
SUMMARY OF GRIEVANCES (Mill and Fiber)

The Company has a Grievance Mechanism policy in place with various managers identified
to be responsible for managing the grievance process which includes managing the process
in an area or sector, clarification and verification of the evidence, preparation of the
documentation, determining the form of settlement, discussion to reach agreement with
the complainant and monitoring of the measures of settlement. The complainant can
express their grievance orally, via e-mail, SMS or via the call center.

PT. Toba Pulp Lestari has received 40 resolved complaints in the year of 2021.
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No Date Received Issues Risk Category Action Status

March
1 15/03/2021 Pelapor merupakan seorang petani 

yang memiliki sawah di Desa 
Parbulu. Beliau menyampaikan 
bahwa sudah sekitar satu bulan, 
sawah beliau mengalami kerusakan 
yang diduga disebabkan karena 
aliran air dari Nursery. 

High Melakukan pendekatan dan survei lokasi ke sawah pelapor
dan mendapatkan hasil sebagai berikut:
Sawah milik pelapor rusak sebelumnya disebut akibat dari
luapan air buangan nursery, namun setelah dilakukan
pengecekan ternyata disebabkan saluran irigasi masyarakat
di sepanjang persawahan terlalu sempit/kecil sehingga pada
musim hujan, saluran irigasi tidak sanggup menampung
aliran air dan meluap ke beberapa titik pematang sawah. 
Maka dari itu pelapor diminta untuk melakukan perbaikan
sebagai berikut:
- Memperbaiki tanggul air di sepanjang saluran irigasi

persawahan
- Meninggikan permukaan tanggul untuk menghindari

masuknya air dari saluran irigasi ke sawah saat musim
hujan

- Membersihkan rumput dan sampah di sepanjang saluran
irigasi persawahan

Closed

April
2 09/04/2021 Pelapor merupakan salah satu supir 

truk logging dari CV. Mitra Jaya yang 
mengangkut kayu berkulit dari 
sektor. Beliau menyampaikan 
bahwa truk dengan nomor polisi BB 
8713 DB dan BK 8274 SA tidak 
diberikan tiket izin masuk dari 
timbangan dengan alasan karena 
mengangkut kayu berkulit. 

Low Melakukan sosialisasi dan monitoring terkait pemanenan di 
sektor. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya kebijakan
internal perusahaan untuk menurunkan target volume kayu
kulit yang dibawa ke mill dalam menjaga efisiensi cost 
perusahaan. 
Sehingga hal ini sudah disosialisasikan dan diketahui oleh
semua pihak dan dikontrol setiap harinya ke supervisi di 
sektor, kontraktor harvesting dan kontraktor hauleragar hal
yang sama tidak terulang kembali.
Dalam hal ini, truk pengangkut kayu kulit akan dilakukan
pembongkaran apabila satu unit truk kayu kupas sudah
masuk dari sektor tersebut, begitu seterusnya.

Closed
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April (Cont..)
3 09/04/2021 Pelapor merupakan salah satu supir truk logging 

dari CV. Mitra Usaha Roha yang mengangkut kayu 
berkulit dari sektor. Beliau menyampaikan bahwa 
truk beliau dengan nomor polisi BB 8375 BD tidak 
diberikan tiket izin masuk ke dalam pabrik dari 
timbangan dengan alasan karena mengangkut 
kayu berkulit. 

Low Melakukan sosialisasi dan monitoring terkait
pemanenan di sektor. Hal ini dapat terjadi
dikarenakan adanya kebijakan internal perusahaan
untuk menurunkan target volume kayu kulit yang 
dibawa ke mill dalam menjaga efisiensi cost 
perusahaan. 
Sehingga hal ini sudah disosialisasikan dan
diketahui oleh semua pihak dan dikontrol setiap
harinya ke supervisi di sektor, kontraktor
harvesting dan kontraktor hauleragar hal yang 
sama tidak terulang kembali.
Dalam hal ini, truk pengangkut kayu kulit akan
dilakukan pembongkaran apabila satu unit truk
kayu kupas sudah masuk dari sektor tersebut, 
begitu seterusnya.

