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Phụ lục V – Danh sách các quy định luật pháp đang được áp dụng (cập nhật ngày 14 tháng 8 năm 2015) 

 

Tiêu chí và các tiêu chí phụ Luật và các quy định hiện hành Cơ quan có thẩm quyền 

1. Quyền pháp lý khai thác      

1.1 Quyền sở hữu và quản 

lý đất  

Đạo luật số 5 năm 1960 về Luật nông nghiệp 

(Công báo của nhà nước Cộng hòa Indonesia 
năm 1960 Số 104, bổ sung cho Công báo Nhà 

nước của nước Cộng hòa Indonesia Số 2034). 

http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-

Perundangan/Undang-Undang/undang-
undang-nomor-5-tahun-1960-920 

Bộ trưởng Bộ Môi trường và Lâm 

nghiệp (MoEF) "Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan".  

 

Bộ Thương mại. 

 

Bupati (Regent) và các Thị trưởng 
Thành phố có thẩm quyền để gửi 
các yêu cầu kỹ thuật đối với cấp 
lãnh đạo. Dựa trên việc xem xét kỹ 
thuật, cấp lãnh đạo có quyền gửi 

thư giới thiệu đến Bộ Môi trường và 
Lâm nghiệp. 

 

Bộ trưởng và Bộ Môi trường và Lâm 
nghiệp (MoEF). 

Đạo luật số 41 năm 1999 về lâm nghiệp.  

Quy định của Chính phủ số 34 năm 2002 về sử 
dụng rừng và xây dựng kế hoạch quản lý rừng 
(đã cố gắng tiếp tục giảm hơn nữa các tác động 
của  nhượng quyền khai thác gỗ quy mô nhỏ 

bằng cách làm các liên doanh với cộng đồng 
(Kopermas) một cách bất hợp pháp). 

http://www.bkprn.org/peraturan/the_file/PP_3
4-2002_TataHutan.pdf 

Quy định số 50 năm 2010 của Cựu Bộ trưởng Bộ 

Lâm nghiệp (về thủ tục cấp, gia hạn các khu vực 
làm việc IUPHHK HA, IUPHHK-RE, IUPHHK-HTI về 

rừng sản xuất Điều 3 - Điều 12). 

 

Quy định Chính phủ số 27 năm 2012 về Giấy 
phép môi trường. 

http://www.menlh.go.id/DATA/PP-Nomor-27-
Tahun-2012.pdf 

Quy định số 36 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ 
Thương mại về ban hành SIUP kết hợp với Quy 

định số 46 của Bộ trưởng Bộ Thương mại năm 
2009 về những thay đổi của Quy định số 36 của 
Bộ trưởng Thương mại năm 2007. SIUP là viết tắt 
của Surat Izin Usaha Perdagangan và là một giấy 
phép kinh doanh. 

http://www.pelayananperijinan.probolinggokot
a.go.id/dl/Permendag-No-36-Tahun-2007-ttg-

Penerbitan-SIUP.pdf 

 

http://bp2t.kutaikartanegarakab.go.id/v2/read
/pdfview/2 

Đạo luật số 40 năm 2007 về công ty trách nhiệm 

hữu hạn. 

 

Quy chế Số P41 / Menhut-II / 2014 về quản lý 
sản phẩm gỗ rừng từ rừng tự nhiên của Bộ Lâm 

nghiệp. 

http://www.dephut.go.id/uploads/files/eaca23f
d3ce906a848b5c0c72d5feaf6.pdf 

Quy chế Số P42 / Menhut-II / 2014 về quản lý 

sản phẩm gỗ từ rừng sản xuất của Bộ Lâm 
nghiệp. 

http://www.dephut.go.id/uploads/files/39ccc39

763369bc4fb6ac9df849b22c3.pdf 

http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-5-tahun-1960-920
http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-5-tahun-1960-920
http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-5-tahun-1960-920
http://www.bkprn.org/peraturan/the_file/PP_34-2002_TataHutan.pdf
http://www.bkprn.org/peraturan/the_file/PP_34-2002_TataHutan.pdf
http://www.menlh.go.id/DATA/PP-Nomor-27-Tahun-2012.pdf
http://www.menlh.go.id/DATA/PP-Nomor-27-Tahun-2012.pdf
http://www.pelayananperijinan.probolinggokota.go.id/dl/Permendag-No-36-Tahun-2007-ttg-Penerbitan-SIUP.pdf
http://www.pelayananperijinan.probolinggokota.go.id/dl/Permendag-No-36-Tahun-2007-ttg-Penerbitan-SIUP.pdf
http://www.pelayananperijinan.probolinggokota.go.id/dl/Permendag-No-36-Tahun-2007-ttg-Penerbitan-SIUP.pdf
http://bp2t.kutaikartanegarakab.go.id/v2/read/pdfview/2
http://bp2t.kutaikartanegarakab.go.id/v2/read/pdfview/2
http://www.dephut.go.id/uploads/files/eaca23fd3ce906a848b5c0c72d5feaf6.pdf
http://www.dephut.go.id/uploads/files/eaca23fd3ce906a848b5c0c72d5feaf6.pdf
http://www.dephut.go.id/uploads/files/39ccc39763369bc4fb6ac9df849b22c3.pdf
http://www.dephut.go.id/uploads/files/39ccc39763369bc4fb6ac9df849b22c3.pdf
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Tiêu chí và các tiêu chí phụ Luật và các quy định hiện hành Cơ quan có thẩm quyền 

Quy định số 6 năm 2007 của chính phủ về quy 

hoach rừng, lập Kế hoạch quản lý rừng và sử 
dụng rừng  

http://prokum.esdm.go.id/pp/2007/pp_06_20

07.pdf 

Quy định của chính phủ số 76 năm 2014 về Quy 

định Giấy phép kinh doanh, Phí sử dụng rừng. 

http://www.rimbawan.com/images/stories/atu

ran-
pdf/2014/P%2076%20Menhut%20II%202014.
pdf 

Chỉ thị Tổng thống số 10 năm 2011 về Đình chỉ 

Cấp giấy phép mới và cải thiện quản trị rừng 

nguyên sinh tự nhiên và đất than bùn cùng với 
Chỉ thị của Tổng thống số 6 năm 2013. 

