
PEDOMAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI DALAM RANGKA PENERBITAN  

DOKUMEN V-LEGAL 
 

PERMOHONAN VERIFIKASI 
Pemegang izin atau pemegang hak pengelolaan mengajukan permohonan verifikasi kepada LVLK 

GRS memuat sekurang-kurangnya ruang lingkup verifikasi, profil Auditee, dan informasi lain yang 

diperlukan dalam proses verifikasi LK, dengan tembusan kepada 
Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota. 

  
Khusus pemegang IPK/IUPHHK-HTHR, pengajuan permohonan verifikasi kepada LVLK GRS dilakukan 

sebelum melakukan pengangkutan kayu keluar lokasi IPK/IUPHHK-HTHR: 
1) dalam hal sedang dalam proses pengurusan IPK/IUPHHK-HTHR, permohonan verifikasi LK 

dilakukan pada saat pengurusan izin; atau 

2) dalam hal IPK/IUPHHK-HTHR sedang beroperasi, permohonan verifikasi LK dilakukan selama 
periode izin. 

 
Sebelum melakukan kegiatan verifikasi, LVLK GRS melakukan pengkajian permohonan verifikasi dan 

memelihara rekamannya untuk menjamin agar: 

1) Persyaratan verifikasi didefinisikan dengan jelas, dipahami, dan didokumentasikan; 
2) Tidak terdapat perbedaan pengertian antara LVLK GRS dan Auditee; 

3) LVLK GRS mampu melaksanakan verifikasi LK yang diminta, dan menjangkau lokasi operasi 
Auditee. 

 
Dalam hal pemegang hak pengelolaan mengajukan permohonan VLK GRS secara multilokasi 

(multisite), maka LVLK menindaklanjutinya dengan meminta hasil internal audit secara keseluruhan 

(100%). 
 

LVLK GRS menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan Auditee. 
Kewajiban Divisi Penerbit Dokumen V-Legal 

 

Mengirimkan daftar petugas yang menandatangani Dokumen V-Legal, beserta spesimen tanda tangan 
petugas dan cap LVLK GRS kepada Unit Informasi Verifikasi Legalitas Kayu (LIU).  

 
Menyampaikan Dokumen V-Legal lembar ke-1, ke-2, ke-3, ke-5 dan ke-7 kepada ETPIK atau ETPIK 

Non-Produsen, serta lembar ke-6 kepada LIU. Untuk Lembar ke-6 disampaikan 1 (satu) minggu sekali 

setiap hari Senin. 
 

Menyediakan daftar dan profil pelaku usaha (auditee) yang diterbitkan Dokumen V-Legalnya di portal 
SILK. 

 
Menyampaikan Laporan Ketidaksesuaian kepada Direktur Jenderal cq. LIU paling lambat 24 (dua 

puluh empat) jam terhitung sejak keputusan ditetapkan. 

 
Menyampaikan laporan Dokumen V-Legal yang dibatalkan kepada LIU dan otoritas pabean Indonesia. 

Laporan kepada LIU disampaikan 1 (satu) minggu sekali setiap hari Senin. Pembatalan Dokumen V-
Legal dilakukan terhadap: 

1) Dokumen V-Legal tidak digunakan karena tidak jadi ekspor dan/atau terjadi perubahan dalam 

PEB. 
2) Dokumen V-Legal telah digunakan namun terjadi gagal ekspor dalam hal: 

a) barang yang diekspor hilang atau rusak sebelum sampai di Negara tujuan; dan/atau 
b) terjadi perubahan tujuan ekspor. 

 
Menyampaikan laporan Dokumen V-Legal yang diperpanjang masa berlakunya kepada LIU dan 

otoritas pabean Indonesia. Laporan kepada LIU disampaikan 1 (satu) minggu sekali setiap hari Senin. 

 



Menyampaikan laporan penggantian Dokumen V-Legal kepada LIU dan otoritas pabean Indonesia 

dalam hal rusak atau hilangnya Dokumen V-Legal. Laporan kepada LIU disampaikan 1 (satu) minggu 
sekali setiap hari Senin. 

 
Menyediakan informasi penyelesaian atas laporan keluhan dan banding terkait penerbitan Dokumen 

V-Legal di portal SILK. 

