
 

 

Tobafiber Division 

Kebijakan Lingkungan  

Visi Kami 

Manajemen PT. Toba Pulp Lestari percaya bahwa pengelolaan hutan yang bertanggung jawab 
terhadap potensi risiko lingkungan berkontribusi positif terhadap usaha dan menguntungkan 
bagi karyawan, konsumen, pemilik saham, masyarakat dan para pemangku kepentingan 
lainnya.  Kami juga percaya bahwa dengan melaksanakan kebijakan lingkungan yang tepat 
dan penerapan pengelolaan hutan lestari, termasuk di dalamnya perlindungan keanekargaman 
hayati, pengelolaan flora dan fauna dilindungi, serta pencegahan polusi sebagai pedoman 
pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab akan memperkecil dampak negatif terhadap 
lingkungan, memperbesar manfaat sosial ekonomi, dan selanjutnya melalui program 
perbaikan berkelanjutan, maka hasil terbaik dapat dicapai. 
 

Komitmen Kami 
Kami: 

 Berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
persyaratan lain yang terkait dengan aspek lingkungan sebagaimana telah ditetapkan 
oleh perusahaan; 

 Berkomitmen untuk menyempurnakan kinerja lingkungan secara berkesinambungan 
melalui penerapan ukuran yang layak dalam pencegahan pencemaran, minimalisasi 
limbah dan  pencegahan penurunan kualitas tanah dan air, serta tetap membina 
ketrampilan, kecakapan dan motivasi pekerja;  

 Berkomitmen untuk mengelola hutan tanaman yang menjamin sumber bahan baku 
secara jangka panjang dan berkelanjutan, menggunakan sumber daya secara efisien dan 
berusaha untuk mensejajarkan praktek pengelolaan hutan dengan “praktek terbaik” atau 
standar internasional; 

 Berkomitmen untuk melaksanakan konservasi bentang alam representasi ekosistem, 
perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengelolaan flora dan fauna dilindungi. 

 Berkomitmen terhadap tanggung jawab lingkungan dan sosial serta mendorong 
tanggung jawab lingkungan diantara mitra; 

 Berkomitmen untuk mengelola isu-isu lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja 
sebagai bagian dasar dari kegiatan usaha sehari-hari; 

 Berkomitmen terhadap prinsip pemberdayaan masyarakat adat/lokal dan aktif 
mendukung serta berpartisipasi dalam program pembangunan berkelanjutan yang 
bernilai ekonomi tinggi guna membantu tercapainya kemandirian masyarakat; 

 Berkomitmen untuk meninjau secara berkala sistem manajemen lingkungan untuk 
menentukan keefektifan dan memastikan bahwa kondisi usaha sesuai dengan kebijakan, 
tujuan dan sasaran lingkungan.  

 
Kami akan: 

 Memperlengkapi pemangku kepentingan dengan informasi yang lengkap dan 
memberikan representasi yang akurat serta sistem dan kinerja managemen lingkungan 
dapat diverifikasi.  

 Mengadakan pelatihan kepada karyawan dan masyarakat tentang kebijakan lingkungan 
dan mendidik karyawan agar bertanggung jawab terhadap lingkungan; 

 Memastikan bahwa kebijakan ini dikomunikasikan dan dimengerti oleh semua karyawan, 
mitra  dan pihak terkait. 

 
    

 