 

1.2 Giấy phép nhượng 

quyền 

Đạo luật số 5 năm 1960 về Luật nông nghiệp. http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-

Perundangan/Undang-Undang/undang-
undang-nomor-5-tahun-1960-920 

Bộ trưởng và Bộ Môi trường và Lâm 

nghiệp (MoEF). 

 

Tổng cục Thuế. 

 

Ban giám đốc MoEF 

 

Cơ quan Kế hoạch rừng. 

 

WASGANISPHPL (15 types) (15 loại) 
với cơ quan chức năng để giám sát 
nhân viên GANISPHPL tại nơi 
nhượng quyền. 

 

GANISPHPL là một kỹ thuật viên 
được đào tạo chính thức tại một 
trong 19 nhiệm vụ quy định.  

Quy định số 20 năm 2013 Chương 2 điểm C, 
Chương 6 điểm C kết hợp với Quy định số 38 
năm 2013 Chương 6 điểm C của Tổng cục Thuế. 

http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&pag
e=show&id=15280 

Quy chế Số P.2 / VI-BUHT / 2014 về Hướng dẫn 

chuẩn bị, thẩm định, phê duyệt và báo cáo kế 

hoạch hoạt động hàng năm và Sơ đồ công việc 
trong việc sử dụng lâm sản ở rừng tự nhiên của 
Ban Giám đốc MoEF. 

www.dephut.go.id/index.php/news/details/9606 

Đạo luật số 41 năm 1999 về lâm nghiệp. http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-41-

1999.pdf 

Số P.7 / VI-BUHT / 2014 về Hướng dẫn chuẩn bị, 
đánh giá và phê duyệt Kế hoạch hoạt động trong 
kinh doanh sử dụng  gỗ của Nhà máy Công 
nghiệp rừng của Ban Giám đốc MoEF. 

http://www.dephut.go.id/uploads/files/dfdd612
71087a2f95388e287b39f4097.pdf 

1.3 Lập kế hoạch quản lý 

và khai thác 

Quy định số 35 năm 2002 về Quỹ Tái trồng rừng 

của Chính phủ. 

www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/63/1076.b

pkp 

Bộ trưởng và Bộ Môi trường và Lâm 

nghiệp (MoEF). 

 

Tổng vụ Bộ Môi trường và Lâm 

nghiệp 

 

Chính phủ sử dụng các chuyên gia, 
gọi là WASGANIS PHPL (15 loại) với 
cơ quan chức năng để giám sát 
nhân viên GANISPHPL tại các nơi 
nhượng quyền. 

Quy định số P.2 / VI-BUHT / 2014 về Hướng dẫn 

chuẩn bị, thẩm định, phê duyệt và báo cáo kế 
hoạch hoạt động hàng năm và Sơ đồ làm việc về 
việc sử dụng lâm sản trong rừng tự nhiên của 
Ban Giám đốc MoEF. 

www.dephut.go.id/index.php/news/details/9606 

Số P.7 / VI-BUHT / 2014 về Hướng dẫn chuẩn bị, 
đánh giá và phê duyệt Kế hoạch hoạt động trong 
kinh doanh sử dụng gỗ của Nhà máy Công nghiệp 

rừng của Ban Giám đốc MoEF. 

http://www.dephut.go.id/uploads/files/dfdd612
71087a2f95388e287b39f4097.pdf 

http://prokum.esdm.go.id/pp/2007/pp_06_2007.pdf
http://prokum.esdm.go.id/pp/2007/pp_06_2007.pdf
http://www.rimbawan.com/images/stories/aturan-pdf/2014/P%2076%20Menhut%20II%202014.pdf
http://www.rimbawan.com/images/stories/aturan-pdf/2014/P%2076%20Menhut%20II%202014.pdf
http://www.rimbawan.com/images/stories/aturan-pdf/2014/P%2076%20Menhut%20II%202014.pdf
http://www.rimbawan.com/images/stories/aturan-pdf/2014/P%2076%20Menhut%20II%202014.pdf
http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-5-tahun-1960-920
http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-5-tahun-1960-920
http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-5-tahun-1960-920
http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15280
http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15280
http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/9606
http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-41-1999.pdf
http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-41-1999.pdf
http://www.dephut.go.id/uploads/files/dfdd61271087a2f95388e287b39f4097.pdf
http://www.dephut.go.id/uploads/files/dfdd61271087a2f95388e287b39f4097.pdf
http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/63/1076.bpkp
http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/63/1076.bpkp
http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/9606
http://www.dephut.go.id/uploads/files/dfdd61271087a2f95388e287b39f4097.pdf
http://www.dephut.go.id/uploads/files/dfdd61271087a2f95388e287b39f4097.pdf
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Tiêu chí và các tiêu chí phụ Luật và các quy định hiện hành Cơ quan có thẩm quyền 

Quy định P.11 / Menhut / 2009 của Bộ trưởng Bộ 

Môi trường và Lâm nghiệp kết hợp với Quy định 
P.65 / Menhut-II / 2014 của Bộ trưởng Bộ Lâm 
nghiệp. 

storage.jak-

stik.ac.id/ProdukHukum/kehutanan/P11_09.pdf 

 

GANISPHPL-CANHUT (Tenaga 
Teknis Pengelolaan Hutan Produksi 
Lestari - Perencanan Hutan) - "Kỹ 
thuật viên quản lý rừng - Quy hoạch 
rừng bền vững”. 

Quy định của chính phủ số 6 năm 2007 về quy 
hoạch rừng, Kế hoạch quản lý rừng và sử dụng 
rừng kết hợp với Quy định của chính phủ số 3 
năm 2008 về thay đổi số 6 năm 2007  

http://prokum.esdm.go.id/pp/2007/pp_06_200
7.pdf 

1.4 Giấy phép khai thác Quy định số P.2 / VI-BUHT / 2014 về Hướng dẫn 

chuẩn bị, thẩm định, phê duyệt và làm báo cáo 
kế hoạch hoạt động hàng năm và Sơ đồ làm việc 
trong sử dụng lâm sản gỗ ở rừng tự nhiên của 
Ban Giám đốc MoEF. 

www.dephut.go.id/index.php/news/details/960

6 

Bộ trưởng và Bộ Môi trường và Lâm 

nghiệp (MoEF). 