 
Menerbitkan ringkasan publik penerbitan Dokumen V-Legal yang disampaikan kepada LIU selambat-

lambatnya setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan dimuat dalam portal SILK serta portal 
Penerbit Dokumen V-Legal. 

 
Menyampaikan rekapitulasi Laporan Ketidaksesuaian kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan 

dengan tembusan kepada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. 

 
Menunda penerbitan Dokumen V-Legal bagi ETPIK atau ETPIK Non-Produsen yang belum 

menyampaikan copy PEB setelah 30 (tiga puluh) hari Dokumen V-Legal diterbitkan. 
 

Menyampaikan rekapitulasi laporan PEB bulan sebelumnya kepada LIU paling lambat setiap tanggal 

10 (sepuluh) bulan berikutnya. 
 

Mendokumentasikan dan memelihara semua dokumen yang diterima minimal selama 4 (empat) 
tahun. Dalam hal terjadi pergantian LVLK, maka dokumen dipindahkan ke LVLK yang melanjutkan 

dan dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
 

Mempublikasikan ringkasan publik pada portal LVLK mengenai penerbitan Dokumen V-Legal dan 

Laporan Ketidaksesuaian, dan melaporkan kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan dengan 
tembusan kepada KAN, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan 

Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian. 
 

Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal 

Tata cara permohonan dan penerbitan Dokumen V-Legal meliputi: 
1. ETPIK yang telah memiliki S-LK dan seluruh pemasoknya telah memiliki S-PHPL atau S-LK atau 

DKP. 
2. ETPIK yang telah memiliki S-LK namun masih menggunakan bahan baku berbentuk produk 

olahan dari pemasok yang: 

- belum memiliki S-LK; atau 
- belum dilengkapi DKP; atau 

- belum memiliki S-LK bercampur dengan yang dilengkapi DKP. 
3. ETPIK atau ETPIK NON-PRODUSEN yang belum mendapat S-LK namun seluruh pemasoknya 

telah memiliki S-PHPL atau S-LK atau DKP. 
 

Tata Cara Penerbitan Dokumen V-Legal untuk ETPIK Yang Telah Memiliki S-LK dan 

Seluruh Pemasoknya Telah Memiliki S-PHPL atau S-LK atau DKP 
 

Permohonan Verifikasi 
a. ETPIK atau ETPIK Non-Produsen mendaftarkan petugas yang bertanggung jawab 

mengajukan/menandatangani permohonan penerbitan Dokumen V-Legal kepada LVLK GRS, 

yang dibuktikan dengan surat penetapan atau surat kuasa oleh pimpinan perusahaan yang 
tercantum dalam akta notaris. 

b. ETPIK atau ETPIK Non-Produsen mengajukan permohonan penerbitan Dokumen V-Legal kepada 
LVLK GRS penerbit S-LK masing-masing dengan mengisi blanko Permohonan Penerbitan 

Dokumen V-Legal dilampiri dengan salinan invoice dan/atau salinan packing list barang yang 
akan diekspor. 

 

Verifikasi Penerbitan Dokumen V-Legal bagi ETPIK 
a. ETPIK mengirimkan salinan dokumen LMK atau laporan persediaan, dokumen/daftar pesanan 

produk, salinan dokumen angkutan dan salinan dokumen S-PHPL atau S-LK atau DKP dari 



pemasok yang terkait dengan kayu dan produk kayu yang akan diekspor, dan bila diperlukan 

berupa contoh produk yang akan diekspor untuk diverifikasi oleh LVLK GRS. 
b. Dokumen LMK atau laporan persediaan dikirimkan kepada LVLK GRS setiap bulan. LMK atau 

laporan persediaan yang dikirim pertama kali dicatat sebagai stok awal neraca kayu dan bulan-
bulan berikutnya digunakan untuk penyesuaian neraca stok kayu setelah dilakukan pemeriksaan 

silang dengan salinan dokumen angkutan dan salinan dokumen S-PHPL atau S-LK atau DKP dari 

pemasok. Apabila terdapat perbedaan antara data pada LMK atau laporan persediaan dengan 
salinan dokumen angkutan dan salinan dokumen S-PHPL atau S-LK atau DKP dari pemasok, 

maka LVLK GRS meminta klarifikasi terlebih dahulu dan apabila diperlukan dapat melakukan 
pemeriksaan fisik secara sampling. 

c. Rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dari pemasok dikirimkan kepada LVLK GRS secara 
teratur untuk memperbarui data pasokan neraca stok kayu. Rekapitulasi tersebut harus memuat 

informasi mengenai jenis kayu/spesies dan nomor S-PHPL atau S-LK atau DKP dari pemasok. 