Closed

4 15/04/2021 Pelapor merupakan salah satu staff dari agensi PT 
Wiratama yang menangani kartu kredit PT Bank 
Mega. Beliau menyampaikan bahwa salah satu 
karyawan PT TPL yang bernama Ibu Theresia 
seorang personal assistant di PT Toba Pulp 
Lestari, Tbk telah menunggak kartu kredit yang 
terdaftar di PT Bank Mega. 

Low Memvalidasi keluhan yang disampaikan oleh
pelapor. Setelah divalidasi dengan salah satu
karyawan di PT TPL, beliau menyatakan bahwa
informasi keluhan yang disampaikan oleh pelapor
tersebut tidak benar.

Closed
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May

5 12/05/2021 Pelapor merupakan pemilik Panglong Kede 
Bengkok yang ada di Simpang Kawat, Tiga Dolok, 
Kabupaten Simalungun. Beliau melaporkan 
bahwa ada truk yang sudah parkir selama 2 jam di 
depan panglongnya sehingga menghalangi 
kegiatan operasional panglong tersebut. 

Low Memverifikasi keluhan dengan pihak kontraktor
dan memohon maaf atas ketidaknyamanan yang 
terjadi. Setelah diverifikasi dengan pihak
kontraktor, supir yang memarkirkan truknya
disana karena berdekatan dengan posisi rumahnya
dan singgah sebentar untuk mengambil keperluan
pribadi.

Closed

6 21/05/2021 Pelapor merupakan salah satu supir truk logging 
dari CV. PPT yang mengangkut kayu berkulit dari 
sektor Tele. Beliau menyampaikan bahwa truk 
yang beliau bawa dengan nomor polisi BB 8554 
BB belum diizinkan untuk bongkar muat mulai 
dari jam 06.47 pagi ini sampai sekarang. 

Low Memvalidasi keluhan dan segera melakukan
bongkar muat truk tersebut. Truk tersebut sampai
di timbangan pada pukul 07.30 pagi. Truk tersebut
memasuki area pabrik pukul 11.30 pagi dan keluar
(telah melakukan bongkar muatan) pada pukul
12.30 siang.

Closed

June

7 14/06/2021 Pelapor merupakan pemilik bengkel sepeda 
motor yang menyampaikan bahwa truk TPL 
dengan nomor polisi BK 9525 BU parkir 
sembarangan di depan bengkel miliknya. 

Low Memverifikasi keluhan dengan supir truk dan
mengingatkan supirnya agar tidak parkir
sembarangan lagi kedepannya. Menurut informasi
dari supir truk, beliau memarkirkan truknya
dikarenakan bengkel sepeda motor tersebut
belum buka.

Closed
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June (Cont…)

8 21/06/2021 Pelapor merupakan supir truk dengan nomor 
polisi BB 9515 CA dari PT Adi Perkasa yang 
mengangkut kayu kupas dari Sei Garingging. 
Beliau menyampaikan bahwa truk beliau sudah 
tiba di timbangan pada 21/06/21 sekitar pukul 
jam 02.00 pagi namun sampai jam 08.22 pagi ini 
belum dilakukan pembongkaran kayu. Beliau 
meminta agar segera dilakukan pembongkaran 
kayu. 

Low Memvalidasi keluhan dan melakukan briefing 
dengan para supir truk. Berdasarkan hasil tinjauan
lapangan, proses unloading truk dari Sei Kebaro
masih berlangsung hingga pukul 03.50 pagi. Pada
pagi harinya tim woodyard telah melakukan
briefing dengan supir agar kedepannya supir dapat
melapor kepada tim transport saat tiba di 
timbangan dan jika ada masalah dapat diteruskan
kepada pos wood handling.

Closed

9 21/06/2021 Pelapor merupakan supir truk dengan nomor 
polisi BK 8907 CA dari PT PMPA yang mengangkut 
kayu kupas dari Sei Garingging. Beliau 
menyampaikan bahwa truk beliau sudah tiba di 
timbangan pada 21/06/21 sekitar pukul jam 
02.00 pagi namun sampai jam 08.27 pagi ini 
belum dilakukan pembongkaran kayu. Beliau 
meminta agar segera dilakukan pembongkaran 
kayu.

