sebagai kayu yang dipanen dengan cara yang bertentangan
dengan hukum yang berlaku di tempat kayu dipanen. Ini termasuk kayu yang
ditebang secara ilegal di luar negeri ataupun di Australia.

Informasi lebih lanjut

Pemerintah Australia bekerja sama dengan pemerintah negara lain yang
relevan untuk mengembangkan berbagai Panduan Spesifikasi Negara. Ini
akan memberikan informasi tambahan kepada importir mengenai hukum
perkayuan yang dimiliki mitra dagang utama kami dan dapat membantu
dalam melakukan uji tuntas. Panduan final tersedia di situs web departemen
yaitu agriculture.gov.au/illegallogging.

Tindakan oleh negara lain terhadap
penebangan ilegal

illegallogging@agriculture.gov.au

agriculture.gov.au/illegallogging
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Australia adalah bagian dari upaya global untuk menghentikan dampak
negatif penebangan liar terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan. Amerika
Serikat dan Uni Eropa telah memiliki peraturan yang sejenis dengan
Undang-Undang penebangan ilegal Australia. Negara-negara lain juga dalam
proses menerapkan peraturan impor yang serupa.