Apabila diperlukan, LVLK GRS dapat meminta asli dokumen angkutan dan dokumen S-PHPL atau 
S-LK atau DKP dari pemasok 

d. Dalam Hal ETPIK menerima kayu bulat dari IUPHHK-HA/HT/RE atau Hak Pengelolaan atau Hutan 
Hak tanpa disertai dengan SPHPL/ S-LK/DKP sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, 

terhadap stok kayu tersebut dapat dimohonkan penerbitan Dokumen V-Legal. 

e. Dalam hal ETPIK menerima kayu bongkaran/ kayu bekas (daur ulang) termasuk sampah kayu 
bukan dari kayu lelang yang dilengkapi surat keterangan/ berita acara dari Dinas 

Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan merupakan DKP 
dan terhadap produk olahan tersebut dapat dimohonkan penerbitan Dokumen V-Legal. 

f. Dalam hal ETPIK menerima kayu olahan dari Hutan Hak yang dilengkapi S-LK atau DKP, terhadap 
produk olahan tersebut dapat dimohonkan penerbitan Dokumen V-Legal. 

g. Dalam melakukan verifikasi penerbitan Dokumen V-Legal, LVLK GRS dapat melakukan 

pemeriksaan fisik secara sampling terhadap produk yang diekspor. 
h. LVLK GRS membuat neraca stok kayu yang memuat kecukupan volume pasokan dan pemakaian 

bahan baku dengan memperhatikan faktor rendemen dalam proses produksi. Neraca stok kayu 
digunakan. 

 

Verifikasi Penerbitan Dokumen V-Legal bagi ETPIK Non-Produsen 
a. ETPIK Non-Produsen mengirimkan salinan LMK atau laporan persediaan setiap bulan dari 

seluruh industri pemasoknya kepada LVLK GRS. 
b. ETPIK Non-Produsen mengirimkan salinan Nota Angkutan/surat jalan pembelian produk yang 

berasal dari industri pemasoknya disertai dengan salinan S-LK atau DKP dari pemasok 

tersebut kepada LVLK GRS. 
c. ETPIK Non-Produsen mengirimkan laporan persediaan produk setiap bulan. Laporan 

persediaan produk yang dikirim pertama kali dicatat sebagai stok awal neraca produk dan 
bulan-bulan berikutnya digunakan untuk penyesuaian neraca stok produk setelah dilakukan 

pemeriksaan silang dengan Nota Angkutan/surat jalan pembelian produk. 
d. Dalam melakukan verifikasi penerbitan Dokumen V-Legal, LVLK GRS dapat melakukan 

pemeriksaan fisik secara sampling terhadap produk yang diekspor. 

e. LVLK GRS membuat neraca stok produk yang memuat kecukupan volume pasokan dan 
pengeluaran produk. Neraca stok produk digunakan sebagai data pokok verifikasi penerbitan 

Dokumen V-Legal. 
 

Penerbitan Dokumen V-Legal Melalui Inspeksi Untuk ETPIK yang Telah Memiliki S-LK 

Namun Masih Menggunakan Bahan Baku Berbentuk Produk Olahan Dari Pemasok Yang 
Belum Memiliki S-LK, Atau Belum Dilengkapi DKP, Atau Belum Memiliki S-LK Bercampur 

Dengan Yang Dilengkapi DKP. 