Low Memvalidasi keluhan dan melakukan briefing 
dengan para supir truk. Berdasarkan hasil tinjauan
lapangan, proses unloading truk dari Sei Kebaro
masih berlangsung hingga pukul 03.50 pagi. Pada
pagi harinya tim woodyard telah melakukan
briefing dengan supir agar kedepannya supir dapat
melapor kepada tim transport saat tiba di 
timbangan dan jika ada masalah dapat diteruskan
kepada pos wood handling.

Closed
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July

10 09/07/2021 Pelapor merupakan supir truk dengan nomor 
polisi BK 8488 LM yang membawa kayu kupas 
dari Sei Kebaro. Beliau menyampaikan bahwa 
mulai dari jam 03:30 pagi sampai laporan ini 
diterima truk beliau belum bongkar muat kayu. 

Low Memvalidasi keluhan dan menambah alat berupa
eskavator untuk meningkatkan kapasitas dan
kecepatan unloading.

Closed

11 19/07/2021 Pelapor merupakan supir truk dari PT PMPA yang 
membawa kayu kupas dari Sei Garingging. Beliau 
menyampaikan bahwa mulai dari jam 10:00 pagi 
sampai laporan ini diterima ada 7 unit truk yang 
belum melakukan bongkar muat kayu

Low Memvalidasi keluhan dan menambah alat berupa
eskavator untuk meningkatkan kapasitas dan
kecepatan unloading.

Closed

12 22/07/2021 Pelapor merupakan supir truk pengangkut kayu 
Eucalyptus dengan nomor polisi BK 9896 FA. 
Beliau menyampaikan bahwa kayu kulit yang 
diangkut berasal dari Sektor Aek Nauli. Menurut 
informasi dari pelapor mulai dari jam 08:00 pagi 
sampai laporan ini diterima truk beliau belum 
melakukan bongkar muat kayu

Low Memberikan penjelasan kepada supir agar 
bersabar dalam mengantri di timbangan. Tim 
wood handling meminta agar hal ini dapat
dimaklumi, dikarenakan ada dua unit alat yang 
mengalami kerusakan, sehingga proses unloading 
sedikit terhambat. 

Closed

13 22/07/2021 Pelapor merupakan supir truk pengangkut kayu 
Eucalyptus dari CV. Pasir Putih dengan nomor 
polisi BK 8434 CR. Beliau menyampaikan bahwa 
kayu kulit yang diangkut berasal dari Sektor Aek 
Raja. Menurut informasi dari pelapor mulai dari 
jam 05:00 pagi sampai laporan ini diterima truk 
beliau belum melakukan bongkar muat kayu di 
timbangan. 

Low Memberikan penjelasan kepada supir agar 
bersabar dalam mengantri di timbangan. Tim 
wood handling meminta agar hal ini dapat
dimaklumi, dikarenakan ada dua unit alat yang 
mengalami kerusakan, sehingga proses unloading 
sedikit terhambat. 
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July (Cont…)

14 29/07/2021 Pelapor merupakan supir truk pengangkut kayu
Eucalyptus dengan nomor polisi BB 8852 EA.
Beliau menyampaikan bahwa kayu kupas yang
diangkut berasal dari Sektor Aek Nauli. Menurut
informasi dari pelapor mulai dari jam 06:30 pagi
sampai laporan ini diterima (2 jam) truk beliau
belum melakukan bongkar muat kayu di
timbangan.

Low Melakukan koordinasi dan meningkatkan
perbaikan SOP dengan tim transport (internal TPL) 
agar hal ini tidak terulang kembali. 