 

Ban Giám đốc MoEF. 

Chính phủ sử dụng các chuyên gia, 
gọi là WASGANIS PHPL (15 loại) với 
cơ quan chức năng để giám sát 
nhân viên GANISPHPL tại các nơi 

nhượng quyền. 

 

GANISPHPL-CANHUT (Tenaga 

Teknis Pengelolaan Hutan Produksi 
Lestari - Perencanan Hutan) - "Kỹ 
thuật viên quản lý rừng - Quy hoạch 
rừng bền vững”. 

Số P.7 / VI-BUHT / 2014 về Hướng dẫn cho 
chuẩn bị, đánh giá và phê duyệt Kế hoạch hoạt 
động trong kinh doanh sử dụng gỗ của Nhà máy 
Công nghiệp rừng của Ban Giám đốc MoEF. 

http://www.dephut.go.id/uploads/files/dfdd61
271087a2f95388e287b39f4097.pdf 

Quy định chính phủ số 12 năm 2014 về doanh 

thu không thuế kết hợp với Quy chế P.68 / 

Menhut-II / 2014 về giá chuẩn để tính toán lâm 
sản, tài nguyên rừng và thay thế Bồi thường cây 
đứng của Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp. 

http://www.anggaran.depkeu.go.id/peraturan/

PP12%202014%20Tarif%20PNBP%20Deptan.p

df 

Quy định số 35 năm 2002 về Quỹ Tái trồng rừng 
của Chính phủ. 

www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/63/1076.b
pkp 

Nghị định số 132 / Kpts-II / 2000 về thi hành tài 
liệu pháp lý của lâm sản, Chứng từ vận tải, tài 
liệu thay thế về gỗ, chứng từ Vận chuyển gỗ chế 

biến, và chứng từ Vận chuyển lâm sản ngoài gỗ 
của Bộ Môi trường và Lâm nghiệp. 

http://www.dephut.go.id/index.php/news/deta
ils/92 

2. Thuế và phí      

2.1 Thanh toán thuế và phí 

khai thác 

Quy định số của chính phủ số 59 năm 1998 về 

thuế của doanh thu không chịu thuế của Nhà 
nước thuộc Lâm nghiệp và Bất động sản  

http://ekowisata.org/wp-

content/uploads/2011/11/PP_59_1998.pdf 

Bộ trưởng và Bộ Môi trường và Lâm 

nghiệp (MoEF). 

 

Tổng cục Thuế.  

 

Nhân Viên Phòng Lâm nghiệp huyện 
(trình hóa đơn tiền thuế khai thác, 
gọi là SPP) 

 

Đạo luật số 12 năm 1985 về đất và thuế xây 
dựng (PBB) của Đạo luật số 12 năm 1994 về thay 
đổi của luật số 12 năm 1985. 

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/1985/1
2TAHUN~1985UU.HTM 

Quy chế Số Per 36 / PJ / 2011 về xây dựng và 
thuế đất trong ngành lâm nghiệp của Tổng cục 

Thuế 

http://www.dephut.go.id/uploads/files/Peratur
anDirjenPajak_36_PBBKehutanan_2012.pdf 

file:///C:/Users/Anh%20Thi%20Ngoc%20Luu/Google%20Drive/NEPCon%20work/Materials%20for%20checking/storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/kehutanan/P11_09.pdf
file:///C:/Users/Anh%20Thi%20Ngoc%20Luu/Google%20Drive/NEPCon%20work/Materials%20for%20checking/storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/kehutanan/P11_09.pdf
http://prokum.esdm.go.id/pp/2007/pp_06_2007.pdf
http://prokum.esdm.go.id/pp/2007/pp_06_2007.pdf
http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/9606
http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/9606
http://www.dephut.go.id/uploads/files/dfdd61271087a2f95388e287b39f4097.pdf
http://www.dephut.go.id/uploads/files/dfdd61271087a2f95388e287b39f4097.pdf
http://www.anggaran.depkeu.go.id/peraturan/PP12%202014%20Tarif%20PNBP%20Deptan.pdf
http://www.anggaran.depkeu.go.id/peraturan/PP12%202014%20Tarif%20PNBP%20Deptan.pdf
http://www.anggaran.depkeu.go.id/peraturan/PP12%202014%20Tarif%20PNBP%20Deptan.pdf
http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/63/1076.bpkp
http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/63/1076.bpkp
http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/92
http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/92
http://ekowisata.org/wp-content/uploads/2011/11/PP_59_1998.pdf
http://ekowisata.org/wp-content/uploads/2011/11/PP_59_1998.pdf
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/1985/12TAHUN~1985UU.HTM
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/1985/12TAHUN~1985UU.HTM
http://www.dephut.go.id/uploads/files/PeraturanDirjenPajak_36_PBBKehutanan_2012.pdf
http://www.dephut.go.id/uploads/files/PeraturanDirjenPajak_36_PBBKehutanan_2012.pdf


HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP INDONESIA 

 

4 | P a g e  

 

Tiêu chí và các tiêu chí phụ Luật và các quy định hiện hành Cơ quan có thẩm quyền 

Quy định của chính phủ số 12 năm 2014 về 

doanh thu không chịu thuế của Chính phủ kết 
hợp với Quy chế Số P.68 / Menhut-II / 2014 về 
giá chuẩn để tính toán lâm sản, tài nguyên rừng 
và Bồi thường thay thế cây đứng của Bộ Lâm 
nghiệp. 

http://www.minerba.esdm.go.id/library/sijh/U

U12Th1994-
PERUBAHAN%20UU%20No12%20TA.pdf 

 Đạo luật số 8 năm 1983 về thuế giá trị gia tăng 
của hàng hóa, dịch vụ và thuế bán hàng trên 

Hàng cao cấp kết hợp với Đạo luật số 42 năm 
2009 về việc thay đổi thứ ba của luật số 8 năm 
1983. 

