
01 01

MEMAJUKAN 
KEBERLANJUTAN

LAPORAN KEBERLANJUTAN 2018



03

“Bisnis yang baik 
adalah bisnis yang 

membawa kebaikan 
bagi 5C: masyarakat 

(community), 
negara (country), 

iklim (climate), 
pelanggan (customer), 

dan perusahaan 
(company) – hanya 
dengan demikian 

bisnis tersebut akan 
berkelanjutan”

Sukanto Tanoto, pendiri Grup APRIL

ContentsDaftar Isi

4 PESAN DARI PRESIDEN APRIL

6 TENTANG LAPORAN INI

8 MATERIALITAS 

10 TENTANG APRIL

11 Komitmen Keberlanjutan Kami

11 Mengintegrasikan Keberlanjutan dan Operasi

12 Peristiwa Penting 2018

14 STRATEGI DAN TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

15 Kepemimpinan

15 Dewan Penasihat Independen

17 ETIKA DAN INTEGRITAS

19 PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

22 Analisis Dampak SDG APRIL

23 Asosiasi

25 PENGGUNAAN LAHAN BERKELANJUTAN

27 Pengembangan Lahan

28 Hutan Tanaman Rakyat

28 Tanaman Kehidupan

28 Sengketa Lahan

28 Transparansi Rantai Pasok

29
Pemerolehan Sumber Kayu yang Bertanggung

Jawab

30 Sertifikasi

31 Pengelolaan Strategis Resiko Kebakaran 

37
PERLINDUNGAN, KONSERVASI, DAN RESTORASI 

HUTAN 

38 Kerangka Pengelolaan Hutan Konservasi

39 Konservasi dan Restorasi

39 Restorasi Ekosistem Riau

42 PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT

43 Studi Subsidensi Lahan Gambut

43 Uji Coba Lysimeter

44 Mengukur Emisi Gas Rumah Kaca

44 Uji Coba Muka Air Tanah yang Tinggi

44 Laporan Kemajuan IPEWG

45

MENDUKUNG PENGHIDUPAN MASYARAKAT

SETEMPAT DAN MENGHORMATI HAK 

MASYARAKAT

46 Menciptakan Nilai Sosial

46 Prasarana Sosial

46 Layanan Kesehatan

46 Pendidikan

47 Usaha Kecil dan Menengah

47 Dukungan bagi Petani

49 Menghormati Hak Masyarakat Setempat

50 PENGEMBANGAN PROFESIONAL

51 Partisipasi Angkatan Kerja

53 Pelatihan dan Pengembangan Pegawai

53 Kesehatan dan Keselamatan

56
OPERASIONAL PABRIK YANG BERTANGGUNG 

JAWAB

57 Efisiensi Sumber Daya

60 Energi Terbarukan dan Emisi Gas Rumah Kaca 

65 Pengelolaan Air dan Emisi Udara

73 Pengelolaan Limbah

75 INDEKS KONTEN GRI

77 TOPIK MATERIAL

82 GLOSARIUM

86 PERNYATAAN ASURANS



04 05

Tahun 2018 merupakan tahun dengan dinamika global yang 
bergerak begitu pesat. Meningkatnya permintaan konsumen di 
pasar utama kami terjadi seiring dengan naiknya kesadaran akan 
dampak perubahan iklim serta pentingnya melakukan tindakan 
bersama. Adanya ekspektasi bahwa pelaku usaha harus berperan 
penting dalam membantu masyarakat global mencapai 17 Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (SDG/Sustainable Development Goals) 
dan sasaran iklim global menjadi bagian terdepan dalam kesadaran 
tersebut.

Dalam konteks ini, banyak perusahaan, termasuk APRIL, didorong 
untuk berupaya lebih, melampaui komitmen saat ini, dan bersiap 
untuk menjalankan usahanya dalam cara-cara yang memenuhi kaidah 
berkelanjutan sekaligus turut membangun masyarakat dalam jangka 
panjang, dengan didasari oleh model bentang alam yang holistik.

Kami menyambut baik tantangan tersebut, dan upaya yang kami 
lakukan dibangun berdasarkan landasan yang kuat sebagaimana 
terdapat dalam Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 
(SFMP/Sustainable Forest Management Policy) 2.0, sembari kami 
memandang ke depan dalam upaya menempatkan diri kami agar 
senantiasa menjadi bagian dari solusi bagi masyarakat, iklim 
pelanggan, negara, dan perusahaan kami, yang mana hal ini sejalan 
dengan visi pendiri perusahaan kami terkait 5C (community, climate, 
customers, country, and company).

Meskipun implementasi SFMP 2.0 serta pengawasannya yang 
dilakukan secara independen tetap penting bagi kami, terdapat 
peluang transformatif untuk memperluas komitmen kami.

Satu langkah penting yang diambil ialah dengan terus menanamkan 
pendekatan pengelolaan hutan berkelanjutan dalam rantai pasok 
kami. Tim keberlanjutan kami telah bekerja lintas-fungsi di 
berbagai operasi kami, termasuk dengan para profesional di bidang 
keberlanjutan, pakar kehutanan, ilmuwan, dan peneliti.

Adanya penambahan baru Program Pengembangan Profesional 
bidang Keberlanjutan bagi lulusan baru dan profesional muda yang 
ingin berkarier di bidang keberlanjutan menandakan komitmen kami 
untuk memastikan bahwa kami memiliki kemampuan profesional 
yang dibutuhkan untuk melengkapi pengambilan keputusan bisnis 
dalam jangka yang lebih panjang.

Pada tingkat strategis yang lebih tinggi, kami telah merampungkan 
tahap pertama proyek penting dengan PwC yang mencakup kajian 
mendalam atas dampak yang kami timbulkan di Provinsi Riau, yang 
dibandingkan dengan angka dasar di provinsi tersebut, dan dengan 
menggunakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) sebagai 
kerangka acuan. Nilai penting dari proses ini terletak pada identifikasi 
tujuan dan sasaran mana saja yang merupakan bidang di mana kami 
memiliki potensi terbesar untuk membawa dampak sebagai katalisator, 
dengan berdasarkan pada kebutuhan yang telah dikaji di Provinsi Riau 
serta di tingkat masyarakatnya yang berada pada lokasi operasi kami 
serta pada lokasi yang paling bernilai penting.

Tonggak capaian penting lainnya yang diraih pada tahun ini ialah 
perayaan lima tahun upaya restorasi ekosistem kami melalui Restorasi 
Ekosistem Riau (RER) – kami meyakini upaya ini merupakan 
salah satu contoh kolaborasi terbaik di Asia untuk melindungi dan 
merestorasi bentang lahan gambut yang bernilai penting.

Kemajuan yang diraih termasuk naiknya keanekaragaman hayati 
di area restorasi, terbukti dari bertambahnya jumlah spesies 
burung dan mamalia, serta bentang alam yang masih terlindung 

dari kebakaran dan perambahan. Pekerjaan restorasi, termasuk 
penanaman kembali hutan dan penutupan kanal, juga terus 
berjalan bersamaan dengan pelibatan masyarakat setempat untuk 
mendukung usaha masyarakat berkelanjutan.

Meskipun masih ada banyak pekerjaan yang perlu dilakukan, terdapat 
alasan yang mendorong pencaiapian yang sudah dan dapat dicapai 
dalam kerja sama dengan sejumlah mitra, termasuk Fauna & Flora 
International, BIDARA, dan Laskar Alam, sangat menggembirakan. 
Pendekatan keseluruhan kami terhadap RER telah menciptakan 
model yang berpotensi untuk diikuti oleh pihak-pihak lainnya, seiring 
dengan bersiapnya PBB menghadapi Dekade Restorasi. Fokus kami 
terletak pada komunikasi dan berbagi ilmu serta pembelajaran.

Ilmu pengetahuan dan penelitian tetap menjadi landasan penting 
dalam upaya kami untuk memenuhi komitmen. Kami terus 
menanamkan sumber daya pada ilmu pengetahuan di tingkat internal 
serta melalui hubungan kerja kami dengan para penasihat independen 
di tahun ini, khususnya melalui Kelompok Kerja Ahli Gambut 
Independen (IPEWG/Independent Peat Expert Working Group).

Melalui penelitian bersama kami dengan IPEWG mengenai 
subsidensi lahan gambut, pertumbuhan pohon sebagai respons atas 
tinggi muka air dengan menggunakan metode Lysimeter, dan emisi 
gas rumah kaca pada berbagai jenis cara penggunaan lahan, APRIL 
membantu mengatasi kekosongan pengetahuan yang sangat penting 
dalam ilmu mengenai lahan gambut tropis yang akan menjadi 
masukan bagi pengelolaan lahan gambut secara bertanggung jawab.