Closed

August

15 03/08/2021 Pelapor merupakan supir truk pengangkut kayu 
Eucalyptus dengan nomor polisi BB 8164. Beliau 
menyampaikan bahwa kayu kulit yang diangkut 
berasal dari Sektor Habinsaran. Menurut 
informasi dari pelapor mulai dari jam 05:00 pagi 
sampai laporan ini diterima (4 jam) truk beliau 
belum melakukan bongkar muat kayu di 
timbangan.

Low Melakukan koordinasi dengan supir truk agar 
membawa kayu non-kulit. Selain itu juga
melakukan sosialisasi dan monitoring terkait
pemanenan di sektor. Sehingga hal ini sudah
disosialisasikan dan diketahui oleh semua pihak
dan dikontrol setiap harinya ke supervisi di sektor, 
kontraktor harvesting dan kontraktor hauleragar
hal yang sama tidak terulang kembali. 

Closed

16 06/08/2021 Pelapor merupakan supir truk pengangkut kayu 
Eucalyptus dengan nomor polisi BK 8909 ER. 
Beliau menyampaikan bahwa kayu kulit yang 
diangkut berasal dari Sektor Tele. Menurut 
informasi dari pelapor mulai dari jam 07:30 pagi 
sampai laporan ini diterima (1 jam) truk beliau 
belum melakukan bongkar muat kayu di 
timbangan. 

Low Melakukan koordinasi dengan supir truk agar 
membawa kayu non-kulit. Selain itu juga
melakukan sosialisasi dan monitoring terkait
pemanenan di sektor. Sehingga hal ini sudah
disosialisasikan dan diketahui oleh semua pihak
dan dikontrol setiap harinya ke supervisi di sektor, 
kontraktor harvesting dan kontraktor hauleragar
hal yang sama tidak terulang kembali. 

Closed
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August (Cont…)

17 09/08/2021 Pelapor merupakan pemilik rumah makan
Dosroha yang berada di dekat timbangan. Beliau
menyampaikan bahwa pada pagi ini (08.40 WIB)
banyak debu beterbangan di depan rumahnya
yang diduga karena aktifitas pembangunan
landfill.sehingga membuat tidak nyaman,

Low Melakukan koordinasi dengan supir truk penyiram
agar jadwal penyiraman dapat terkontrol dengan
baik.

Closed

September

18 27/09/2021 Pelapor merupakan Kepala Desa di Harungguan 
yang menyampaikan bahwa proposal pengajuan 
ke PT TPL mengenai pengadaan tong sampah dan 
bank sampah di desa mereka belum 
mendapatkan respon.

Low Melakukan koordinasi dengan pihak pelapor dan
menyampaikan bahwa sesuai proposal yang 
diajukan, permohonan tong sampah yang dapat
diberikan adalah 10 unit tong sampah. 

Closed

19 27/09/2021 Beliau merupakan warga Desa Sipultak Dolok, 
menanyakan tindak lanjut lamaran pekerjaan 
yang telah diberikan melalui kantor di Aek Raja 
dan Porsea pada 15 Januari 2021. 

Low Memvalidasi keluhan dan pertanyaan yang 
disampaikan oleh pelapor. Menurut tim
recruitment TPL, informasi terakhir yang 
disampaikan kepada pelapor pada 27 Agustus
2021 untuk mengkonfirmasi apakah beliau sudah
bekerja atau belum dikarenakan bagian dari BU 
TPL sedang mencari kandidat dengan background 
lulusan hukum dan mempertimbangkan beliau.

Closed

October

20 08/10/2021 Beliau merupakan supir truk CV Pasir Putih yang 
yang mengangkut kayu kulit dari Sektor Tele. 
Beliau menyampaikan bahwa truk beliau dengan 
nomor polisi BK 9105 BN belum melakukan 
bongkar muat sejak jam 07.00 pagi ini sampai 
laporan ini diterima. 

Low Memvalidasi keluhan yang disampaikan oleh
pelapor dan memberikan penjelasan bahwa
pembongkaran kayu kulit tertunda dilakukan
karena alat bongkar belum tersedia.