Permohonan dan Persiapan Inspeksi 

a. ETPIK membuat kontrak kerja inspeksi dengan LVLK GRS penerbit S-LK masing-masing. 
Kontrak kerja inspeksi tersebut hanya berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2015. 

b. ETPIK mengajukan permohonan inspeksi kepada LVLK penerbit S-LK masing-masing dengan 
mengisi blanko Permohonan Penerbitan Dokumen V-Legal dilampiri dengan salinan invoice 

dan/atau salinan packing list barang yang diekspor dan dokumen pasokan bahan baku (seluruh 

dokumen angkutan) untuk pemasok yang belum memiliki S-PHPL atau S-LK atau DKP. 
c. LVLK GRS menyusun jadwal inspeksi dan nama inspektor sesuai dengan kebutuhan dan 

mengirimkan informasi tersebut kepada pemohon selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) 
jam sebelum pelaksanaan inspeksi. 

d. Inspektor mempunyai kualifikasi Auditor VLK atau memiliki pengalaman melakukan audit 
dan/atau inspeksi di bidang kehutanan. 

e. Pimpinan ETPIK menunjuk petugas tetap yang bertanggung jawab (management 
representative) dalam kegiatan inspeksi melalui surat tugas. 

Pelaksanaan Inspeksi 

a. Inspeksi bagi ETPIK mencakup inspeksi terhadap bahan baku dari pemasok yang belum memiliki 
S-PHPL atau S-LK atau DKP. 

b. Inspeksi terhadap bahan baku meliputi: 
 Pemeriksaan dokumen pasokan bahan baku dari pemasok yang belum memiliki S-PHPL atau 

S-LK atau DKP dan kesesuaiannya dengan LMK atau laporan persediaan. 

 Pemeriksaan sebagaimana dimaksud butir 1 dilakukan pada seluruh pemasok yang belum 
memiliki S-PHPL atau S-LK atau DKP. Dalam hal asal usul pasokan kayu dari hutan hak, maka 

verifikasi dilakukan secara sampling. 
c. Pelaksanaan inspeksi dapat dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang inspektor dan dilakukan 

maksimal selama 3 (tiga) hari kalender. 

d. Inspektor menyelesaikan laporan setelah kegiatan inspeksi dilakukan sesuai dengan format 
laporan inspeksi. 

e. Laporan inspeksi ditandatangani oleh inspektor dan management representative ETPIK dan 
dicantumkan informasi waktu penandatanganan laporan. Berdasarkan laporan inspeksi, Inspektor 

membuat rekomendasi hasil inspeksi untuk diteruskan kepada LVLK GRS yang bersangkutan. 
f. Dalam hal Inspektor yang bertugas tidak berkualifikasi Auditor VLK, maka rekomendasi hasil 

inspeksi dilakukan oleh penanggung jawab LVLK GRS. Penanggung jawab LVLK GRS dimaksud 

harus berkualifikasi auditor VLK. 
g. LVLK GRS melakukan verifikasi atas laporan inspeksi yang telah disahkan. 

 
Penerbitan Dokumen V-Legal 

a. ETPIK mengirimkan dokumen LMK atau laporan persediaan kepada LVLK GRS setiap bulan. LMK 

atau laporan persediaan yang dikirim digunakan untuk penyesuaian neraca stok kayu setelah 
dilakukan pemeriksaan silang dengan salinan dokumen angkutan dan salinan dokumen S-PHPL 

atau S-LK atau DKP dari pemasok. Apabila terdapat perbedaan antara data pada LMK atau laporan 
persediaan dengan salinan dokumen angkutan dan salinan dokumen S-PHPL atau S-LK atau DKP 

dari pemasok, maka LVLK GRS meminta klarifikasi kepada ETPIK. 
b. Rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dari pemasok dikirimkan kepada LVLK GRS secara 

teratur untuk memperbarui data pasokan neraca stok kayu. Rekapitulasi tersebut harus memuat 

informasi mengenai jenis kayu/spesies dan nomor S-PHPL atau SLK atau DKP dari pemasok. Untuk 
pemasok yang belum memiliki SPHPL atau S-LK atau dilengkapi dengan DKP, maka pembaharuan 

data pasokan neraca stok kayu menggunakan data dari hasil inspeksi. 
c. Apabila diperlukan, LVLK GRS dapat meminta asli dokumen angkutan dan dokumen S-PHPL atau 

S-LK atau DKP dari pemasok.  

d. Dalam melakukan verifikasi penerbitan Dokumen V-Legal, LVLK GRS dapat melakukan 
pemeriksaan fisik secara sampling terhadap produk yang diekspor. 

e. LVLK GRS membuat neraca stok kayu yang memuat kecukupan volume pasokan, pemakaian 
bahan baku, hasil produksi dan pengeluaran produk dengan memperhatikan faktor rendemen 

dalam proses produksi. 

f. Neraca stok kayu dan rekomendasi hasil inspeksi digunakan sebagai data pokok verifikasi 
penerbitan Dokumen V-Legal. 