Laporan Keberlanjutan kami tahun ini juga memberikan perhatian 
pada terus berlanjutnya peningkatan efisiensi operasional APRIL, 
khususnya penggunaan energi dan air di pabrik kami, serta 
makin banyaknya pemanfaatan sumber bahan bakar terbarukan. 
Keinginan untuk terus melakukan peningkatan merupakan hal yang 
penting dalam upaya kami menjaga agar fasilitas produksi kami 
tetap menjadi salah satu yang paling efisien dan yang paling dapat 
memenuhi kebutuhannya secara mandiri di dunia.

Lebih dari 80% bahan bakar yang kami gunakan di kompleks pabrik 
Kerinci saat ini adalah bahan bakar terbarukan, yaitu berupa produk 
sampingan biomassa dan lindi hitam (black liquor). Pada saat yang 
sama, kami mengurangi konsumsi listrik selama dua tahun terakhir 
dengan mengoptimalkan berbagai proses dan menemukan cara-
cara inovatif untuk meningkatkan efisiensi. Saya dengan senang hati 
menyampaikan bahwa kami telah meningkatkan produktivitas serat 
kami sekitar 24 persen selama tiga tahun terakhir.

Kami terus berkomitmen menjalankan Kebijakan Pengelolaan 
Hutan Berkelanjutan kami, dan akan terus meningkatkan verifikasi 
independen dan transparansi atas kemajuan yang kami peroleh. Kami 
juga menyadari adanya kebutuhan menanggapi mandat global yang 
semakin penting demi tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
di tahun 2030 dalam hal sasaran iklim yang telah ditetapkan secara 
ilmiah. Kami juga mengikuti sinyal kuat dari masyarakat global tentang 
perlunya mencari solusi berbasis alam, termasuk peran penting restorasi 
hutan sebagai bagian dari solusi tersebut.

Konteks tersebut itulah yang akan memberikan arah pada 
pengembangan pendekatan yang kami ambil dalam hal keberlanjutan 
serta dalam upaya agar dapat melampaui komitmen kami saat ini 
sejalan dengan nilai penting yang dianut di tingkat global. Kami 
menghadapi peluang ini dengan penuh semangat, dan kami ingin 
berkarya bersama para pemangku kepentingan guna melanjutkan 
pengembangan visi kami di bidang keberlanjutan.

Praveen Singhavi
APRIL President

PESAN DARI
PRESIDEN APRIL
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TENTANG 
LAPORAN INI

Laporan Keberlanjutan 2018 adalah laporan kesepuluh yang diterbitkan 
APRIL sejak tahun 2002 dan laporan kedua yang terbit tahunan sejak 
2017. Perubahan pelaporan dari dua tahun sekali menjadi satu tahun sekali 
mencerminkan komitmen perusahaan untuk melakukan perbaikan menerus 
dalam pemantauan, pelaporan, dan verifikasi atas kemajuan di bidang 
keberlanjutan. Seluruh Laporan Keberlanjutan dipublikasikan     
di www.aprilasia.com.

RUANG LINGKUP

Laporan ini membahas kinerja di bidang keberlanjutan pada 11 
entitas yang tergabung dalam Grup APRIL serta mitra pemasok serat 
yang memiliki perjanjian jangka panjang dengan APRIL.

Perusahaan Grup APRIL

PT. Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) 

PT. Sinar Mutiara Nusantara

PT. The Best One Unitimber

PT. Gemilang Cipta Nusantara

PT. APRIL Management Indonesia

PT. Anugerah Kertas Utama

PT. Riau Andalan Kertas

PT. Riau Prima Energi

PT. Indokarya Bangun Bersama

PT. Intiguna Primatama

PT. Asia Prima Kimiaraya

Dalam beberapa hal, dan sebagaimana disampaikan dalam laporan 
ini, data-data yang dilaporkan juga mencakup kegiatan operasional 
mitra pemasok serat yang ada di Indonesia dan Malaysia. ‘Mitra 
Pemasok’ adalah pemasok serat kayu yang menjadi mitra kerja 
jangka panjang APRIL dan berkontribusi pada komitmen 1-for-1, 
yaitu komitmen APRIL untuk melakukan konservasi atau restorasi 
satu hektar hutan untuk tiap hektar hutan industri. ‘Pemasok Pasar 
Terbuka’ adalah pemasok serat yang tidak berkontribusi pada 
komitmen ini dan dikontrak untuk keperluan membeli pasokan dari 
pasar terbuka. Laporan ini mencakup perusahaan dan, jika disebutkan 
demikian, kegiatan operasional serta praktik para mitra pemasok 
nya antara 1 Januari 2018 dan 31 Desember 2018, dengan fokus pada 
area yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan, khususnya 
terkait kinerja terhadap komitmen di bidang keberlanjutan.

Pengungkapan 102-45 Entitas yang dimasukkan dalam laporan keuangan terkonsolidasi
Pengungkapan 102-48 Penyajian kembali informasi
Pengungkapan 102-49 Perubahan dalam pelaporan
Pengungkapan 102-50 Periode pelaporan
Pengungkapan 102-51 Tanggal laporan terkini
Pengungkapan 102-52 Siklus pelaporan
Pengungkapan 102-53 Narahubung untuk pertanyaan yang berkaitan dengan laporan ini
Pengungkapan 102-54 Klaim pelaporan sesuai dengan Standar GRI

KERANGKA PELAPORAN

Laporan ini disusun sesuai dengan Standar Inti GRI dan 
difokuskan pada sejumlah topik yang ditentukan berdasarkan 
penilaian materialitas, yang dilaksanakan melalui konsultasi 
dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan. 

PROSES ASSURANCE

APRIL menugaskan KPMG PRI untuk melakukan proses assurance 
terbatas (limited assurance) atas beberapa informasi dalam laporan 
ini, yang ditandai dengan simbol . Informasi yang dipilih untuk 
proses assurance tersebut mengacu pada penilaian materialitas yang 
dilakukan APRIL. Laporan assurance yang disusun oleh KPMG 
tahun 2018 dapat dilihat pada halaman 86.

KONTAK

Pertanyaan terkait laporan ini dapat disampaikan ke:   
sustainability@aprilasia.com.

mailto:sustainability%40aprilasia.com?subject=


08 09

MATERIALITAS

TOPIK MATERIAL APRIL

Kategori Topik

Topik paling 

material

Penggunaan lahan berkelanjutan

Pengelolaan lahan gambut yang bertanggung jawab

Perlindungan, konservasi, dan restorasi hutan

Pengelolaan dampak kebakaran secara strategis

Transparansi rantai pasok

Topik Material

Mendukung penghidupan masyarakat setempat dan 

menghormati hak masyarakat setempat

Keanekaragaman hayati dan konservasi habitat

Efisiensi sumber daya

Energi terbarukan

Emisi udara dan air

Pengembangan profesional

Laporan ini disusun berdasarkan penilaian materialitas dimana sejumlah 
pemangku kepentingan berpartisipasi dalam mengidentifikasi dan 
menetapkan prioritas atas sejumlah topik sesuai dengan dampak dan 
pengaruh topik tersebut. Berdasarkan Standar GRI, dampak didefinisikan 
sebagai efek yang ditimbulkan suatu organisasi terhadap perekonomian, 
lingkungan, dan masyarakat, yang selanjutnya menunjukkan kontribusi 
keseluruhannya terhadap pembangunan berkelanjutan. Pengaruh 
didefinisikan sebagai efek dalam membentuk penilaian dan keputusan para 
pemangku kepentingan.

Penilaian materialitas dilakukan

dalam tiga tahap:

TAHAP 1: IDENTIFIKASI

Kami menyusun daftar awal yang

berisi topik yang akan dinilai, yang

diidentifikasi melalui wadah/platform

dengan para pemangku kepentingan,

termasuk forum pemangku kepentingan 
setempat, pertemuan rutin dengan 
pelanggan, dan masukan dari Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM).

TAHAP 2: PEMBUATAN PRIORITAS

Kami meminta para pemangku

kepentingan internal dan eksternal 
untuk berpartisipasi dalam survei 
daring yang meminta responden untuk 
memilih dan menentukan prioritasi 
topik-topik yang telah diidentifikasi 
pada daftar berdasarkan dampak dan 
pengaruhnya.

TAHAP 3: VALIDASI

Hasil awal pilihan topik material 
yang diperoleh kemudian dikaji 
oleh manajemen APRIL dan 
diperbandingkan dengan tren

keberlanjutan global serta dengan 
tujuan perusahaan dari segi

keberlanjutan dan segi bisnis. 

Hasil dari proses ini adalah daftar 
prioritas yang berisi topik-topik 
paling material, dan juga daftar topik 
sekunder.

Pengungkapan 102-46
Mendefinisikan konten laporan dan batasan topik
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TENTANG APRIL

KOMITMEN KAMI DI BIDANG KEBERLANJUTAN

APRIL berkomitmen untuk melakukan pengelolaan hutan secara 
berkelanjutan sebagai bagian dari model perlindungan-produksi yang 
memadukan pembangunan ekonomi dan sosial dengan perlindungan 
lingkungan hidup, selaras dengan prioritas Pemerintah Indonesia dan 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dari PBB.

Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Sustainable Forest 
Management Policy/SFMP 2.0) APRIL menjadi inti dari fokus 
perusahaan di bidang keberlanjutan serta memberikan arahan bagi 
pendekatan yang kami lakukan guna mencapai hasil optimal bagi 
masyarakat, lingkungan hidup, dan ekonomi.

Seluruh pasokan serat kayu ke pabrik Kerinci APRIL terikat dengan 
SFMP 2.0, yang tidak hanya berisi komitmen untuk meniadakan 
deforestasi dan tidak melakukan pengembangan baru di lahan gambut, 
namun juga menyebutkan bahwa: ‘APRIL dan para pemasoknya hanya 
akan mengembangkan area yang tidak berhutan, sebagaimana telah 
diidentifikasi melalui kajian independen tentang Nilai Konservasi 
Tinggi (HCV/High Conservation Value) dan Stok Karbon Tinggi (HCS/
High Carbon Stock) yang telah melalui tinjauan sejawat’.

Implementasi kebijakan tersebut diawasi oleh Komite Penasihat 
Pemangku Kepentingan (SAC/Stakeholder Advisory Committee) 
independen yang rutin meninjau kemajuan implementasi kebijakan, 
serta melalui penugasan assurance independen tahunan dengan 
hasil yang dipublikasikan, yang menunjukkan kinerja APRIL terkait 
dengan komitmen kebijakannya

Assurance yang dilaksanakan oleh KPMG PRI tersebut menyoroti 
peluang perbaikan dan konsisten memperlihatkan bahwa APRIL 
masih tetap menjunjung tinggi komitmennya. Laporan Pemerolehan 
Keyakinan SFMP 2.0 tahun 2019 dijadwalkan akan terbit pada 
triwulan ketiga 2019.

Implementasi kebijakan kami dilengkapi dengan komitmen terhadap 
transparansi. Seluruh Laporan Assurance SFMP 2.0 dan risalah 
pertemuan SAC dapat dilihat di Dasbor Keberlanjutan APRIL 
bersama dengan daftar pemasok APRIL , peta wilayah konsesi PT 
RAPP, Mitra Pemasok dan Pemasok Pasar Terbuka , serta sejumlah 
informasi tambahan mengenai pemangku kepentingan dan kabar 
terbaru yang dipublikasikan melalui APRIL Dialog.

MENGINTEGRASIKAN KEBERLANJUTAN DAN OPERASI

Strategi APRIL di bidang keberlanjutan teraplikasikan dalam bisnisnya 
melalui beberapa cara, mulai dari prinsip 5C yang dicetuskan oleh 
pendiri perusahaan hingga metrik/ukuran kinerja. Prinsip 5C tersebut 
menyatakan bahwa apa yang baik bagi perusahaan, pertama haruslah 
baik bagi negara, masyarakat, iklim, dan pengguna.  Di tingkat 
operasional, implementasi SFMP berkontribusi pada tercapainya 
balanced scorecard, yang terintegrasi dengan metrik/ukuran usaha 
yang sifatnya lebih tradisional. Pertumbuhan usaha APRIL ke 
depan akan dilandaskan pada strategi ini, seiring dengan peralihan 
fokus usaha kami dari volume ke nilai, dengan mengikutsertakan 
diversifikasi dan inovasi produk di hilir.

Grup APRIL adalah produsen serat, pulp, dan kertas terkemuka dengan 
sejumlah hutan industri dan operasi manufaktur di Provinsi Riau, Sumatera, 
Indonesia. Perusahaan kami merupakan unit usaha dari perusahaan sumber 
daya global yang berkantor pusat di Singapura, yaitu Royal Golden Eagle (RGE).

APRIL berkantor pusat di Singapura dengan kantor penunjang di 
Jakarta, dan mengoperasikan pabrik pulp dan kertas terintegrasi 
di Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau, Sumatera. Pabrik ini mampu 
memproduksi 2,8 juta ton pulp dan 1,03 juta ton kertas per tahun.

Serat untuk pabrik pulp dan kertas berasal dari lahan hutan industri 
seluas 445.660  hektar yang dikelola oleh PT Riau Andalan Pulp and 
Paper (PT. RAPP), bagian operasional Grup APRIL, serta dari mitra 
pemasok dan hutan tanaman rakyat (community fiber plantation).

Grup APRIL dan mitra pemasoknya menyediakan sekitar 71% dari 
serat kayu bagi pabrik, dan sisanya bersumber dari pemasok pasar 
terbuka dari Sumatera, Kalimantan, dan Malaysia

Informasi terperinci tentang mitra pemasok APRIL dapat dilihat 
di Dasbor Keberlanjutan. Sampai dengan Desember 2018, APRIL 
dan mitra-mitra pemasoknya melindungi dan mengelola area 
konservasi seluas 219.218 hektar  , sekaligus suatu proyek terdepan 
dalam restorasi ekosistem di lahan gambut seluas 150.852 hektar

  di Semenanjung Kampar di Sumatera dan di pulau Padang yang 
letaknya berdekatan.

Dengan keseluruhan area konservasi dan restorasi hutan seluas 
370.070 hektar , APRIL sudah mencapai 83% dari komitmen 
1-for-1 , yaitu melakukan konservasi atau restorasi satu hektar 
hutan untuk setiap hektar lahan hutan industri.

Pengungkapan 102-1 Nama organisasi
Pengungkapan 102-2 Kegiatan, merek, produk, dan layanan
Pengungkapan 102-3 Lokasi kantor pusat
Pengungkapan 102-4 Lokasi operasi
Pengungkapan 102-5 Kepemilikan dan bentuk hukum
Pengungkapan 102-6 Pasar yang dilayani
Pengungkapan 102-7 Besarnya organisasi
Pengungkapan 102-8 Informasi mengenai pegawai dan pekerja lainnya
Pengungkapan 102-9 Rantai pasok
Pengungkapan 102-10 Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasoknya
Pengungkapan 102-11 Prinsip atau pendekatan kehati-hatian
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Target 1-for-1 – area Konservasi dan Restorasi vs. Hutan industri: 83%

445.660 ha
area hutan industri

8.352 ha
Hutan tanaman rakyat

25.992 ha
Tanaman kehidupan

54%
Hutan industri di 
lahan gambut

(242.465 ha)

Pangkalan 
Kerinci, Riau

Singapur

Jakarta

80%
Area lahan gambut 
dalam konservasi 
dan restorasi 
ekosistem

(297.720 ha)

Pasar yang dilayani
Produk kami dihasilkan di Indonesia dan diekspor ke lebih dari 70 negara di dunia

7.756 orang
pegawai

2.595.866
ton pulp1.034.466

ton kertas

19.301  orang
kontraktor

Pekerja di APRIL dan di pemasoknya

Produksi 2018

Lokasi Operasi

Pabrik pulp

Pabrik kertas

370.070 ha
area konservasi dan restorasi 
ekosistem

90% 75%

10%
24%

PERISTIWA PENTING 2018

Asia Pasifik

Eropa, Timur Tengah Afrika

Amerika Utara

kertas
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STRATEGI DAN
TATA KELOLA DI BIDANG
KEBERLANJUTAN

Tim kepemimpinan di Grup APRIL menyusun strategi dan 
menggerakkan implementasi kebijakan yang sejalan dengan 
nilai-nilai dan arah perusahaan. Pengembangan, pelaksanaan, 
dan pemantauan kepatuhan terhadap strategi APRIL di bidang 
keberlanjutan merupakan tanggung jawab Direktur bidang 
Keberlanjutan dan Urusan Eksternal yang memimpin suatu tim 
terpadu yang terdiri atas perwakilan dari kantor Jakarta dan dari area 
operasional di Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau, Sumatera.

Tim keberlanjutan terhubung langsung dengan fungsi pimpinan 
eksekutif dan tim ini meliputi para profesional di bidang 
keberlanjutan, pakar kehutanan, ilmuwan, dan peneliti.

DEWAN PENASIHAT INDEPENDEN

KEPEMIMPINAN

STRUKTUR KEPEMIMPINAN:

• Bey Soo Khiang – Ketua (Chairman), Grup APRIL

• Praveen Singhavi – Presiden, Grup APRIL

• Lucita Jasmin – Direktur bidang Keberlanjutan dan 
Urusan Eksternal

• Sihol P. Aritonang – Direktur Utama, PT Riau Andalan 
Pulp and Paper

• Eduward Ginting – Chief Operations Officer, PT Riau 
Andalan Pulp and Paper

• Mark Werren – Fiber Director, Grup APRIL

SFMP 2.0 oleh APRIL, yang ditetapkan pada Februari 2014 dan 
diperbarui pada Juni 2015, merupakan inti dari komitmen APRIL 
untuk menjalankan bisnisnya dengan memperhatikan aspek 
berkelanjutan. Implementasi kebijakan tersebut diawasi oleh Komite 
Penasihat Pemangku Kepentingan (SAC/Stakeholder Advisory 
Committee) yang secara rutin meninjau implementasi kebijakan, 
dan juga dengan menugaskan proses assurance independen dimana 
hasilnya dipublikasikan, dan memungkinkan adanya pengukuran 
kinerja APRIL terhadap komitmen kebijakannya.