Closed
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November

21 11/11/2021 Beliau merupakan masyarakat yang bertempat 
tinggal di dekat pintu masuk timbangan. Beliau 
menyampaikan bahwa ada truk pengangkut kayu 
dari Sei Kebaro dengan nomor polisi BK 9029 EP 
yang menabrak tiang listrik di depan rumahnya. 

Low Melakukan koordinasi dengan tim wood supply 
dan petugas PLN untuk segera memperbaiki tiang
listrik yang rusak agar arus listrik kembali berjalan
normal.

Closed

22 29/11/2021 Beliau merupakan Kepala Biro dari Media 
Berantas Kriminal Toba yang menyampaikan 
proposal ke PT TPL pada 22 Oktober 2021 namun 
hingga saat ini proposal tersebut belum 
mendapat tanggapan dari pihak PT TPL. Menurut 
informasi dari pelapor melalui telepon, beliau 
menyampaikan perihal proposal adalah mengenai 
permohonan dana dalam rangka HUT Media 
Berantas Kriminal Toba. Sehingga, beliau 
meminta penjelasan terkait hal ini.

Low Membangun komunikasi dengan pelapor dan
menyampaikan bahwa proposal yang diajukan
sedang dalam proses penandatanganan dan
kemudian akan didisposisi ke finance untuk proses 
pencairan.

Closed
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January

23 19/01/2021 Beliau merupakan mandor kontraktor dari PT. X 
(pelapor merahasiakan nama PT. nya). Beliau 
menanyakan tentang insentif akhir tahun yang 
belum diterima oleh semua kontraktor yang ada 
di sektor Aek Nauli. . 

Low Memberikan saran penjelasan kepada pelapor
bahwa insentif akhir tahun perlu dikoordinasikan
langsung dengan perusahaannya sesuai dengan
syarat dan ketentuan SPK beliau.

Closed

24 20/01/2021 Pelapor merupakan pemilik lahan PKR di 
kompartemen ZA074 Sektor Aek Raja seluas 4,4 
Ha. Pada 20 Juli 2019, lahan PKR pelapor seluas 
0,6 Ha telah dirusak oleh anggota keluarganya 
(pelapor mengetahui ini hal ini setelah 
kepulangannya dari Jawa karena keperluan 
melihat anaknya Wisuda). Kerugian yang 
dirasakan oleh pelapor mencapai angka Rp. 
18.000.000,00.

Medium Memberikan penjelasan bahwa terkait keluhan
yang disampaikan oleh pelapor telah
ditindaklanjuti oleh PT TPL pada tanggal 27 Januari
2021.

Closed
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March

25 21/03/2021 Beliau merupakan wartawan Platmerahnews 
yang menyampaikan bahwa diduga kegiatan 
sosialisasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang 
dilakukan oleh PT TPL di Sektor Aek Raja dibuat 
asal-asalan karena tidak melibatkan masyarakat.

Low Memberikan penjelasan kepada wartawan bahwa
sosialisasi telah dilakukan dengan melibatkan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu
sosialisasi juga telah dihadiri oleh Kepala desa dan
perangkat desa.

Closed

26 28/03/2021 Beliau merupakan pemilik lahan PKR yang berada 
di Dusun Parsuluman seluas 8,1 Ha 
(Kompartemen ZA 197). Beliau menyampaikan 
keberatannya atas tidak dibayarkannya sewa 
lahan PKR yang dikelola oleh pihak PT TPL sejak 
Bulan September tahun 2019 sampai saat ini.

Medium Melakukan pembyaran scheme plasma per tanggal
01/04/2021 kepada pelapor.