  

2.2 Thuế giá trị gia tăng và 

thuế doanh thu khác 

Quy định số 12 năm 2014 về doanh thu không 

thuế của Chính phủ phối hợp với Quy chế Số P.68 
/ Menhut-II / 2014 tvề giá chuẩn để tính toán  
lâm sản, tài nguyên rừng và Bồi thường thay thế 
cây đứng của Bộ Lâm nghiệp. 

http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=sh

ow&id=11 

Tổng cục Thuế. 

 

Người được ủy quyền từ  
Tổng cục Thuế. 

Luật số 7 năm 1983 về thuế thu nhập kết hợp với 

Đạo luật số 36 năm 2008 về việc thay đổi lần thứ 
4 của Luật số 7 năm 1983 về thuế thu nhập. 

http://www.minerba.esdm.go.id/library/sijh/U

U12Th1994-
PERUBAHAN%20UU%20No12%20TA.pdf 

2.3 Thuế thu nhập và lợi 

nhuận 

Quy định của Chính phủ số 59 năm 1998 về thuế 

của doanh thu không chịu thuế của Nhà nước 
Theo cấp Lâm nghiệp và Bất động sản 

http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU7-

1983PajakPenghasilan.pdf 

Tổng vụ Thuế. 

 

Người được ủy quyền từ  
Tổng cục Thuế. 

3. Các hoạt động khai thác 

gỗ 

     

3.1 Các quy định khai thác 

gỗ 

Quy định của Bộ trưởng Bộ Môi trường và Lâm 

nghiệp P.11 / Menhut / 2009 về các hệ thống lâm 
sinh trong Khu vực của Giấy phép Sử dụng các 
sản phẩm gỗ trong rừng sản xuất của Bộ trưởng 

Bộ Môi trường và Lâm nghiệp kết hợp với Quy 

chế số P.65 / Menhut-II / 2014 của Bộ Lâm 
nghiệp về thay đổi Quy chế Số P.11 / Menhut / 
2009 của Bộ Lâm nghiệp. 

storage.jak-

stik.ac.id/ProdukHukum/kehutanan/P11_09.pd
f 

Tổng cục Quản lý Rừng Tự nhiên 

(Thay mặt Bộ trưởng Bộ Môi trường 
và Lâm nghiệp). 

 

Chính phủ sử dụng các chuyên gia, 
gọi là WASGANIS PHPL (15 loại) với 
cơ quan chức năng để giám sát 

http://www.minerba.esdm.go.id/library/sijh/UU12Th1994-PERUBAHAN%20UU%20No12%20TA.pdf
http://www.minerba.esdm.go.id/library/sijh/UU12Th1994-PERUBAHAN%20UU%20No12%20TA.pdf
http://www.minerba.esdm.go.id/library/sijh/UU12Th1994-PERUBAHAN%20UU%20No12%20TA.pdf
http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=11
http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=11
http://www.minerba.esdm.go.id/library/sijh/UU12Th1994-PERUBAHAN%20UU%20No12%20TA.pdf
http://www.minerba.esdm.go.id/library/sijh/UU12Th1994-PERUBAHAN%20UU%20No12%20TA.pdf
http://www.minerba.esdm.go.id/library/sijh/UU12Th1994-PERUBAHAN%20UU%20No12%20TA.pdf
http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU7-1983PajakPenghasilan.pdf
http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU7-1983PajakPenghasilan.pdf
file:///C:/Users/Anh%20Thi%20Ngoc%20Luu/Google%20Drive/NEPCon%20work/Materials%20for%20checking/storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/kehutanan/P11_09.pdf
file:///C:/Users/Anh%20Thi%20Ngoc%20Luu/Google%20Drive/NEPCon%20work/Materials%20for%20checking/storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/kehutanan/P11_09.pdf
file:///C:/Users/Anh%20Thi%20Ngoc%20Luu/Google%20Drive/NEPCon%20work/Materials%20for%20checking/storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/kehutanan/P11_09.pdf
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Nghị định số 132 / Kpts-II / 2000 về thực thi tài 

liệu pháp lý của lâm sản, Chứng từ vận tải, thay 
thế chứng từ của việc sản xuất gỗ, chứng từ Vận 
chuyển gỗ chế biến, và chứng từ Vận chuyển lâm 
sản ngoài gỗ của Bộ Môi trường và Lâm nghiệp. 

http://www.dephut.go.id/index.php/news/deta

ils/92 

nhân viên GANISPHPL tại các nơi 
nhượng quyền. 

 

GANISPHPL-CANHUT (Tenaga 
Teknis Pengelolaan Hutan Produksi 

Lestari - Perencanan Hutan) - “Kỹ 
thuật viên quản lý rừng - Quy hoạch 
rừng bền vững”. 

 P. 30 / Menhut-II / 2014: Hoàn thành kiểm kê 

rừng định kỳ và kế hoạch hoạt động trong việc 
sử dụng kinh doanh của ngành công nghiệp gỗ  

http://www.dephut.go.id/uploads/files/3d2cd9258d4

169d43da469cfc2ec2bcf.pdf 
Bộ Lâm nghiệp. 