Penerbitan Dokumen V-Legal Melalui Inspeksi Untuk ETPIK Atau ETPIK Non-Produsen 

Yang Belum Mendapat S-LK Namun Seluruh Pemasoknya Telah Memiliki S-PHPL atau S-
LK atau DKP 

 
Permohonan dan Persiapan Inspeksi 

a. ETPIK atau ETPIK Non-Produsen memiliki kontrak kerja hanya dengan 1 (satu) LVLK yang 

berlaku maksimal sampai dengan tanggal 30 Juni 2015. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak 
kerja, ETPIK atau ETPIK Non-Produsen dapat membuat kontrak kerja baru dengan 1 (satu) 

LVLK yang lain. 
b. ETPIK atau ETPIK Non Produsen mengajukan permohonan inspeksi kepada LVLK GRS dengan 

mengisi blanko Permohonan Penerbitan Dokumen V-Legal dilampiri dengan salinan invoice 
dan/atau salinan packing list barang yang diekspor, salinan dokumen pengakuan sebagai 

ETPIK atau ETPIK Non Produsen, dokumen pasokan bahan baku (seluruh dokumen angkutan), 

salinan S-PHPL atau S-LK atau DKP pemasoknya yang masih berlaku, LMK atau laporan 
persediaan, perhitungan rendemen dan RPBBI (khusus IUIPHHK) periode 3 (tiga) bulan 

terakhir. 
c. LVLK GRS menyusun jadwal inspeksi dan nama inspektor sesuai dengan kebutuhan dan 

mengirimkan informasi tersebut kepada pemohon selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) 

jam sebelum pelaksanaan inspeksi. 
d. Inspektor mempunyai kualifikasi Auditor VLK atau memiliki pengalaman melakukan audit 

dan/atau inspeksi di bidang kehutanan. 
e. Pimpinan ETPIK atau ETPIK Non-Produsen menunjuk petugas tetap yang bertanggung jawab 

(management representative) dalam kegiatan inspeksi melalui surat tugas. 
 

Inspeksi bagi ETPIK 
a. Inspeksi dilakukan terhadap perizinan, bahan baku, proses produksi dan pemasaran. 

b. Inspeksi perizinan meliputi verifikasi dokumen ETPIK yang dilakukan setelah penandatanganan 
kontrak. Dalam hal terdapat perubahan dokumen ETPIK, maka wajib melaporkan perubahan 

tersebut kepada LVLK GRS. 
c. Inspeksi terhadap asal usul bahan baku meliputi: 

 Pemeriksaan LMK atau laporan persediaan minimal 3 (tiga) bulan terakhir dan dilakukan 

pemeriksaan silang dengan dokumen pasokan bahan baku. 

 Pemeriksaan dokumen pasokan bahan baku minimal 3 (tiga) bulan terakhir untuk seluruh 

dokumen angkutan yang diterima.  
 Pemeriksaan salinan S-PHPL atau S-LK untuk seluruh pemasoknya atau kebenaran DKP 

dari pemasok yang dipilih secara sampling. 

d. Inspeksi terhadap proses produksi meliputi pemeriksaan alur proses produksi, jenis produk 
yang dihasilkan, jenis produk yang dijasakan (bila melakukan penjasaan produksi), dan 

perhitungan rendemen. Inspektor melakukan pemeriksaan keseimbangan penerimaan bahan 

baku, penggunaan bahan baku, hasil produksi melalui pendekatan nilai rata-rata rendemen 
bulanan yang dicapai minimal dalam 3 (tiga) bulan terakhir. 