SAC memberi nasihat sehubungan dengan unsur-unsur operasional 
APRIL, membantu perusahaan agar dapat berupaya melampaui 
komitmen dan ambisinya. Sebagai bagian dari perannya dalam 
melakukan verifikasi dan pemantauan, SAC memilih penyedia 
layanan proses assurance (assurance provider) yang independen 
untuk memantau kemajuan Grup APRIL dalam capaian 
komitmennya. Saat ini, penyedia layanan assurance tersebut ialah 
KPMG PRI. Hal ini merupakan bagian dari komitmen APRIL untuk 
menjaga transparansi.

SAC bertemu secara berkala dan menyelenggarakan forum pemangku 
kepentingan guna menerima masukan bagi proses assurance 
independen atas SFMP. Hingga akhir tahun 2018, SAC telah 
memberikan 153  rekomendasi terkait dengan implementasi SFMP 
2.0, termasuk 35 item yang berupa panduan. Hingga saat ini, ada 70 
rekomendasi yang telah dilaksanakan, 13 tengah berjalan, 5 tengah 
dikembangkan, 23 telah dikonsolidasikan, dan 7 tidak lagi berlaku.

Komite Penasihat Pemangku Kepentingan (SAC)

Pengungkapan 102-18 Struktur tata kelola
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ETIKA DAN 
INTEGRITASSalah satu poin utama yang tercantum  

dalam SFMP 2.0 ialah pembentukan 
Kelompok Kerja Ahli Gambut Independen 
(IPEWG/Independent Peat Expert Working 
Group) yang berfungsi memberikan 
rekomendasi berdasarkan ilmu 
pengetahuan dalam pengembangan strategi 
perusahaan untuk mengelola lahan gambut 
secara bertanggung jawab.

IPEWG mengadakan pertemuan pertama 
pada tahun 2016 dan kelompok kerja ini 
terdiri atas enam ilmuwan lahan gambut 
dari Inggris, Finlandia, dan Indonesia. 
Untuk memandu pekerjaannya, IPEWG 
menyusun Peta Jalan Lahan Gambut 
(Peatland Roadmap) yang berisi tiga 
komponen.

Rekomendasi dari IPEWG 
telah dimasukkan dalam Peta Jalan, yang 
kemudian dimasukkan dalam rencana kerja 
tahunan perusahaan.

Pemahaman berdasarkan ilmu pengetahuan dan meminimalkan 
dampak: membangun pemahaman ilmiah yang kuat sebagai landasan 
untuk mengembangkan lebih lanjut pendekatan APRIL terhadap pengelolaan 
lahan gambut yang bertanggung jawab.

Pengoperasian yang bertanggung jawab di lahan gambut: 
melaksanakan pendekatan APRIL yang terus berkembang terkait 
pengoperasian yang bertanggung jawab di lahan gambut, yang dirancang 
untuk meminimalkan kebakaran, mengoptimalkan hasil panen, meningkatkan 
penghidupan masyarakat, dan meminimalkan penurunan permukaan 
gambut serta jejak karbon APRIL untuk produksi eksisting di lahan gambut.

Mengembangkan visi jangka panjang bagi lahan gambut 
berdasarkan gabungan antara produksi, restorasi, dan rehabilitasi 
yang dikelola secara bertangung jawab, serta perlindungan terhadap 
seluruh hutan yang masih tersisa melalui kolaborasi dengan pemangku 
kepentingan lainnya agar dapat mencapai keseimbangan antara produksi, 
perlindungan, dan pembangunan sosial.

Di antara berbagai kegiatannya selama tahun 2018, IPEWG membantu APRIL dalam 
penyusunan strategi dan rencana menyeluruh untuk menanam pohon di lahan gambut 
yang lebih basah guna mendukung proyek Restorasi Ekosistem Riau. IPEWG juga 
memberi arahan mengenai pengelolaan hutan industri dan pemodelan bentang alam 
sebagai cara untuk memperkirakan implikasi dari berbagai strategi pengelolaan hutan 
industri terhadap pengurangan emisi lahan gambut. Informasi lebih lanjut mengenai 
kegiatan IPEWG selama tahun 2018 dapat di lihat di halaman 42. 

Restorasi Ekosistem Riau (RER) yang dibentuk APRIL pada tahun 
2013 merupakan suatu proyek kolaboratif yang menyatukan 
berbagai kelompok sektor swasta dan sektor publik untuk 
melakukan restorasi dan konservasi area hutan gambut yang 
bernilai penting secara ekologi di Semenanjung Kampar dan di 
Pulau Padang yang berlokasi berdekatan. Dewan Penasihat RER 
dibentuk pada tahun 2015 dan berisikan para pakar dimana tiga 
berasal dari Indonesia dan dari luar negeri (internasional) yang 
memberikan arahan bagi tim operasional. Kemajuan RER pada 
tahun 2018 dibahas terperinci pada halaman 40-41.

Kelompok Kerja Ahli Gambut Independen (IPEWG)

Dewan Penasihat Restorasi Ekosistem Riau
Dewan Penasihat RER mengadakan pertemuan keenamnya di 
Jakarta pada bulan Desember 2018 untuk memperoleh laporan 
kemajuan mengenai pekerjaan operasional serta pelibatan dan 
kerja sama dengan masyarakat. Mitra kerja RER juga memberikan 
kabar terbaru, yaitu perihal konservasi spesies disampaikan oleh 
Fauna & Flora International dan perihal pembangunan masyarakat 
disampaikan oleh BIDARA. Dewan Penasihat merekomendasikan 
sejumlah hal, termasuk untuk menjaga fokus pada mitigasi dampak 
sosial serta memperkuat pelibatan kerja sama demi mengatasi 
tantangan di lapangan yang ditimbulkan oleh pembalakan liar dan 
perburuan burung secara liar oleh pihak ketiga.

Pengungkapan 102-16 Nilai-nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku
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PELIBATAN 
PEMANGKU 

KEPENTINGAN
Pedoman tersebut mencakup ketentuan terkait pelibatan 
pemangku kepentingan secara adil dan non-diskriminatif, 
penghindaran konflik kepentingan serta tidak menoleransi 
praktik-praktik korupsi, dan mekanisme bagi pegawai untuk 
menyampaikan pengaduan. Kode Etik tersebut didasarkan pada 
Nilai-Nilai Inti RGE (yang dikenal sebagai T.O.P.I.C.C.) dan 
mencerminkan komitmen perusahaan untuk bersikap etis dan 
profesional dalam praktik bisnis, serta untuk memenuhi atau 
melampaui persyaratan hukum yang berlaku.

Kode Etik ini disusun pada tahun 2017 dan berlaku bagi setiap 
pegawai dan kontraktor APRIL yang semuanya diwajibkan 
menandatangani pernyataan kepatuhan. Penyusunan, tinjauan, 
dan perbaikan Kode Etik tersebut berada di bawah tanggung 
jawab Kepala bidang Modal Insani (Human Capital) di RGE 
dengan masukan dan dukungan dari tim Sumber Daya Manusia 
(SDM) APRIL. Tim SDM APRIL telah melaksanakan 117 
pelatihan tentang Nilai-Nilai Inti yang diikuti oleh 6.893 pegawai 
APRIL pada tahun 2018.

Grup APRIL menjunjung tinggi Kode Etik RGE yang menetapkan standar tata 
kelola perusahaan dan etika bisnis bagi seluruh perusahaan dalam grup.

SMFP 2.0 APRIL memuat acuan terkait kepatuhan perusahaan 
terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal 
Declaration on Human Rights), aturan perundang-undangan 
nasional, serta perjanjian internasional yang telah diratifikasi 
mengenai hak-hak masyarakat adat.

Kebijakan tersebut juga menyebutkan komitmen APRIL untuk 
memastikan praktik-praktik yang bertanggung jawab di tempat 
kerja dengan menghormati keberagaman dan kebebasan 
berserikat, menerapkan praktik terbaik dalam perekrutan, tidak 
menoleransi pekerja paksa atau pekerja anak serta diskriminasi, 
pelecehan, dan perlakuan yang tidak pantas dalam bentuk apapun 
(SFMP 2.0 Bagian VI: Menghormati Hak-Hak Masyarakat Adat 
dan Masyarakat).

