Tobafiber Division

Kebijakan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Visi Kami
Manajemen PT. Toba Pulp Lestari, Tbk percaya bahwa penerapan pengelolaan hutan yang baik
dengan memperhatikan pemanfaatan kayu, teknik silvikultur, pemeliharaan lingkungan dan
tanggungjawab sosial, mempertahankan nilai hutan sebagai sumber kayu dan hasil hutan lainnya,
sekaligus memelihara fungsi keanekaragaman hayati, konservasi tanah dan daerah tangkapan air
serta fungsi ekosistem lainnya. Kami percaya bahwa pengelolaan lahan hutan yang baik untuk saat ini
dan yang akan datang melalui peningkatan produktivitas, daya dukung terhadap meningkatnya
pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hasil hutan, mempertahankan keanekaragaman hayati,
mendukung program pengurangan pemanasan global serta bermanfaat kepada karyawan, konsumen,
pemilik saham, masyarakat sekitar hutan dan pemangku kepentingan lainnya..

Misi dan Komitmen Kami
Kami :
 Berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prasyarat lainnya
yang terkait dengan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
 Berkomitmen untuk penyempurnaan kinerja pengelolaan hutan yang berkesinambungan melalui
penerapan kegiatan yang sesuai dengan penebangan berdampak rendah, mengefisiensikan
penggunaan sumberdaya dan mempertahankan areal konservasi yang mewakili ekosistemnya dan
tetap membina ketrampilan, kecakapan dan motivasi pekerja;
 Berkomitmen untuk pengelolaan penanaman secara terus menerus untuk memenuhi bahan baku
perusahaan dan melakukan pengelolan hutan “dengan cara terbaik” atau sesuai standart
International dan menggunakan teknologi baru pada industri HTI;
 Berkomitmen untuk mempromosikan pengelolaan hutan lestari kepada mitra, dan masyarakat
dimana perusahaan beroperasi;
 Berkomitmen terhadap prinsip keterlibatan dan kepentingan masyarakat banyak, mendukung
secara aktif serta berpartisipasi dalam segi ekonomi dan menyokong program pengembangan yang
membangun kepercayaan masyarakat banyak;
 Berkomitmen untuk menjaga kebudayaan masyarakat adat dan masyarakat lokal, termasuk
pemeliharaan situs yang ada di dalam dan di sekitar konsesi yang memiliki nilai kebudayaan atau
sejarah
 Berkomitmen untuk meninjau secara berkala sistem pengelolaan hutan lestari guna menentukan
keefektifan manajemen hutan terhadap parameter kelestarian keanekaragaman hayati kelestarian
tanah dan air lingkungan serta memastikan bahwa kondisi usaha sesuai dengan kebijakan
pemerintah dan kebijakan perusahaan.
Kami akan:
 Menyebarluaskan informasi secara jelas dan akurat serta membuktikan sistem pengelolaan hutan
produksi lestari perusahaan dan kinerja perusahaan dari berbagai indikator kelstarian hutan yang
ada.
 Mengadakan pelatihan kepada karyawan dan masyarakat untuk kelestarian hutan yang sesuai dan
mendidik karyawan agar bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan.
 Memastikan kebijakan ini dikomunikasikan dan dimengerti oleh semua karyawan, mitra dan pihak
terkait.
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