Closed

April

27 06/04/2021 Pelapor merupakan anggota dari DPRD 
Kabupaten Toba yang melaporkan bahwa:
1. Tidak adanya tanggapan dari pihak TPL 
terhadap permohonan masyarakat mengenai 
pengajuan rumah ibadah di Kecamatan Borbor
2. Masih ada truk logging yang besar beroperasi 
di kecamatan Simaremare

Low Memberikan penjelasan kepada pelapor bahwa:
1. Proposal yang diajukan telah diterima dan

sedang dalam proses penyesuaian budget
2. Operasional di Kecamatan Simare hanya

menggunakan tipe truk colt diesel saja dan
pihak TPL akan melakukan perawatan jalan
yang rusak.
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May

28 06/05/2021 Pelapor merupakan salah satu masyarakat Kec. 
Sipoholon sekaligus Sekretaris Organisasi 
Masyarakat GEPENTA telah menerima laporan 
dari masyarakat pada Bulan Januari 2021 
mengenai penebangan kayu pinus di Dusun 
Sandaran, Desa Lobu Sikkam, Kecamatan 
Sipoholon dengan luasan sekitar 15 – 20 ha, 
dimana penebangan kayu pinus tersebut telah 
dilakukan sejak tahun 2019. Penebangan kayu 
pinus ini dilakukan diduga karena akan digunakan 
sebagai kayu olahan (seperti bahan baku untuk 
pembuatan kursi, meja).

Medium Memberikan penjelasan bahwa terkait keluhan
yang disampaikan oleh pelapor telah
ditindaklanjuti oleh PT TPL dengan melaporkan
kasus tersebut ke pihak yang berwajib dengan
nomor STTLP/206/XI/2020/SU/RESTAPUT/SPKT

Closed

29 19/05/2021 Pelapor merupakan salah satu keluarga korban 
yang diduga dari aksi bentrok warga setempat 
dengan ‘security PT TPL’ di Desa Natumikka pada 
tanggal 18 Mei 2021. Beliau meminta penjelasan 
kronologi dan pertanggungjawaban/ tindak lanjut 
yang akan dilakukan oleh PT TPL terkait aksi 
bentrok yang terjadi di Desa tersebut karena 
dalam kejadian ini telah menimbulkan korban. 

Medium Memberikan penjelasan kepada pelapor terkait
kronologi kejadian di Natumikka melalui HP. 
Namun ketika pelapor diminta untuk bertemu
dengan pihak socap sektor habinsaran untuk
penjelasan lebih lanjut, pelapor tidak bersedia
untuk bertemu.

Closed
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June

30 04/06/2021 Pelapor merupakan salah satu kontraktor dari CV. 
Nabasado yang memanen dan mengangkut kayu 
(full paket) dari sektor Tapanuli Selatan (TAS) di 
kompartemen F087. Hal ini beliau buktikan 
berdasarkan nomor work order 

Low Memberikan penjelasan kepada pelapor bahwa
tidak benar jika di sektor HAB dan AER dikatakan
tidak ada kayu yang mau diangkut karena
berdasarkan hasil peninjauan lapangan, team 
sektor yang meminta penambahan truk logging 
kesana. Sesuai dengan SPK dengan PT TPL, telah
menjadi hak perusahaan mengalokasikan truk ke
sektor yang membutuhkan pengangkutan. Pada
saat itu di sektor TAS sudah kelebihan truk
pengangkut (18 unit), sehingga untuk mengurangi
waiting time maka dialokasikan ke sektor HAB dan
AER.

Closed

31 29/06/2021 Pelapor merupakan supir truk dengan nomor 
polisi BB 8788 EA yang menyampaikan bahwa ada 
sekitar 10 truk yang belum menerima tiket jalan 
sampai saat ini. Menurut informasi yang 
disampaikan oleh pelapor, setelah dilakukan 
bongkar muat kayu (kayu kulit), Bapak 
Tampubolon (Bagian Timbangan) 
menginformasikan bahwa tiket jalan tidak dapat 
diberikan lagi karena sudah habis target dan tidak 
ada kayu yang akan diangkut lagi. 