APRIL adalah anggota United Nations Global Compact dan 
berkomitmen serta mendukung Sepuluh Prinsip (Ten Principles) 
terkait dengan hak-hak insani (HAM), tenaga kerja, lingkungan 
hidup, dan antikorupsi.

GRI 102-40 - 102-44
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Pelibatan pemangku kepentingan yang efektif dan konsisten sangat penting 
bagi implementasi SFMP APRIL dan evolusi visi keberlanjutan, sekaligus 
membangun dan menjaga kepercayaan dengan beragam kelompok 
pemangku kepentingan.

APRIL secara aktif mengadakan berbagai kegiatan pelibatan pemangku 
kepentingan, mulai dari pertemuan bilateral dan kunjungan ke operasional 
perusahaan di Kerinci, hingga pertemuan terjadwal dengan dewan penasihat 
independen.

Perusahaan sering berpartisipasi dalam berbagai acara internasional yang 
dihadiri banyak pemangku kepentingan, misalnya World Economic Forum, 
Responsible Business Forum, Innovation Forum, dan Global Landscapes 
Forum serta World Business Council for Sustainable Development, agar 
dapat ikut serta dalam dialog pembangunan berkelanjutan di tingkat global.

Pada bulan Juni 2018, Direktur RGE, Anderson Tanoto, berpartisipasi 
dalam Forum Hutan Tropis Oslo (Oslo Tropical Forest Forum) di 
Norwegia, dan berkontribusi dalam diskusi mengenai hal-hal yang 
diperlukan guna mencapai ‘sasaran tidak ada deforestasi dalam 
Deklarasi New York tentang Hutan’ (New York Declaration on 
Forests) tahun 2020 dan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(SDG). Perdebatan yang terjadi memberi perhatian besar pada 
kemajuan yang telah dicapai berbagai perusahaan sektor swasta, 
dan juga tindakan yang diambil sejumlah pemerintah ketika sumber 
daya terus mengalami tekanan akibat pertumbuhan penduduk 
dan kebutuhan pembangunan. Beliau didampingi Lucita Jasmin, 
Direktur APRIL bidang Keberlanjutan dan Urusan Eksternal, yang 
ikut serta dalam sesi diskusi bersama dengan para pakar global di 
bidang keberlanjutan dari UNDP, Rainforest Alliance, Consumer 
Goods Forum, dan Tropical Forest Alliance, untuk memperdebatkan 
percepatan komitmen komoditas Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, 
Tanpa Eksploitasi (NDPE) serta kontribusi mereka pada tercapainya 
target 2020. Sesi tersebut difokuskan pada solusi, mencakup berbagai 
sudut pandang yang berfokus pada pentingnya kolaborasi dan 
kemitraan yang lebih besar guna memastikan pelaku di bentang alam 
dapat mencapai sasaran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Selama tahun 2018, APRIL telah melibatkan berbagai pemangku 
kepentingan di Indonesia dan di lokasi-lokasi lainnya. Kelompok-kelompok 
tersebut serta jalur pelibatan mereka dengan perusahaan kami, dirangkum 
dalam infografik berikut.

PERISTIWA PENTING

Forum Hutan Tropis Oslo

Direktur RGE
Anderson Tanoto
(atas) dan Direktur
APRIL bidang
Keberlanjutan dan
Urusan Eksternal,
Lucita Jasmin
(bawah), berbicara
dalam Forum 
Hutan
Tropis Oslo di
Norwegia

Pemasok
• Dukungan pemasok
• Komunikasi langsung
• Lokakarya dan sesi pelatihan 

rutin
• Kunjungan lapangan
• Kuesioner dan penilaian 

mandiri
• Laporan Keberlanjutan
• Dasbor Keberlanjutan

Asosiasi
• Pertemuan komite 

pelaksana
• Forum dan acara multi 

pemangku kepentingan
• Pelibatan dan pertemuan 

langsung
• Dasbor Keberlanjutan

Pembuat 
kebijakan 
Pemerintah Pusat 
dan Daerah
• Pertemuan langsung
• Kunjungan ke lapangan 

operasional Kerinci
• Forum dan acara multi- 

pemangku kepentingan
• Situs web APRIL
• Laporan Keberlanjutan
• Dasbor Keberlanjutan

Peneliti dan 
Akademisi

• Kunjungan lapangan
• Pelibatan dan pertemuan 

langsung
• Acara dan forum multi- 

pemangku kepentingan
• Dasbor Keberlanjutan

Media
• Komunikasi langsung
• Kunjungan Lapangan
• Pengarahan (briefings)
• Forum dan acara multi- 

pemangku kepentingan
• Situs web APRIL
• Laporan Keberlanjutan
• Media Sosial
• Dasbor Keberlanjutan

Mitra Bisnis
• Komunikasi langsung
• Kunjungan lapangan
• Situs web APRIL
• Laporan Keberlanjutan APRIL
• Penilaian materialitas
• Dasbor Keberlanjutan

Pemangku Kepentingan 
Setempat dan 
Masyarakat Setempat
• Program pembangunan masyarakat 

(mis., IFS/Integrated Farming System)
• Mekanisme pengaduan
• Konsultasi dengan pemimpin 

masyarakat
• Pemangku Kepentingan
• Program penjangkauan untuk 

mendukung pencegahan kebakaran
• Skema hutan rakyat
• Forum multi-pemangku kepentingan
• Dialog langsung
• Dasbor Keberlanjutan

LSM
• Forum dan acara multi- 

pemangku kepentingan

• Pelibatan dan dialog  
langsung

• Situs web APRIL

• Dasbor Keberlanjutan APRIL
• Laporan Keberlanjutan
• Dasbor Keberlanjutan

Pegawai
• Penilaian tahunan
• Pertemuan konsultatif
• Kampanye internal (mis.

kampanye kurangi plastik)
• Pertemuan serikat pekerja
• Situs web APRIL
• Media sosial dan digital
• Perayaan hari raya
• Pelatihan SDM
• Penilaian materialitas
• Dasbor Keberlanjutan

Pelanggan
• Kelompok industri
• Presentasi dan pertemuan
• Kunjungan lapangan
• Situs web APRIL
• Laporan Keberlanjutan
• Media sosial
• Dasbor Keberlanjutan

Pemangku 
Kepentingan
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Keanggotaan Grup APRIL dalam asosiasi internasional, regional, dan nasional antara 1 Januari 2018 – 31 Desember 2018 meliputi:

Pada bulan Juli 2018, kerja keras APRIL bersama 
masyarakat Riau untuk memberantas kebakaran 
dan dalam upaya restorasi ekosistem mendapat 
pengakuan pada Penghargaan Bisnis Berkelanjutan 
(Sustainable Business Awards) di Singapura dengan 
dua penghargaan.

Penghargaan yang diperoleh, yaitu Keberlanjutan 
Terbaik di Masyarakat (Best Sustainability in the 
Community Award) mengakui keberhasilan Program 
Desa Bebas Api (FFVP/Fire Free Village Program) 
dalam memajukan bentang alam yang bebas 
dari kebakaran melalui pendidikan, peningkatan 
kapasitas, dan insentif dalam bentuk prasarana bagi 
masyarakat.

Penghargaan berikutnya merupakan Pengakuan 
Khusus untuk Prakarsa Unggulan Terbaik (Special 
Recognition Best Flagship Initiative) untuk proyek 
Restorasi Ekosistem RER. Penghargaan ini mengakui 
kemajuan yang diraih proyek dalam merestorasi dan 
melindungi hutan lahan gambut di Semenanjung 
Kampar dan Pulau Padang, melalui kerja sama 
dengan Fauna & Flora International dan BIDARA

PERISTIWA PENTING

Penghargaan Bisnis Berkelanjutan 
(Sustainable Business Awards)

Bey Soo Khiang,
Ketua Grup APRIL
(kanan), dalam 
penganugerahan
Penghargaan 
Bisnis

Selama tahun 2018 dan melalui kerja sama dengan PwC dan 
United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, 
APRIL mengadakan kajian mendalam mengenai kontribusi APRIL 
dari segi sosial dan ekonomi di Provinsi Riau.

Dengan mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(SDG) dari PBB, proses kajian tersebut mengidentifikasi bidang-
bidang yang berpotensi mengalami dampak terbesar dari 
APRIL berdasarkan kajian kebutuhan di provinsi tersebut. PwC 
melaporkan hasil analisisnya pada bulan Maret 2019.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa hasil dari setelah tahap kajian 
adalah tujuh SDG dalam dua tingkatan yang menjadi prioritas 
APRIL. Tiga Tujuan Inti – Produksi dan Konsumsi yang Bertanggung 
Jawab (Tujuan 12), Aksi Iklim (Tujuan 13), dan Kehidupan di Darat 
(Tujuan 15) ditetapkan sebagai tujuan yang paling selaras dengan 
operasional perusahaan dan komitmen keberlanjutannya, dan 
merupakan bidang di mana APRIL dapat terus memberikan dampak 
terbesar di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Tujuan Inti tersebut didukung oleh kelompok kedua yang berisi 
empat Tujuan Katalisator, yaitu bidang-bidang di mana APRIL 
dapat memberikan dampak berlipat ganda bagi masyarakat sekitar, 
seperti kesehatan dan pendidikan. Tujuan-tujuan tersebut adalah: 
Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik (Tujuan 3),  Pendidikan 
Bermutu (Tujuan 4), Air Bersih dan Sanitasi (Tujuan 6), dan 
Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Tujuan 17).