 Quy định P.1 / VI-BPPHH / 2015 của Tổng cục 
trưởng Lâm nghiệp. Thay đổi số P.14 / VI-BPPHH 
/ 2014 về các tiêu chuẩn và hướng dẫn thực 

hiện  sản xuất đánh giá hoạt động quản lý rừng 
bền vững (SFM) và Xác minh gỗ hợp pháp (VLK) 
của Tổng cục trưởng Lâm nghiệp. 

http://silk.dephut.go.id/app/Upload/hukum/2015012
9/c9ac9ba33de383288d1ae44f05db8927.pdf 

 

 hướng dẫn kỹ thuật DG Sử dụng rừng P.14 / VI-

BPPHH / 2014. 

http://silk.dephut.go.id/app/Upload/hukum/2015010

8/e6c5c86c470c65f7579a69c290ad3f73.pdf 
 

 P.31 / Menhut-II / 2014: thủ tục cấp giấy phép 
lao động và mở rộng diện tích sử dụng kinh 

doanh gỗ rừng tự nhiên, giấy phép kinh doanh 
sử dụng gỗ khôi phục hệ sinh thái rừng hoặc 
giấy phép kinh doanh sử dụng gỗ sản xuất công 
nghiệp  

http://www.dephut.go.id/uploads/files/43c146a23f2f
63ce8b1b288a7d35b9d7.pdf 

Bộ Lâm nghiệp 

 P.33/ Menhut-II / 2014 hoàn thành kế hoạch 

kiểm kê rừng định kỳ và làm việc về giấy phép 
kinh doanh sử dụng gỗ rừng tự nhiên. 

http://www.dephut.go.id/uploads/files/29892f65d61

799ab7bf15be58dbc8d14.pdf 
Bộ Lâm nghiệp. 

3.2 Các địa điểm và loài 

được bảo vệ 

Đạo luật số 5 năm 1990 về Bảo tồn tài nguyên 

thiên nhiên và hệ sinh thái. 

http://jdih.bpk.go.id/wp-

content/uploads/2012/03/1990-UU-05-Hayati-
ekosistem.pdf 

Bộ trưởng và Bộ Môi trường và Lâm 

nghiệp (MoEF). 

 

Chính phủ sử dụng các chuyên gia, 
gọi là WASGANIS PHPL (15 loại) với 
cơ quan chức năng để giám sát 
nhân viên GANISPHPL tại các nơi 
nhượng quyền.  

 

Đạo luật số 41 năm 1999 về rừng. http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-41-
1999.pdf 

Quy định của chính phủ số 68 năm 1998 về các 

khu bảo tồn thiên nhiên và khu bảo tồn  

storage.jak-

stik.ac.id/ProdukHukum/kehutanan/P11_09.pd
f 

http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/92
http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/92
http://www.dephut.go.id/uploads/files/3d2cd9258d4169d43da469cfc2ec2bcf.pdf
http://www.dephut.go.id/uploads/files/3d2cd9258d4169d43da469cfc2ec2bcf.pdf
http://silk.dephut.go.id/app/Upload/hukum/20150129/c9ac9ba33de383288d1ae44f05db8927.pdf
http://silk.dephut.go.id/app/Upload/hukum/20150129/c9ac9ba33de383288d1ae44f05db8927.pdf
http://silk.dephut.go.id/app/Upload/hukum/20150108/e6c5c86c470c65f7579a69c290ad3f73.pdf
http://silk.dephut.go.id/app/Upload/hukum/20150108/e6c5c86c470c65f7579a69c290ad3f73.pdf
http://www.dephut.go.id/uploads/files/43c146a23f2f63ce8b1b288a7d35b9d7.pdf
http://www.dephut.go.id/uploads/files/43c146a23f2f63ce8b1b288a7d35b9d7.pdf
http://www.dephut.go.id/uploads/files/29892f65d61799ab7bf15be58dbc8d14.pdf
http://www.dephut.go.id/uploads/files/29892f65d61799ab7bf15be58dbc8d14.pdf
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/1990-UU-05-Hayati-ekosistem.pdf
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/1990-UU-05-Hayati-ekosistem.pdf
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/1990-UU-05-Hayati-ekosistem.pdf
http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-41-1999.pdf
http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-41-1999.pdf
file:///C:/Users/Anh%20Thi%20Ngoc%20Luu/Google%20Drive/NEPCon%20work/Materials%20for%20checking/storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/kehutanan/P11_09.pdf
file:///C:/Users/Anh%20Thi%20Ngoc%20Luu/Google%20Drive/NEPCon%20work/Materials%20for%20checking/storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/kehutanan/P11_09.pdf
file:///C:/Users/Anh%20Thi%20Ngoc%20Luu/Google%20Drive/NEPCon%20work/Materials%20for%20checking/storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/kehutanan/P11_09.pdf
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Quy định của chính phủ số 7 năm 1999 về Bảo 

tồn Thực vật và Động vật. 

http://ditjenphka.dephut.go.id/wp-

content/uploads/2013/08/PP_7_Tahun-
1999_pengawetan-jenis-ts.pdf 

GANISPHPL-CANHUT (Tenaga 
Teknis Pengelolaan Hutan Produksi 
Lestari - Perencanan Hutan) - “Kỹ 

thuật viên quản lý rừng - Quy hoạch 
rừng bền vững”. 

3.3 Yêu cầu môi trường Đạo luật số 32 năm 2009 về quản lý và bảo vệ 

môi trường 

http://prokum.esdm.go.id/uu/2009/UU%2032

%20Tahun%202009%20%28PPLH%29.pdf 

Bộ trưởng và Bộ Môi trường và Lâm 

nghiệp (MoEF). 

 

Một Bupati hoặc Thị trưởng có thẩm 
quyền phê duyệt giấy phép môi 
trường. 

 

WASGANISPHPL (15 loại) với cơ 
quan chức năng để giám sát nhân 
viên GANISPHPL tại các khu rừng 

trồng 

GANISPHPL-CANHUT (Tenaga 
Teknis Pengelolaan Hutan Produksi 
Lestari - Perencanan Hutan) - "Kỹ 

thuật viên quản lý rừng – Quy 

hoạch rừng bền vững”. 

Quy định của chính phủ số 27 năm 2012 về Giấy 
phép môi trường. 

http://www.menlh.go.id/DATA/PP-Nomor-27-
Tahun-2012.pdf 

 Quy định số 5/2012 về loại hoạt động / dự án cần 

đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Bộ 
trưởng Bộ Môi trường; 

 Bộ trưởng và Bộ Môi trường và Lâm 

nghiệp (MoEF). 

 

3.4 Sức khỏe và an toàn Luật số 1 năm 1970 về an toàn lao động. http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_70.htm Bộ Nhân lực và Di trú. 

