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Phụ lục I: Nguồn gỗ được coi là hợp pháp ở Indonesia 

Loại rừng Loại giấy phép Yêu cầu chính của giấy phép (kế hoạch quản lý rừng, 
kế hoạch khai thác hoặc các chứng từ tương tự) 

Thông tin chi tiết 

Rừng tự nhiên được 
nhượng quyền trên 
đất của Nhà nước 

IUPHHK-RE (trong một hệ 
sinh thái phục hồi) hoặc 
IUPHHK-HA/HPH (trong 

rừng tự nhiên). 

Kế hoạch hoạt động mười năm (RKUPHHK, hay  
đơn giản gọi là RKU), 

Kế hoạch hoạt động hàng năm (RKTUPHHK, hay  

đơn giản gọi là RKT), 

Biên lai nộp thuế (PSDH), 
Chứng từ Vận chuyển Gỗ Tròn (SKSKB) (Ghi 

chú: chỉ áp dụng cho rừng trồng/gỗ trên đất tư 
nhân) 

Trong trường hợp đất tư nhân, SDOC có thể 
được sử dụng thay thế chứng chỉ SVLK, nhưng 
không thể là một phần của một chuỗi cung ứng 
dành cho xuất khẩu. 

Từ năm 2011 có một lệnh cấm thích hợp ở Indonesia, cấm 
việc ban hành giấy phép IUPHHK-HA (Rừng tự nhiên) mới. 

Rừng trồng được 
nhượng quyền trên 
đất của Nhà nước 

IUPHHK-HTI/HPHTI “Hutan 
Tanaman Industri” (Giấy 
phép trồng rừng công 
nghiệp). 

Kế hoạch hoạt động mười năm (RKU), 
Kế hoạch hoạt động hàng năm (RKT), 
Biên lai nộp thuế (PSDH), 
Chứng từ Vận chuyển Gỗ Tròn (FAKB) 

Từ năm 2011 có một lệnh cấm thích hợp ở Indonesia, ngăn 
chặn ban hành giấy phép IUPHHK-HTI (Rừng trồng) mới, vì 
vẫn còn có thể có các khu vực của rừng tự nhiên và đất 
than bùn cho khu vực rừng trồng được đề xuất. 

Rừng trồng do Công 

ty lâm nghiệp Nhà 
nước khai thác 

Các công ty lâm nghiệp nhà 

nước gọi là "Perum 
Perhutani" được thành lập 
theo Quy định của Chính 
phủ số 15 năm 1972. 

Kế hoạch làm việc mười năm (RKU), 

Kế hoạch hoạt động hàng năm (RKT), 
Chứng từ Vận chuyển Gỗ Tròn (FAKB) 
 

Quỹ Tái Trồng Rừng, được gọi là DR "Dana Reboisasi" cần 

được  tính toán cho Quỹ Thay thế Cây, được gọi là PNT 
"Penggantian Nilai Tegakan" = (Giá- (PSDH + DR + Chi phí 
sản xuất) * Khối lượng. 

PNT này được áp dụng chỉ đối với gỗ khai thác từ khu vực 
chuyển quyền (không áp dụng cho cây/ gỗ trồng). 

Rừng cộng đồng trên 

đất của nhà nước 

IUPHHK- HTR cho rừng 

trồng cộng đồng.  

IUPHHK-HKM: Giấy phép 
quản lý rừng cộng đồng 

IUPHHK-HD: Giấy phép 
quản lý rừng thôn bản 

Kế hoạch hoạt động mười năm (RKU), 

Kế hoạch hoạt động hàng năm (RKT), 
Chứng từ Vận chuyển Gỗ Tròn (FAKB) 
 

FAKO - chỉ áp dụng cho gỗ chế biến (sản xuất / 
công nghiệp) 

Cộng đồng có thể tập hợp đến 700 ha rừng trong một 

nhóm. 

IUPHHK-HT được cấp trong thời hạn 60 (sáu mươi) năm, 
và có thể được gia hạn một cho thời hạn 35 năm. Cứ hai 
năm, Phòng Lâm nghiệp Huyện phải thực hiện đánh giá. 
Trong trường hợp nếu các hoạt động không phù hợp với 
giấy phép, giấy phép có thể bị hủy bỏ. 
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Gỗ trên đất tư nhân Giấy chứng nhận quyền sở 
hữu đất hợp pháp, được (Cơ 

quan Đất quốc gia) BPN 
công nhận. 

Để có được Chứng từ Vận chuyển Gỗ Tròn 
(SKAU), Trưởng Thôn phải duyệt các chi tiết  

khai thác gỗ. Một số lựa chọn khác cho chứng 
từ vận chuyển là NOTA hoặc SKSKB-KR (KR 
nghĩa là 'Kayu Rakyat'). SKSKB-KR ưu tiên cho 
cho cây mọc tự nhiên so với quyền sở hữu đất 
tư nhân. 

Quyền Sở hữu Rừng Tư nhân riêng, gọi là HR “Hutan 
Rakyat” được xác định một diện tích tối thiểu là 0.25ha. 

Không có quy định rõ ràng về quy mô tối đa của một khu 
rừng tư nhân, nhưng các diện tích này có xu hướng dưới 5 
ha. Hợp tác xã có thể là hình thức phù hợp để quản lý cùng 
nhau nhiều khu đất rừng tư nhân. 

 