Kajian yang dilakukan PwC tersebut mencakup analisis mendalam 
terhadap program kemasyarakatan APRIL, operasional dan investasi 
APRIL saat ini, serta ditunjang oleh komunikasi dengan berbagai 
pemangku kepentingan secara luas, termasuk perwakilan masyarakat.

Metodologi yang digerakkan data ini mengamati sasaran SDG 
melalui beberapa dimensi, termasuk: anggaran belanja pemerintah, 
analisis data tingkat provinsi, studi tinjauan sejawat (peer review), 
tinjauan menyeluruh terhadap kegiatan APRIL, tinjauan data 

dan literatur tingkat nasional, serta analisis menggunakan SDG 
Navigator dari PwC.  

Diterbitkannya laporan PwC yang menjelaskan proses kajian dan 
hasilnya menandai rampungnya tahap pertama proyek. Tahap 
berikutnya mencakup pengembangan kerangka untuk mengukur 
dampak APRIL dibandingkan dengan angka dasar (baseline) pada 
sasaran SDG terpilih di tingkat desa.

Tahap terakhir dalam proyek tersebut, yang akan selesai pada 
2019, akan berupa laporan mengenai pengukuran dampak operasi 
APRIL, yang akan membantu mengarahkan investasi dan strategi 
di masa mendatang.

UNDP Indonesia terlibat sebagai anggota komite pengarah yang 
mengawasi kemajuan guna memastikan keselarasan dengan 
prioritas pemerintah setempat dan pemerintah nasional.

Proyek ini juga melengkapi kerja sama perusahaan dengan UNDP 
Indonesia dan Pemerintah Provinsi Riau untuk melokalisasi 
pelaksanaan SDG di tiga kabupaten di Riau melalui kerja sama 
kemitraan dengan Tanoto Foundation, suatu lembaga filantrofi 
independen yang dibentuk oleh pendiri RGE, Sukanto Tanoto.

ANALISIS DAMPAK SDG APRIL

ASOSIASI

Internasional Regional & Nasional

• UN Global Compact (UNGC)                     
• World Economic Forum
• World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD)
• Tropical Forest Alliance 2020 (TFA 2020) 
• Programme for the Endorsement of Forest Certification  

(PEFC)

• UN Global Compact Network (Singapore)
• Indonesia Forestry Certification Cooperation (IFCC)
• Indonesia Peatland Society                          
• Indonesia Global Compact Network (IGCN)
• Indonesia Business Council for Sustainable Development 

(IBCSD)
• International Peatland Research Alliance
• Fire Free Alliance (FFA)
• Kamar Dagang Indonesia (KADIN)
• Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)
• Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) 

Inti - Bidang-bidang yang menjadi bagian penting dalam usaha
dan kegiatan operasional APRIL

Katalisator - Bidang-bidang di mana APRIL dapat memberikan 
dampak transformatif melalui kegiataan operasionalnya
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PENGGUNAAN
LAHAN

BERKELANJUTAN
Perayaan lima tahun Restorasi Ekosistem Riau 
(RER) mendapat pengakuan pada pertemuan 
tahunan World Business Council on Sustainable 
Development (WBCSD) yang diadakan di 
Singapura pada bulan Oktober 2018. Pencapaian 
RER saat itu - mulai dari nihill kebakaran, nihil 
perambahan, dan nihil pembalakan liar, hingga 
identifikasi dan penilaian keanekaragaman 
hayati, termasuk spesies langka dan hampir 
punah - mendapat pengakuan dalam acara 
tersebut. Dalam sambutannya di acara resepsi 
yang dihadiri lebih dari 200 delegasi WBCSD, 
Ketua Grup APRIL sekaligus anggota Dewan 
Penasihat RER, Bey Soo Khiang, mengatakan: 
“Kami mendukung program ini karena sejalan 
dengan prinsip bisnis kami, bahwa apa pun 
yang kami lakukan harus membawa kebaikan 
bagi masyarakat, negara, iklim, dan pelanggan 
dan hanya dengan demikian hal tersebut baik 
bagi perusahaan.”

PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP) terdaftar sebagai 
anggota Indonesia Global Compact Network (IGCN) di Jakarta, 
Indonesia, pada bulan November 2018. Grup APRIL telah 
menandatangani UN Global Compact sejak tahun 2006 dan menjadi 
anggota Global Compact Network Singapura. Sebagai peserta, PT. 
RAPP berkomitmen untuk terus memasukkan Sepuluh Prinsip 
UN Global Compact – yaitu mengenai Hak Asasi Manusia, Standar 
Ketenagakerjaan, Lingkungan Hidup, dan Antikorupsi - ke dalam 
strategi, kebijakan, dan prosedur perusahaan di Indonesia.

PERISTIWA PENTING

Perayaan Lima Tahun RER di WBCSD

Delegasi dari
WBCSD dalam 
kunjungan 
lapangan ke
Restorasi
Ekosistem Riau
pada Oktober 2018

Sihol P. Aritonang,
Presiden Direktur 
PT Riau Andalan 
Pulp and Paper, 
dalam acara IGCN, 
November 2018

PERISTIWA PENTING

PT RAPP Bergabung dengan
Indonesia Global Compact Network

Pengungkapan 103-2 Pendekatan pengelolaan dan komponen-komponennya
Pengungkapan 103-3 Evaluasi pendekatan pengelolaan
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STUDI KASUS:

BAGAIMANA PEMANTAUAN PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN 
MEMBANTU APRIL MEMENUHI KOMITMEN SFMP 2.0

APRIL menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS/Geographic Information System) dan teknologi penginderaan jarak 
jauh (remote sensing) guna memantau perubahan tutupan lahan. Secara khusus, perusahaan dapat mengakses citra 
dengan resolusi spasial hingga 30 meter x 30 meter yang disediakan oleh instrumen penginderaan jarak jauh Operational 
Land Imager pada satelit Landsat 8 milik Amerika Serikat. Citra-citra tersebut diperbarui setiap 16 hari dan tersedia untuk 
diunduh dalam waktu 24 jam setelah diperoleh, sehingga APRIL dapat memantau dengan saksama semua kegiatan yang 
berkaitan dengan tutupan lahan dan penggunaan lahan. Apabila terjadi perubahan tutupan lahan, tim Pemantauan dan 
Analisis perusahaan akan membuat laporan investigasi untuk ditinjau oleh pihak manajemen, diikuti dengan investigasi 
lapangan dan verifikasi atas perubahan tutupan lahan yang teridentifikasi. Untuk setiap persoalan yang teridentifikasi, 
tim akan melaporkannya ke pihak berwenang dan membicarakan persoalan tersebut dengan pemangku kepentingan 
masyarakat setempat, jika diperlukan. Tim juga akan meminta manajer operasional di area yang terdampak untuk mengkaji 
kebutuhan rehabilitasi dan memastikan bahwa tanda-tanda pembatas masih terlihat jelas. Program ini diimplementasikan 
di area konsesi APRIL dan Mitra-Mitra Pemasoknya. APRIL terus berupaya untuk melakukan implementasi sejumlah unsur 
penting dalam program ini, khususnya menyangkut bagian verifikasi tindak lanjut, di semua konsesi Pemasok Pasar Terbuka. 

AREA HUTAN 
INDUSTRI
445.660 ha

AREA 
KONSERVASI
219.218 ha

Selaras dengan komitmen SFMP, APRIL dan para pemasoknya 
hanya akan mengembangkan area yang tidak berhutan yang telah 
diidentifikasi melalui kajian independen tentang Nilai Konservasi 
Tinggi (HCV) dan Stok Karbon Tinggi (HCS) dan telah melalui 
tinjauan sejawat, yang dilakukan melalui kerja sama dengan asesor 
berlisensi dari HCV Resource Network (HCVRN) dan dengan 
mengikuti pendekatan HCS seperti yang ditentukan oleh HCS 
Approach Steering Group.

Informasi mengenai konsesi yang dikelola oleh APRIL dan para 
pemasoknya, serta Kajian HCV atau HCS yang terkait, tersedia 
untuk umum di Dasbor Keberlanjutan APRIL.

APRIL dan mitra pemasoknya mengelola 445.660 hektar hutan industri dan 
370.070 hektar area hutan konservasi dan restorasi ekosistem.