e. Inspeksi terhadap pemasaran meliputi pemeriksaan seluruh dokumen pengiriman kayu atau 
produk baik untuk tujuan domestik maupun ekspor minimal 3 (tiga) bulan terakhir. 

f. Pelaksanaan inspeksi dapat dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang inspektor dan dilakukan 
maksimal selama 3 (tiga) hari kalender. 

g. Inspektor menyelesaikan laporan setelah kegiatan inspeksi dilakukan sesuai dengan format 

laporan inspeksi. 
h. Laporan inspeksi ditandatangani oleh inspektor dan management representative ETPIK Non-

Produsen dan dicantumkan informasi waktu penandatanganan laporan. Berdasarkan laporan 
inspeksi, Inspektor membuat rekomendasi hasil inspeksi untuk diteruskan kepada LVLK GRS 

yang bersangkutan. 

i. Dalam hal Inspektor yang bertugas tidak berkualifikasi Auditor VLK, maka rekomendasi hasil 
inspeksi dilakukan oleh penanggung jawab LVLK GRS. Penanggung jawab LVLK GRS dimaksud 

harus berkualifikasi auditor VLK. 
j. LVLK GRS melakukan verifikasi atas laporan inspeksi yang telah disahkan. 

k. Laporan inspeksi dan rekomendasi hasil inspeksi digunakan sebagai data pokok untuk 
penerbitan Dokumen V-Legal. 



 

Inspeksi bagi ETPIK Non-Produsen 
a. Inspeksi dilakukan terhadap perizinan, pemasok, dan persediaan produk. 

b. Inspeksi perizinan meliputi verifikasi dokumen ETPIK Non- Produsen yang dilakukan setelah 
penandatanganan kontrak. Dalam hal terdapat perubahan dokumen ETPIK Non-Produsen, 

maka wajib melaporkan perubahan tersebut kepada LVLK GRS. 

c. Inspeksi pemasok meliputi pemeriksaan salinan S-LK yang masih berlaku dan/atau DKP untuk 
seluruh pemasoknya 

d. Inspeksi persediaan produk meliputi pemeriksaan daftar persediaan produk ETPIK Non-
Produsen dan dokumen angkutan dari pemasok. 

e. Pelaksanaan inspeksi dapat dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang inspektor dan dilakukan 
maksimal selama 3 (tiga) hari kalender. 

f. Inspektor menyelesaikan laporan setelah kegiatan inspeksi dilakukan sesuai dengan format 

laporan inspeksi. 
g. Laporan inspeksi ditandatangani oleh inspektor dan management representative ETPIK Non-

Produsen dan dicantumkan informasi waktu penandatanganan laporan. Berdasarkan laporan 
inspeksi, Inspektor membuat rekomendasi hasil inspeksi untuk diteruskan kepada LVLK GRS 

yang bersangkutan. 

h. Dalam hal Inspektor yang bertugas tidak berkualifikasi Auditor VLK, maka rekomendasi dari 
hasil inspeksi dilakukan oleh penanggung jawab LVLK GRS. Penanggung jawab LVLK GRS 

dimaksud harus berkualifikasi auditor VLK. 
i. LVLK GRS melakukan verifikasi atas laporan inspeksi yang telah disahkan. 

j. Laporan inspeksi dan rekomendasi dari hasil inspeksi digunakan sebagai data pokok untuk 
penerbitan Dokumen V-Legal. 

 

Penerbitan Dokumen V-Legal 
Mekanisme penerbitan dokumen V-Legal melalui silk online 

a. Bagi ETPIK atau ETPIK Non-Produsen yang hasil verifikasi penerbitan Dokumen V-Legal 
dinyatakan “MEMENUHI”, LVLK GRS menerbitkan Dokumen V-Legal selambat-lambatnya 3 

(tiga) hari terhitung sejak diterimanya permohonan dan dipenuhi persyaratan secara lengkap. 