Quy chế số 1 năm 1978 An toàn và sức khỏe 
nghề nghiệp trong khai thác gỗ và vận chuyển gỗ 
của Bộ trưởng Bộ Nhân lực và Di trú. 

http://sahabatmedika.co.id/pdf/PerMen01-
1978TtgK3PenebanganPengankutanKayu.pdf 

Quy định 609/2012 của Bộ trưởng Bộ Nhân lực và 

Di trú 

http://disnakertrans.jabarprov.go.id/produk_h

ukum/unduh/290 
 

Quy định PER.08 / MEN / VII / 2010 về trang bị 

bảo hộ cá nhân của Bộ trưởng Bộ Nhân lực và Di 
trú. 

http://kupedulikatiga.blogspot.dk/2012/12/per08me

nvii2010-tentang-alat-pelindung.html 

Đạo luật số 13 năm 2003 về nhân lực. http://www.ppa-feui.com/images/upl/file-
13934002502.pdf 

3.5 Tuyển dụng hợp pháp Đạo luật số 21 năm 2000 của Liên đoàn Lao 
động. 

www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/43/360.bp
kp 

Bộ Nhân lực và Di trú. 

http://ditjenphka.dephut.go.id/wp-content/uploads/2013/08/PP_7_Tahun-1999_pengawetan-jenis-ts.pdf
http://ditjenphka.dephut.go.id/wp-content/uploads/2013/08/PP_7_Tahun-1999_pengawetan-jenis-ts.pdf
http://ditjenphka.dephut.go.id/wp-content/uploads/2013/08/PP_7_Tahun-1999_pengawetan-jenis-ts.pdf
http://prokum.esdm.go.id/uu/2009/UU%2032%20Tahun%202009%20%28PPLH%29.pdf
http://prokum.esdm.go.id/uu/2009/UU%2032%20Tahun%202009%20%28PPLH%29.pdf
http://www.menlh.go.id/DATA/PP-Nomor-27-Tahun-2012.pdf
http://www.menlh.go.id/DATA/PP-Nomor-27-Tahun-2012.pdf
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_70.htm
http://sahabatmedika.co.id/pdf/PerMen01-1978TtgK3PenebanganPengankutanKayu.pdf
http://sahabatmedika.co.id/pdf/PerMen01-1978TtgK3PenebanganPengankutanKayu.pdf
http://disnakertrans.jabarprov.go.id/produk_hukum/unduh/290
http://disnakertrans.jabarprov.go.id/produk_hukum/unduh/290
http://kupedulikatiga.blogspot.dk/2012/12/per08menvii2010-tentang-alat-pelindung.html
http://kupedulikatiga.blogspot.dk/2012/12/per08menvii2010-tentang-alat-pelindung.html
http://www.ppa-feui.com/images/upl/file-13934002502.pdf
http://www.ppa-feui.com/images/upl/file-13934002502.pdf
http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/43/360.bpkp
http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/43/360.bpkp
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Đạo luật số 13 năm 2003 về nhân viên. www.hukumonline.com/pusatdata/.../fl51927/.

../1314...  

Luật số 3 năm 1992 về lao động an sinh xã hội. http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content

_file/uu3_92_jamsostek.pdf 

Đạo luật số 24 năm 2011 về cơ quan tổ chức an 

sinh xã hội. 

http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content

_file/uu_24_11_bpjs.pdf 

3.6 Chuyển đổi Đạo luật số 41 năm 1999 về lâm nghiệp. http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-41-
1999.pdf 

Bộ trưởng và Bộ Môi trường và Lâm 
nghiệp (MoEF). 

Quy định của chính phủ số 6 năm 2007 về quy 
hoạch rừng, Kế hoạch quản lý rừng và sử dụng 
rừng. 

http://prokum.esdm.go.id/pp/2007/pp_06_20
07.pdf 

Quy định của chính phủ số 10 năm 2010 về thủ 
tục thay đổi và chức năng sử dụng rừng  

http://tanamanpangan.pertanian.go.id/files/PP
_10_Tahun_2010%20ttg%20tata%20cara%20

perubahan%20peruntukan%20dan%20fungsi
%20kawasan%20hutan.pdf 

4. Quyền của bên thứ ba      

4.1 Quyền phong tục Quy định của chính phủ số 89 năm 2014 về rừng 

bản địa. Đạo luật số 41 năm 1999 về lâm nghiệp 

kết hợp với Phán quyết Tòa án Hiến pháp số 35 
năm 2012. 

http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-41-

1999.pdf 

 

Bộ trưởng và Bộ Môi trường và Lâm 

nghiệp (MoEF). 

4.2 Đồng thuận dựa trên 
nguyên tắc tự nguyện, được 
thông báo trước và thông 

tin đầy đủ 

FPIC không được đề cập hoặc yêu cầu như trong 
luật số 41 năm 1999 về lâm nghiệp. 

http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-41-
1999.pdf 

Bộ trưởng và Bộ Môi trường và Lâm 
nghiệp (MoEF). 

4.3 Quyền của người bản 

địa 

Quy định của chính phủ số 89 năm 2014 về rừng 

bản địa. Đạo luật số 41 năm 1999 về lâm nghiệp 
kết hợp với Phán quyết Tòa án Hiến pháp số 35 
năm 2012. 

http://www.dephut.go.id/uploads/files/e3ca3a

4fcb8ca92fb60773df2d560d0c.pdf 

Tòa án Hiến pháp. 

 

Bộ trưởng và Bộ Môi trường và Lâm 
nghiệp (MoEF). 

5. Thương mại và vận 

chuyển 

     

5.1 Phân loại các loài, số 

lượng, chất lượng 

Quy định Số P 41 / Menhut-II / 2014 Quản lý lâm 

sản gỗ từ rừng tự nhiên của Bộ Môi trường và 
Lâm nghiệp. 

http://www.dephut.go.id/uploads/files/eaca23f

d3ce906a848b5c0c72d5feaf6.pdf 

Bộ trưởng và Bộ Môi trường và Lâm 

nghiệp (MoEF). 