APRIL masih terus mempertahankan komitmen untuk tidak melakukan 
deforestasi dan tidak melakukan pengembangan baru di lahan gambut, 
serta terus mencapai kemajuan dalam upaya mewujudkan konservasi atau 
restorasi satu hektar hutan untuk setiap hektar hutan industri, dengan rasio 
saat ini sebesar 83%.  

Komitmen tersebut didukung pada tingkat operasional melalui 
penelaahan terhadap data penanaman APRIL dan para pemasoknya. 
Langkah ini dikombinasikan dengan analisis perubahan tutupan 
lahan (LCC/land cover change) setiap dua minggu menggunakan 
citra satelit dan didukung dengan inspeksi ke lokasi.

Melalui Dasbor APRIL, perusahaan mempublikasikan laporan HCV 
PT. RAPP (11 laporan HCV), Mitra Pemasok (16 laporan HCV), 
dan Pemasok Pasar Terbuka (5 laporan HCV) . Beberapa laporan 
HCV tidak dipublikasikan di Dasbor karena dapat diakses dari situs 
web pihak pemasok atau karena konsesi yang bersangkutan telah 
ditetapkan sebelum adanya komitmen HCV apapun.

FAKTA DAN ANGKA

8.352 ha

HUTAN 
TANAMAN 
RAKYAT 150.852 ha

 
AREA 
RESTORASI

PENGEMBANGAN LAHAN

Pada tahun 2018, tidak terdapat pengembangan lahan baru yang dilakukan APRIL atau mitra-mitra pemasoknya, sejalan dengan komitmen 
SFMP perusahaan. Pada tahun 2018, dilakukan pembatasan atas area yang akan ditanami untuk pertama kalinya, yaitu hanya pada lahan 
yang sebelumnya mengalami deforestasi akibat kebakaran atau perambahan, serta yang tidak diidentifikasi sebagai area HCV atau HCS.

Jumlah hektar yang dikembangkan - penanaman awal 
pada lahan yang sebelumnya mengalami deforestasi (non-
HCV/HCS)

PT. RAPP Hutan 
Tanaman 
Rakyat

Mitra 
Pemasok

Pemasok Pasar Terbuka

Tanah Mineral 60  0 880 Data tidak lengkap per 31 
Desember 2018Lahan Gambut 0 0 0

Namun, pada tahun ini, terdapat satu Pemasok Pasar Terbuka yang melakukan pengembangan baru seluas kira-kira 1.326 hektar tanpa 
adanya kajian Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Stok Karbon Tinggi (HCS). Tidak ada kayu hutan alam (mixed hardwood) yang diterima 
dari pemasok tersebut, dan pengiriman akasia telah dihentikan sebelum akhir tahun. Tidak ada lagi kontrak pasokan yang masih aktif 
dengan perusahaan tersebut.

Juga pada tahun 2018, teridentifikasi adanya pengembangan lahan gambut tak berhutan seluas 14 ha pada satu Mitra Pemasok, yang 
dianggap tidak sesuai dengan kebijakan pengembangan lahan APRIL. Dalam hal ini, pengembangan sesungguhnya terjadi pada 2017. 
Mengingat bahwa area tersebut merupakan lahan tak berhutan saat dilakukan pengembangan, pemeliharaan area tersebut dianggap lebih 
tepat daripada langkah rehabilitasi.

Tabel ini memperlihatkan berbagai area yang diidentifikasi sebagai pengembangan yang tidak sesuai serta tindakan korektif terkait.

PT RAPP Hutan Tanaman 
Rakyat

Mitra   
Pemasok

Pemasok Pasar 
Terbuka1

Ha pengembangan baru yang tidak sesuai yang 
terdeteksi oleh APRIL

- - 14 1.326

% ketidakpatuhan yang berujung pada tindakan korektif 

(e.g. rehabilitasi, implementasi tindakan korektif yang 
disepakati, pencabutan pemasok)

N/A N/A N/A 100%

1 Pengembangan baru untuk Pemasok Pasar Terbuka terbatas pada area yang perubahan tutupan lahannya 
sudah dapat diverifikasi APRIL sampai saat ini. Terdapat 1.407 ha yang sedang dalam proses verifikasi.
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HUTAN TANAMAN RAKYAT

Melalui program Hutan Tanaman Rakyat (Community Fiber Plantation). 
APRIL membangun kerja sama dengan masyarakat yang berada di 
dekat dan di sekitar daerah operasinya. serta membantu masyarakat 
setempat untuk mencapai perekonomian yang lebih baik. Skema ini 
dimulai pada tahun 1997. Pada tahun 2018, APRIL memberikan 27.749 
bibit semaian akasia untuk ditanam masyarakat di tanah mereka, yang 
kemudian akan dipanen dan dibeli seluruhnya oleh Grup APRIL setelah 
lima tahun dengan ketentuan yang telah disepakati. 

TANAMAN KEHIDUPAN

Sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan. Tanaman kehidupan adalah skema kemitraan antara 
perusahaan dengan masyarakat, yaitu perusahaan mengalokasikan area 
di dalam konsesinya untuk ditanami oleh masyarakat guna memperoleh 
hasil hutan kayu, hasil hutan non-kayu, atau tanaman lainnya yang 
bermanfaat bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

SENGKETA LAHAN

Memasukkan data riwayat perambahan dan sengketa lahan ke dalam 
sistem pemantauan konsesi APRIL adalah proses yang terus berjalan, 
yang sudah dimulai tahun 2017 dan masih berlanjut di tahun 2018. 
Secara keseluruhan, proses ini telah menimbulkan kenaikan signifikan 
jumlah area yang terkena klaim/gugatan, seiring bertambahnya data 
terkait riwayat lahan. Mengatasi sengketa lahan dan mengurangi 
perambahan merupakan bidang fokus penting yang masuk dalam 
implementasi kebijakan perusahaan di bidang keberlanjutan. 
Proses penyelesaian formal diterapkan pada sengketa lahan, dan 
bila atas sengketa tersebut telah dicapai penyelesaian, penyelesaian 
tersebut Nota Kesepahaman (MoU) dengan individu dan desa yang 
bersangkutan. Kejadian perambahan akan dilaporkan kepada pihak 
berwenang dan diteruskan kepada polisi jika negosiasi tidak berhasil.

Pada tahun 2018, telah diselesaikan 55 sengketa lama pada konsesi 
perusahaan dan mitra pemasoknya, lebih banyak daripada 47 sengketa 
yang baru dicatatkan, dengan luas tanah yang disengketakan turun 
bersih kira-kira 1.338 ha, dan sebanyak 27% dari area ini kemudian 
dapat ditanami.

Pada 2018, dilanjutkannya pembaruan dan perbaikan data terkait 
sengketa masa lampau (sebelum 2015) menyebabkan kenaikan tipis 
jumlah hektar dalam sengketa, sedangkan jumlah sengketa masa 
lampau yang dicatat sejak 2015 jauh lebih banyak daripada jumlah 
sengketa baru yang relatif sedikit.

Walaupun proses ini akan terus menghasilkan gambaran yang makin 
jelas, tampak jelas bahwa luas keseluruhan area yang disengketakan 
mulai stabil, karena mayoritas sengketa masa lampau kini sudah 
tercatat setelah dilakukannya upaya signifikan selama 2017 untuk 
memperoleh data yang belum terkumpul.

RAPP Mitra Pemasok Total

Ha # Jumlah 
yang 

mengklaim

Ha #Jumlah 
yang 

mengklaim

Ha

Area yang tidak 
aktif Akibat 
sengketa lahan 
yang belum 
selesai per     
31 Des 2017

31.915  593  72.163  287  104.078 

Area tidak aktif 
akibat sengketa 
lahan per 31 
Des 2017  

 (177)  (22)  (3.306)  (33)  (3.483) 

Sengketa lahan 
baru pada 2018 

 48  12  2.097  35  2.145 

Sengketa tanah 
masa lampau 
yang diukur 
pada 2018 

 829  73  3.875  61  4.704 

Penyesuaian 
pada 2018 * 

 (636) (45)  (1.606) (44)  (2.242)

Area tidak aktif 
akibat sengketa 
lahan per 31 
Des 2018

31.979 611 73.223 306  105.202 

* Penyesuaian termasuk perubahan luas area dalam sengketa akibat
penyesuaian batas lahan, pembaruan sistem pencatatan agar sesuai dengan
informasi spasial, dan penetapan ulang suatu area menjadi tidak dapat
dioperasikan. Estimasi jumlah pihak yang mengklaim yang terkait perubahan-
perubahan tersebut dibuat berdasarkan jumlah pihak yang mengklaim per 31

Desember 2018.

Daftar pemasok dan peta terkait dapat dilihat di Dasbor Keberlanjutan APRIL.