Low Memberikan penjelasan kepada pelapor bahwa
proses penerbitan tiket akan dilakukan jika sudah
memenuhi target kayu kupas dan akan masuk ke
proses timbang 2. Tim transport juga menjelaskan
hal ini untuk menghimbau para supir agar 
mengangkut kayu kupas dari sektor.
Selain itu tim transport juga berkoordinasi untuk
memastikan bahwa seluruh tim di sektor harus
komit dengan kebijakan manajemen untuk
memprioritaskan pengangkutan kayu kupas dan
tidak menerbitkan tiket jalan bagi yang 
mengangkut kayu kupas dari sektor (jika sudah
melebihi target kayu kulit) 

Closed
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July

32 09/07/2021 Pelapor merupakan salah satu pekerja kontraktor 
borongan di CV. Hasianna yang bekerja sebagai 
operator sinso untuk memanen kayu Eucalyptus 
pada lahan seluas 23 Ha di Sektor Tele pada 
Kompartemen E112. Menurut keterangan dari 
pelapor, pekerjaan sudah diberhentikan sejak 
pertengahan Bulan Mei 2021 padahal lahan yang 
ditebang masih seluas 6 Ha (200 ton kayu) dan 
para pekerja tidak menerima upah hingga saat ini.

Low Memberikan penjelasan kepada pelapor dan
melakukan penyelesaian pembayaran upah hasil
kerja kepada para pekerja tersebut.

Closed

33 31/07/2021 Pelapor merupakan seorang pelajar yang 
mengirimkan email berisi dugaan penerimaan 
pekerja di salah satu sektor PT Toba Pulp Lestari, 
Tbk sebagaimana detail isinya dapat dilihat pada 
foto tangkapan layar yang terlampir dalam email. 
Beliau menanyakan kebenaran terkait informasi 
yang diposting dalam media sosial milik ‘Tika 
Gunawan’ tersebut.

Low Memberikan penjelasan kepada pelapor bahwa
adanya kekeliruan dalam postingan media sosial
milik ‘Tika Gunawan’. Saat ini PT TPL membuka
penerimaan Buruh Harian Lepas dengan kata lain 
adalah Tim Unit Semprot (TUS) bukan karyawan
tetap dengan upah/tunjangan sesuai ketentuan
perusahaan.

Closed
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August

34 12/08/2021 Pelapor merupakan pemilik lahan PKR (ZA053) 
Sisoding di Desa Parik Sabungan Kecamatan 
Siborong-borong. Beliau menyampaikan bahwa 
pada bulan Juni 2021 seharusnya sudah 
menerima pembayaran tahun ke-4, namun 
sampai saat ini belum dibayarkan padahal pada 
bulan Juli 2021 yang lalu beliau telah 
menandatangani dokumen pencairan oleh staf 
TPL yang bertugas.

Medium Memohon maaf atas keterlambatan pembayaran
dan segera melakukan proses pembayaran PKR 
kepada pelapor untuk tahun ke-4. Pada tanggal 31 
Agustus 2021 pembayaran telah diterima oleh
pelapor.

Closed

35 26/08/2021 Pelapor merupakan supir truk logging dengan 
nomor polisi BK 9105 BN yang mengangkut kayu 
kupas dari Sektor Aek Nauli dan belum 
mendapatkan tiket jalan dari Timbangan. 
Menurut informasi dari pelapor, truk beliau 
sudah melakukan bongkar muat sekitar pukul 
08:00 pagi namun untuk tiket jalannya masih 
ditahan/belum diberikan hingga saat laporan ini 
diterima. Beliau meminta penjelasan terkait hal 
tersebut. 

Low Memberikan penjelasan kepada pelapor bahwa
beliau telah melanggar aturan karena melintas
dengan membawa muatan melewati parapat
bukan dari jalan Sitahuan. Hal ini dilakukan sebagai
sanksi bagi supir yang tidak sesuai dengan aturan. 
Namun di sore harinya sudah dipekerkenankan
kembali bagi pelapor untuk mengambil tiket.

Closed
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September

36 21/09/2021 Pelapor merupakan supir truk logging dari CV 
Sinta Nauli yang menyampaikan bahwa beliau 
menerima informasi dari Pak Ruhut Gultom 
(penanggungjawab di sektor Aek Raja) bahwa CV 
beliau tidak bisa mengangkut kayu dari sektor 
Aek Raja karena sedang kedatangan tamu. 