Dalam hal penerbitan Dokumen V-Legal memerlukan kegiatan inspeksi dan/atau pemeriksaan 
fisik secara sampling terhadap produk yang akan diekspor, maka LVLK GRS menerbitkan 

Dokumen V-Legal selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesai pelaksanaan inspeksi 
dan/atau pemeriksaan fisik. 

b. Dalam hal hasil verifikasi penerbitan Dokumen V-legal dinyatakan “TIDAK MEMENUHI”, LVLK 

GRS tidak menerbitkan Dokumen V-legal dan LVLK membuat Laporan Ketidaksesuaian untuk 
disampaikan kepada ETPIK atau ETPIK Non-Produsen dan Direktur Jenderal. 

c. LVLK GRS menyampaikan Laporan Ketidaksesuaian kepada Direktur Jenderal melalui Unit 
Informasi Verifikasi Legalitas Kayu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam terhitung 

sejak keputusan ditetapkan. 
d. ETPIK atau ETPIK Non-Produsen menyerahkan salinan PEB selambat-lambatnya 30 (tiga 

puluh) hari kalender sejak tanggal terbitnya Dokumen V-Legal. 

e. Dokumen V-Legal yang tidak dapat dipastikan penggunaannya dalam waktu 30 (tiga puluh) 
hari kalender sejak tanggal terbitnya karena tidak dikirimkan salinan PEB yang dibuktikan 

dengan pengiriman salinan PEBkepada LVLK, maka pelayanan penerbitan Dokumen V-Legal 
selanjutnya ditunda sampai dengan ETPIK atau ETPIK Non-Produsen menyampaikan laporan 

PEB yang diminta. Laporan PEB yang sudah disampaikan kepada LVLK wajib dilaporkan 

Rekapitulasi  
f. Laporan PEB paling lambat tanggal 10 setiap bulannya kepada Unit Informasi Verifikasi 

Legalitas Kayu . 



Mekanisme penerbitan Dokumen V-Legal secara manual 

a. Dalam hal Sistem Informasi Legalitas Kayu tidak berfungsi karena kahar (Force Majeure), LVLK 
GRS dapat menerbitkan Dokumen V-Legal secara manual. 

b. Keadaan kahar (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada huruf (a), dapat berupa: 
1) Bencana alam berupa banjir, gempa bumi, longsor, bencanabencana lainnya yang terjadi 

secara alami, dan/atau 

2) Kebakaran, pemadaman listrik dan pencurian peralatan, dan/atau 
3) Kerusakan dan tidak berfungsinya sarana dan prasarana pendukung sistem aplikasi Sistem 

Informasi Legalitas Kayu selama lebih dari 4 (empat) jam. 
c. Keadaan kahar (Force Majeure) berupa bencana alam sebagaimana dimaksud pada huruf (b) 

butir 1) dinyatakan oleh Pejabat berwenang, sedangkan kebakaran dan kerusakan 
sebagaimana dimaksud pada butir (2) huruf b dan huruf c, melalui surat edaran Direktur Bina 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan disampaikan kepada LVLK GRS, Inatrade, INSW 

dan competent authority/pejabat yang berwenang di negara tujuan. 
d. Penerbitan Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilakukan dengan 

mengisi Dokumen V-Legal yang diperuntukkan untuk penerbitan secara manual (ditandai 
dengan stempel “MANUAL” di sebelah kanan atas). 

e. Pengisian dapat dilakukan dengan tulis tangan, mesin ketik maupun dengan alat elektronik 

lainnya. Dokumen V-Legal ditandatangani pejabat yang diberi kewenangan oleh LVLK GRS 
serta dibubuhi cap LVLK GRS. Pejabat tersebut adalah pejabat yang spesimen tanda 

tangannya telah disampaikan kepada Unit Informasi Verifikasi Legalitas Kayu. 
f. Dokumen V-Legal dalam bentuk manual yang telah diterbitkan oleh LVLK GRS disampaikan 

kepada LIU, Inatrade dan INSW . 
g. Dalam keadaan kondisi kahar (Force Majeure) telah berakhir yang disampaikan melalui surat 

edaran dan/atau pemberitahuan secara elektronik oleh pejabat yang berwenang, maka 

penerbitan Dokumen V-Legal secara manual tidak berlaku lagi. 
h. Setelah SILK on-line kembali berfungsi maka LVLK GRS bertanggungjawab untuk melakukan 

entry Dokumen V-Legal yang dibuat secara manual. 
i. Dokumen V-Legal tidak boleh diterbitkan terhadap hasil produksi yang berasal dari kayu 

lelang. 

