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TANGGAPAN
PT TOBA PULP LESTARI TBK
TENTANG KLASIFIKASI HS CODE
(REVISI)

PT Toba Pulp Lestari Tbk adalah perusahaan publik yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Perseroan memproduksi pulp dari pohon Eucalyptus yang bersumber dari hutan
tanaman industri berkelanjutan milik Perseroan.
Menanggapi tuduhan baru-baru ini dari sebuah LSM yang diberitakan oleh media, Perseroan
ingin mengklarifikasi bahwa semua produk yang diekspor telah dilaporkan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Sejak tahun 2010 hingga 2017,
sesuai permintaan pelanggan, Perseroan memproduksi dua produk pulp dengan merek dagang
“Tobapulp HW” yang merupakan kraft pulp murni dan “Toba Cell Eucalytus Pulp” yang
merupakan kraft pulp dengan penambahan surfaktan guna meningkatkan reaktivitas pulp
sebagai pulp extender dalam proses produksi rayon. Oleh karena produk Toba Cell
Eucalyptus Pulp tidak merupakan pulp dissolving grade, maka pada saat ekspor, produk
tersebut masuk dalam kategori dan dilaporkan sebagai kraft pulp dengan menggunakan HS
Code 4703.290000.
Perseroan terus mengembangkan produk pulpnya dengan meningkatkan kualitas kemurnian
hingga berhasil memproduksi pulp dissolving grade yang sesuai dengan Standar Nasional
Indonesia. Dengan keberhasilan yang dicapai pada Maret 2017, Perseroan mulai mengalihkan
produksi menjadi pulp dissolving grade dan selanjutnya melakukan investasi atas peremajaan
pabrik yang sudah berumur 30 tahun agar bisa memproduksi pulp dissolving grade dengan
kualitas yang konsisten dan lebih efisien.
Harga jual produk telah sesuai dengan nilai kewajaran pasar (arm’s length). Perseroan juga
secara berkala diaudit oleh kantor akuntan publik independen, dan hasil auditnya
dipublikasikan dalam laporan tahunan sebagai bagian dari praktik tata kelola perusahaan
yang baik. Sebagai kesimpulan, Perseroan tetap berkomitmen penuh untuk mematuhi
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menolak dengan tegas
semua tuduhan bahwa Perseroan telah mengecilkan penghasilannya.
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