 

P2LHP (thanh tra được ủy quyền 
của các báo cáo sản xuất). 

 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/.../fl51927/.../1314
http://www.hukumonline.com/pusatdata/.../fl51927/.../1314
http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content_file/uu3_92_jamsostek.pdf
http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content_file/uu3_92_jamsostek.pdf
http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content_file/uu_24_11_bpjs.pdf
http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content_file/uu_24_11_bpjs.pdf
http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-41-1999.pdf
http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-41-1999.pdf
http://prokum.esdm.go.id/pp/2007/pp_06_2007.pdf
http://prokum.esdm.go.id/pp/2007/pp_06_2007.pdf
http://tanamanpangan.pertanian.go.id/files/PP_10_Tahun_2010%20ttg%20tata%20cara%20perubahan%20peruntukan%20dan%20fungsi%20kawasan%20hutan.pdf
http://tanamanpangan.pertanian.go.id/files/PP_10_Tahun_2010%20ttg%20tata%20cara%20perubahan%20peruntukan%20dan%20fungsi%20kawasan%20hutan.pdf
http://tanamanpangan.pertanian.go.id/files/PP_10_Tahun_2010%20ttg%20tata%20cara%20perubahan%20peruntukan%20dan%20fungsi%20kawasan%20hutan.pdf
http://tanamanpangan.pertanian.go.id/files/PP_10_Tahun_2010%20ttg%20tata%20cara%20perubahan%20peruntukan%20dan%20fungsi%20kawasan%20hutan.pdf
http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-41-1999.pdf
http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-41-1999.pdf
http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-41-1999.pdf
http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-41-1999.pdf
http://www.dephut.go.id/uploads/files/e3ca3a4fcb8ca92fb60773df2d560d0c.pdf
http://www.dephut.go.id/uploads/files/e3ca3a4fcb8ca92fb60773df2d560d0c.pdf
http://www.dephut.go.id/uploads/files/eaca23fd3ce906a848b5c0c72d5feaf6.pdf
http://www.dephut.go.id/uploads/files/eaca23fd3ce906a848b5c0c72d5feaf6.pdf
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Quy định Số P 42 / Menhut-II / 2014 Quản lý lâm 

sản gỗ từ rừng sản xuất của Bộ Môi trường và 
Lâm nghiệp. 

http://www.dephut.go.id/uploads/files/39ccc39

763369bc4fb6ac9df849b22c3.pdf 

Chính phủ sử dụng các chuyên gia, 
gọi là WASGANIS PHPL (15 loại) với 
cơ quan chức năng để giám sát 

nhân viên GANISPHPL tại các đồn 
điền.  

 

GANISPHPL-CANHUT (Tenaga 
Teknis Pengelolaan Hutan Produksi 

Lestari - Perencanan Hutan) - “Kỹ 
thuật viên quản lý rừng - Quy hoạch 
rừng bền vững”. 

5.2 Thương mại và Vận 
chuyển 

Quy định Số P 41 / Menhut-II / 2014 Quản lý lâm 
sản gỗ từ rừng tự nhiên của Bộ Môi trường và 

Lâm nghiệp. 

http://www.dephut.go.id/uploads/files/eaca23f
d3ce906a848b5c0c72d5feaf6.pdf 

Bộ trưởng và Bộ Môi trường và Lâm 
nghiệp (MoEF). 

 

Chính phủ sử dụng các chuyên gia, 

gọi là WASGANIS PHPL (15 loại) với 
cơ quan chức năng để giám sát 
nhân viên GANISPHPL tại các nơi 
đồn điền.  

 

GANISPHPL- NENHUT là kỹ thuật 
viên có trình độ chuyên môn (đào 
tạo bởi các cơ quan chính phủ) để 
thực hiện việc vận chuyển lâm sản. 

 

GANISPHPL- PKB là kỹ thuật viên có 

trình độ chuyên môn để đo gỗ tròn, 
xác định chất lượng và các yêu cầu 
liên quan. 

Quy định Số P 42 / Menhut-II / 2014 Quản lý lâm 

sản gỗ từ rừng sản xuất của Bộ Môi trường và 

Lâm nghiệp. 

http://www.dephut.go.id/uploads/files/39ccc39

763369bc4fb6ac9df849b22c3.pdf 

5.3 Giao dịch ở nước ngoài 

và chuyển giá 

Đạo luật số 36 năm 2008 về thay đổi Luật số 7 

năm 1983 lần thứ 4 về thuế thu nhập tại Điều 18 
điểm 3. 

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2008/3

6TAHUN2008UU.htm 

Bộ tài chính. 

 

Tổng cục thuế. 

Quy định của Tổng cục Thuế số 22 / PJ / 2013 về 
Hướng dẫn việc kiểm tra người nộp thuế, có một 
mối quan hệ đặc biệt. 

https://triyani.files.wordpress.com/2013/06/pe
r-22pj2013-petunjuk-pemeriksaan-afiliasi.pdf 

5.4 Quy định hải quan Nghị định của Bộ trưởng Bộ Tài chính số 2751 / 

KM.4 / 2014 về làm giá thuế xuất khẩu. 

http://peraturan.beacukai.go.id/index.html?pa

ge=detail/jenis/27/662/keputusan-menteri-
keuangan/kmk-2751-km-4-2014/penetapan-
harga-ekspor-untuk-penghitungan-bea-
keluar.html 

Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

 

Tổng thống nước Cộng hòa 

Indonesia. 

