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PT Toba Pulp Lestari Menjalin Kerja Sama dengan Earthworm Foundation 

 
 

Medan, 19 Oktober 2022 - PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL), sebuah perusahaan industri pulp 

dengan bahan baku yang berasal dari pengelolaan hutan tanaman industri (HTI) yang 

beroperasi di Sumatera Utara, Indonesia, telah menandatangani perjanjian dengan Earthworm 

Foundation (EF) untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan program-program pendekatan 

dan pelibatan masyarakat yang dilakukan oleh Perusahaan. Program kerja sama TPL dan EF 

akan dilaksanakan dalam dua tahap. 

 
Pertama, EF akan melakukan tinjauan objektif terhadap sistem, proses, dan praktik keterlibatan 

sosial Perusahaan saat ini, termasuk pendekatan terhadap masalah-masalah klaim lahan dan 

penyelesaian keluhan, dengan tujuan untuk memperkuat dan meningkatkannya agar sesuai dengan 

standar internasional dan/atau praktik terbaik industri. Tim EF akan melakukan peninjauan ke 

lapangan pada pertengahan Oktober untuk memahami operasi perusahaan dan bertemu dengan 

berbagai pemangku kepentingan utama, seperti komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil 

(CSO), perwakilan pemerintah, dan pihak terkait lainnya. 

 

Kedua, EF akan bekerja sama dengan TPL untuk menghasilkan rekomendasi yang terukur 

serta rencana aksi yang spesifik dan terikat waktu. Temuan inti EF dari fase satu akan menjadi 

landasan untuk mengembangkan serangkaian rekomendasi yang ditargetkan, serta mendukung 

Perusahaan untuk merumuskan rencana aksi dimana perbaikan dapat dijalankan dalam jangka 

pendek, menengah, dan panjang. 

 

Sebagaimana komitmen Perusahaan untuk menyelesaikan klaim lahan dan keluhan jika 

memungkinkan, kami telah menyatakan untuk menjalankan kegiatan operasional secara transparan 

dan kami akan menyampaikan informasi publik secara berkala tentang proses kerja sama yang kami 

jalankan ini. 
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