Low Memberikan penjelasan kepada supir truk dan
pimpinan CV Sinta Nauli bahwa memang benar
ada kunjungan dari Dinas Kehutanan sehingga saat
itu tidak bisa mengangkut kayu dari sektor Aek 
Raja. Sedangkan CV lain yang dlihat oleh supir
Truck Loging CV Sinta Nauli adalah kayu leles
(Penghabisan) dari Areal kerja CV Mitra Jaya.

Closed

37 24/09/2021 Pelapor merupakan pemilik lahan PKR (ZA053) di 
Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborong-
borong. Pelapor menyampaikan bahwa tanaman 
Eucalyptus di lahan miliknya sudah besar dan siap 
untuk dipanen. Namun beliau belum 
mendapatkan informasi yang jelas terkait jadwal 
penebangan yang akan dilakukan. Menurut 
informasi pelapor, sekitar 10 hari yang lalu beliau 
mendapatkan informasi dari PT TPL (sektor Aek 
Raja) bahwa penebangan akan dilakukan pada 
bulan Februari/Maret 2022 dan ada juga yang 
menyampaikan akan dilakukan penebangan pada 
bulan Oktober. Sehingga beliau meminta 
penjelasan terkait jadwal penebangan tanaman 
Eucalyptus di lahan miliknya.

Low Memberikan penjelasan kepada pelapor dan
membuat kesepakatan bahwa area PKR miliknya
akan dilakukan penebangan pada Juni 2022.

Closed
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November

38 04/11/2021 Beliau merupakan pemilik lahan PKR yang berada 
di Dusun Parsuluman, Saipar Dolok Hole, Tapanuli 
Selatan seluas 8,1 Ha (Kompartemen ZA 197). 
Beliau menyampaikan keberatannya atas tidak 
dibayarkannya sewa lahan PKR yang dikelola oleh 
pihak PT TPL untuk tahun ketiga. 

Low Memohon maaf atas keterlambatan pembayaran
dan menjelaskan kepada pelapor bahwa proses 
pembayaran PKR kepada pelapor untuk tahun ke-3 
sudah diproses tim accounting TPL. Pada tanggal
09 November 2021 pembayaran telah diterima
oleh pelapor.

Closed

39 29/11/2021 Beliau merupakan pemilik lahan PKR dengan luas 
lahan 5,1 Ha yang berada di Desa Lumban Sinaga 
Simatupang, Kecamatan Pangaribuan, Tapanuli 
Utara. Menurut informasi dari pelapor, 
pembayaran lahan PKR miliknya untuk tahun 
kedua belum dibayarkan hingga saat ini. Beliau 
juga menyampaikan bahwa seharusnya 
pembayaran diterima pada tanggal 15 November 
2021.

Medium Memberikan penjelasan kepada pelapor terkait
alur proses pembayaran PKR dan tanggal jatuh
tempo. Tanggal jatuh tempo pengiriman
pembayaran PKR kepada plasma adalah sebulan
setelah tanggal jatuh tempo pembuatan BAP 
scheme.

Closed

December

40 23/12/2021 Beliau merupakan supir truk dengan nomor polisi 
BK 8541 EM yang mengangkut tangki air dimana 
pada 22/12/2021 sekitar pukul 23.00 di tekongan 
Tanjung Morawa Pasar VII beliau menabrak truk 
yang terparkir di badan jalan yang diduga 
mengangkut kayu dari PT TPL. Menurut pelapor, 
hal tersebut terjadi karena tidak adanya rambu-
rambu yang terpasang pada truk pengangkut 
kayu dengan nomor polisi BK 9225 CH sehingga 
truk miliknya menabrak truk tersebut. 

Low Memberikan penjelasan kepada pelapor bahwa
truk tersebut adalah truk yang mengangkut kayu
dari PT SRL ke PT TPL, namun saat kejadian
tersebut truk sedang tidak beroperasi dan hendak
service ke medan. Pada lokasi kejadian truk dalam
keadaan rusak dan supir truk pergi untuk membeli
sparepart dan memanggil mekanik. Saat itu, supir
truk logging dan tangki air sudah berdamai dan
keluhan sudah diselesaikan.

Closed
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