http://www.dephut.go.id/uploads/files/39ccc39763369bc4fb6ac9df849b22c3.pdf
http://www.dephut.go.id/uploads/files/39ccc39763369bc4fb6ac9df849b22c3.pdf
http://www.dephut.go.id/uploads/files/eaca23fd3ce906a848b5c0c72d5feaf6.pdf
http://www.dephut.go.id/uploads/files/eaca23fd3ce906a848b5c0c72d5feaf6.pdf
http://www.dephut.go.id/uploads/files/39ccc39763369bc4fb6ac9df849b22c3.pdf
http://www.dephut.go.id/uploads/files/39ccc39763369bc4fb6ac9df849b22c3.pdf
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2008/36TAHUN2008UU.htm
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2008/36TAHUN2008UU.htm
https://triyani.files.wordpress.com/2013/06/per-22pj2013-petunjuk-pemeriksaan-afiliasi.pdf
https://triyani.files.wordpress.com/2013/06/per-22pj2013-petunjuk-pemeriksaan-afiliasi.pdf
http://peraturan.beacukai.go.id/index.html?page=detail/jenis/27/662/keputusan-menteri-keuangan/kmk-2751-km-4-2014/penetapan-harga-ekspor-untuk-penghitungan-bea-keluar.html
http://peraturan.beacukai.go.id/index.html?page=detail/jenis/27/662/keputusan-menteri-keuangan/kmk-2751-km-4-2014/penetapan-harga-ekspor-untuk-penghitungan-bea-keluar.html
http://peraturan.beacukai.go.id/index.html?page=detail/jenis/27/662/keputusan-menteri-keuangan/kmk-2751-km-4-2014/penetapan-harga-ekspor-untuk-penghitungan-bea-keluar.html
http://peraturan.beacukai.go.id/index.html?page=detail/jenis/27/662/keputusan-menteri-keuangan/kmk-2751-km-4-2014/penetapan-harga-ekspor-untuk-penghitungan-bea-keluar.html
http://peraturan.beacukai.go.id/index.html?page=detail/jenis/27/662/keputusan-menteri-keuangan/kmk-2751-km-4-2014/penetapan-harga-ekspor-untuk-penghitungan-bea-keluar.html


HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP INDONESIA 

 

9 | P a g e  

 

Tiêu chí và các tiêu chí phụ Luật và các quy định hiện hành Cơ quan có thẩm quyền 

Đạo luật số 17 năm 2006 về hải quan. http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/1

7Tahun2006UU.htm 

5.5 CITES Đạo luật số 5 Năm 1990 về Bảo tồn tài nguyên 

thiên nhiên và hệ sinh thái. 

http://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres1987_

1.pdf 

Cơ quan Bảo tồn Tài nguyên 

(BKSDA / Balai Konservasi Sumber 
Daya Alam) 

 

WASGANIS PHPL (15 loại) có chức 
năng để giám sát nhân viên 

GANISPHPL tại các rừng trồng.   

 

GANISPHPL- BINHUT là kỹ thuật 
viên có trình độ chuyên môn (đào 
tạo của các cơ quan Chính phủ) để 

đối phó với hệ thực vật và động 
thực vật bị đe dọa cần được bảo vệ. 

 

LIPI/Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (Viện Khoa học 
Indonesia). 

Nghị định số 1 năm 1987 về Phê chuẩn Công ước 

CITES của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia. 

http://jdih.bpk.go.id/wp-

content/uploads/2012/03/1990-UU-05-Hayati-
ekosistem.pdf 

6. Trách nhiệm giải trình       

6.1 Pháp luật yêu cầu thủ 
tục giải trình  

Quy chế của Bộ Môi trường và Lâm nghiệp số 
P.43 / Menhut-II / 2014 về đánh giá thực hiện 
việc xác minh tính hợp pháp của gỗ và sản phẩm, 
quản lý rừng bền vững của Chủ Giấy phép hoặc 

quyền sở hữu rừng  

http://silk.dephut.go.id/app/Upload/hukum/20
140704/5128caceaebbae1f6e777138cd0b64b6
.pdf 

Ban giám đốc (MoEF). 

 

Chính phủ trung ương là Cơ quan để 
yêu cầu Hệ thống Đảm bảo Tính 
hợp pháp của Gỗ ở Indonesia, gọi là 
SVLK "Sistem Verifikasi Legalitas 

Kayu". 
Số P.5 / VI-BPPHH / 2014 về Tiêu chuẩn và 

Hướng dẫn về việc thực hiện đánh giá hiệu quả 
của quản lý rừng bền vững (SFM) và xác minh 
tính hợp pháp của gỗ của Ban Giám đốc MoEF. 

http://silk.dephut.go.id/app/Upload/hukum/20

140818/8eed4513b2af6be6090de5d5f58a04c3
.pdf 

Công văn số SE.8 / VI-BPPHH / 2014 về Thực 

hiện Các khoản nợ phải trả của hệ thống xác 
minh tính hợp pháp của gỗ của Ban Giám đốc 
MoEF. 

http://silk.dephut.go.id/app/Upload/hukum/20

140905/ca2fdae0eccdfa85e9a24f2d5bbc1624.
pdf.  

 

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/17Tahun2006UU.htm
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/17Tahun2006UU.htm
http://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres1987_1.pdf
http://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres1987_1.pdf
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/1990-UU-05-Hayati-ekosistem.pdf
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/1990-UU-05-Hayati-ekosistem.pdf
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/1990-UU-05-Hayati-ekosistem.pdf
http://silk.dephut.go.id/app/Upload/hukum/20140704/5128caceaebbae1f6e777138cd0b64b6.pdf
http://silk.dephut.go.id/app/Upload/hukum/20140704/5128caceaebbae1f6e777138cd0b64b6.pdf
http://silk.dephut.go.id/app/Upload/hukum/20140704/5128caceaebbae1f6e777138cd0b64b6.pdf
http://silk.dephut.go.id/app/Upload/hukum/20140818/8eed4513b2af6be6090de5d5f58a04c3.pdf
http://silk.dephut.go.id/app/Upload/hukum/20140818/8eed4513b2af6be6090de5d5f58a04c3.pdf
http://silk.dephut.go.id/app/Upload/hukum/20140818/8eed4513b2af6be6090de5d5f58a04c3.pdf
http://silk.dephut.go.id/app/Upload/hukum/20140905/ca2fdae0eccdfa85e9a24f2d5bbc1624.pdf
http://silk.dephut.go.id/app/Upload/hukum/20140905/ca2fdae0eccdfa85e9a24f2d5bbc1624.pdf
http://silk.dephut.go.id/app/Upload/hukum/20140905/ca2fdae0eccdfa85e9a24f2d5bbc1624.pdf