Perpanjangan Dokumen V-Legal 
a. Dalam hal terjadi Force Majeure atau sebab-sebab yang sah lainnya di luar kendali ETPIK atau 

ETPIK Non-Produsen yang terjadi setelah produk melalui pabean Indonesia, LVLK GRS dapat 
memperpanjang masa berlaku Dokumen V-Legal selama-lamanya 2 (dua) bulan. 

b. ETPIK atau ETPIK Non-Produsen mengajukan surat permohonan perpanjangan Dokumen V-

Legal yang memuat alasan perpanjangan dengan melampirkan Dokumen V-Legal Lembar ke-
5. 

c. LVLK melakukan verifikasi terhadap kebenaran alasan perpanjangan tersebut. 
d. Setelah dilakukan verifikasi, LVLK GRS memperpanjang masa berlaku Dokumen V-Legal 

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya permohonan dan alasan terjadi 
Force Majeure atau sebabsebab yang sah lainnya dan dilaporkan ke LIU. 

e. Dokumen V-Legal perpanjangan waktu harus berisi informasi dan referensi yang sama 

dengan Dokumen V-Legal yang diperpanjang, dan diberi tanda "Validated On" pada kotak 18 
dan dilaporkan kepada LIU. 

f. Dalam hal hasil verifikasi terhadap kebenaran alasan perpanjangan tersebut tidak dapat 
diterima, maka LVLK GRS tidak memperpanjang masa berlaku Dokumen V-Legal. 

Penggantian Dokumen V-Legal Karena Hilang Atau Rusak 

 
a. Dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan Dokumen V-Legal Lembar Ke-1 dan/atau Lembar 

ke-2, ETPIK atau ETPIK Non-Produsen atau Perwakilan Resminya dapat mengajukan 
permohonan penggantian Dokumen V-Legal dengan membuat surat permohonan 

penggantian Dokumen V-Legal yang memuat alasan penggantian dengan melampirkan 
Dokumen V-Legal Lembar ke-5. 

b. LVLK GRS melalui verifikator dokumen V-Legal melakukan verifikasi terhadap kebenaran 

alasan penggantian tersebut. 



c. Setelah melakukan verifikasi dan alasan penggantian dapat diterima, maka LVLK GRS 

menerbitkan penggantian Dokumen V-Legal selambatlambatnya 24 (dua puluh empat) jam 
terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian dan melaporkannya ke LIU. 

d. Dokumen V-Legal pengganti harus berisi informasi dan referensi yang sama dengan Dokumen 
V-Legal yang digantikan, dan diberi tanda “Replacement Licence” pada kotak 18 dan 

dilaporkan kepada LIU. 

e. Dengan diterbitkannya Dokumen V-Legal pengganti, maka Dokumen V-legal yang 
hilang/rusak dinyatakan tidak berlaku. 

f. Dalam hal hasil verifikasi terhadap kebenaran alasan penggantian tersebut tidak dapat 
diterima, maka LVLK GRS tidak mengganti Dokumen V-Legal 

Pembatalan Dokumen V-Legal 
 

a. Dalam hal terjadi gagal ekspor, ETPIK atau ETPIK Non-Produsen harus segera melaporkan 
kepada LVLK GRS untuk membatalkan Dokumen V-legal dengan menyebutkan alasan 

pembatalan serta melampirkan Dokumen V-Legal Lembar ke-1, 2, 3, 5 dan 7. 

b. Dalam hal terjadi barang yang diekspor hilang atau rusak sebelum sampai di negara tujuan, 
maka Dokumen V-Legal Lembar ke 1, 2, 3 dan 5 dikembalikan kepada LVLK GRS.  

c. LVLK GRS melakukan verifikasi terhadap kebenaran gagal ekspor. 
d. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan terjadi gagal ekspor, maka LVLK GRS membatalkan 

Dokumen V-Legal selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya laporan 
pembatalan dan melaporkannya ke LIU dan otoritas pabean Indonesia. 

e. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak terjadi gagal ekspor, maka LVLK tidak 

membatalkan Dokumen V-Legal.  
 

 