PADA TAHUN 2018, SUMBER SERAT APRIL BERASAL DARI

12
konsesi sendiri

42
pemasok

15
hutan tanaman rakyat

TRANSPARANSI RANTAI PASOK

SFMP 2.0 dijalankan di seluruh rantai pasok serat kayu APRIL. 
Semua pemasok saat ini dan di masa mendatang diwajibkan 
mematuhi kebijakan dan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang 
terkait. Mekanisme kepatuhan pemasok dalam SOP SFMP adalah 
sebagai berikut:

• Uji tuntas sebelum penandatanganan kontrak yang termasuk, 
tetapi tidak terbatas pada, verifikasi lapangan untuk menetapkan 
angka dasar kepatuhan (baseline compliance) dengan SFMP 2.0.

• Pemantauan kepatuhan selama periode kontrak yang termasuk, 
tetapi tidak terbatas pada, penilaian mandiri tahunan oleh 
pemasok, audit internal tahunan oleh APRIL, pemantauan 
perubahan tutupan lahan (LCC/land cover change) setiap dua 
minggu termasuk analisis rutin hasil pantauan LCC di area konsesi 
dengan menggunakan citra satelit, serta audit eksternal tahunan.

APRIL terus berkomunikasi dengan para pemasok tersebut untuk 
memastikan pemahaman mengenai komitmen dalam SFMP 
dan implementasi SOP. Hal ini mencakup kunjungan ke lokasi 
operasional APRIL di Pangkalan Kerinci dan juga kunjungan ke 
lokasi operasional pemasok.

Selama 2018, lima pemasok pasar terbuka – PT Fajar Surya 
Swadaya, PT Wanakasita Nusantara, PT Wahana Lestari Makmur 
Sukses, PT Adindo Hutani Lestari, dan PT ITCI Hutani Manunggal 
– berkunjung ke Kerinci, sedangkan tim APRIL mengunjungi lokasi 
operasional empat pemasok. 

Di tahun 2018, terdapat tiga pemasok baru pasar terbuka dan dua 
pemasok baru hutan kemasyarakatan yang menjadi pemasok serat 
kayu. Semua pemasok baru ini telah menjalani uji tuntas sebelum 
pengiriman kayu pertama .

PEMEROLEHAN SUMBER KAYU YANG        
BERTANGGUNG JAWAB 

Hutan industri yang dioperasikan oleh APRIL dan mitra-mitra 
pemasoknya di area seluas 445.660 hektar menyediakan 71% total 
pasokan serat ke pabrik Kerinci pada tahun 2018. Sisa 29% lainnya 
bersumber dari pemasok pasar terbuka yang berada di Sumatera 
dan Kalimantan, Indonesia, dan di Malaysia. Tidak terdapat lisensi 
lahan baru yang diperoleh pada tahun 2018.

Pada 2018, APRIL mendukung 15 hutan tanaman rakyat, dimana 
dua di antaranya mengkontribusikan sekitar 0,5% dari total 
pasokan serat kayu. Program hutan tanaman rakyat memberi 
manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat sembari menyediakan 
tambahan sumber serat hutan industri bagi perusahaan.

Pada 2018, semua pasokan serat APRIL yang berasal dari Indonesia 
sudah memiliki Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan 
Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) yang diterbitkan oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, masing-masing 
untuk hutan produksi lestari/berkelanjutan dan kayu legal.

SUMBER PASOKAN SERAT KAYU 
(1 JAN 2018 - 31 DES 2018)

35,99%

34,82%

28,72%
RAPP

Mitra 
Pemasok

Pemasok 
Pasar Terbuka

Hutan 
Tanaman 
Rakyat

0,47%
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PENGELOLAAN STRATEGIS 
RESIKO KEBAKARAN

APRIL terus menegakkan kebijakan secara ketat untuk tidak 
melakukan pembakaran, sekaligus mendukung berbagai 
program untuk meningkatkan kesadaran atas risiko yang 
ditimbulkan oleh kebakaran selama periode bahaya kebakaran. 
Hal ini turut mencakup kerjasama dengan masyarakat untuk 
memberikan tanda ketika dilakukan pembatasan api serta untuk 
meningkatkan kesadaran guna mendukung pesan pemerintah 
terkait pencegahan kebakaran.

Pendekatan strategis perusahaan terkait penanggulangan dan 
respons terhadap kebakaran terpusat pada pencegahan, deteksi, 
dan pemadaman. APRIL telah merintis Program Desa Bebas 
Api (FFVP) yang merupakan strategi pencegahan kebakaran 
utama yang didukung oleh kemampuan deteksi dan pemadaman 
kebakaran kelas dunia. Program ini diujicobakan pada tahun 
2014 dan resmi dijalankan pada 2015.

Selama 2018, PT. RAPP melaporkan empat insiden kebakaran di 
dalam area konsesinya , turun dari sebelumnya 25 insiden pada 
tahun 2017, akibat pemantauan yang lebih baik serta pelibatan 
masyarakat yang terus berjalan. Mitra pemasok perusahaan 
melaporkan 33 insiden , naik dari angka sebelumnya yaitu 11 
insiden di tahun 2017.

SERTIFIKASI

SERTIFIKASI TINGKAT NASIONAL

1. Pengelolan Hutan Tanaman Lestari (PHTL): Sejak tahun 
2006, Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP), unit operasional dari 
Grup APRIL, telah memperoleh sertifikasi PHTL berdasarkan 
standar dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).

2. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang diberikan 
oleh Kementerian Kehutanan: RAPP memegang sertifikat 
PHPL, suatu sertifikasi wajib bagi seluruh perusahaan yang 
bergerak di bidang kehutanan di Indonesia. Sertifikasi ini 
memastikan kepatuhan RAPP dalam memenuhi persyaratan 
yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia di bidang produksi, 
ekologi, dan sosial.

3. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK): Sistem SVLK 
disusun bersama oleh Kementerian Kehutanan Indonesia dan 
Uni Eropa (EU) guna memenuhi aturan hukum dan persyaratan 
di bidang anti pembalakan liar. Produk-produk perusahaan 
dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang merupakan 
sertifikat yang menerangkan legalitas serat yang menjadi bahan 
produksi pulp dan kertas. Dokumen V-Legal berfungsi sebagai 
izin FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) 
sejak 15 November 2016.

4. Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
(SMK3): SMK3 didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 
50/2012 untuk bidang usaha pabrik dan kehutanan; sertifikasi 
yang diwajibkan oleh Pemerintah Indonesia.

5. Standar Nasional Indonesia (SNI): Sertifikasi untuk produk 
kertas. Pelabelan SNI memastikan terpenuhinya spesifikasi 
mutu yang telah ditetapkan untuk suatu produk.

6. Ekolabel Indonesia untuk produk kertas: Memastikan bahwa 
produk dihasilkan dengan mengikuti standar praktik terbaik di 
bidang lingkungan hidup.

7. Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO): Di tahun 
2016, perusahaan pulp dan kertas di bawah naungan Grup. 
APRIL menerima sertifikat AEO untuk fasilitas perdagangan 
internasional yang dikeluarkan oleh World Customs 
Organization (WCO).

SERTIFIKASI TINGKAT INTERNASIONAL

1. OHSAS & ISO: Kegiatan operasional Grup APRIL di Provinsi 
Riau, Indonesia mendapat sertifikat OHSAS 18001 (Sistem 
Manajemen Keselamatan), ISO 9001 (Sistem Manajemen 
Mutu), dan ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan).

2. Sejak 2010, fasilitas produksi Grup APRIL mendapat sertifikasi 
sesuai standar pada Program for Endorsement of Forest 
Certification (PEFC) Chain of Custody (CoC), memastikan 
bahwa seluruh bahan baku yang digunakan di pabrik berasal 
dari sumber yang non-kontroversial.

3.  PEFC-Sustainable Forest Management (SFM): Di tahun 2015, 
lebih dari 300.000 hektar lahan konsesi mendapat sertifikat 
PEFC-SFM. Sertifikasi ini merupakan bentuk pengakuan atas 
kegiatan operasional kehutanan yang mampu menjaga nilai-
nilai ekonomi, sosial, dan ekologi hutan.

4. ISEGA Germany, Sertifikat Kepatuhan (Certificate of 
Compliance): Untuk kertas yang aman digunakan sebagai 
kemasan makanan.

5. Singapore Green Label – untuk produk kertas: Sejak tahun 
2013, produk PaperOneTM selalu mendapat sertifikat yang 
dikeluarkan oleh Singapore Environmental Council (SEC)

Uji tuntas pemasok APRIL mengharuskan agar semua serat dilengkapi dengan sertifikasi legalitas, termasuk Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 
(PHPL) dan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) yang diwajibkan Pemerintah Indonesia.

• Kepatuhan terhadap Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) berarti bahwa hutan industri tersebut dikelola mengikuti persyaratan 
produksi yang berkelanjutan, ekologi, dan sosial yang ditetapkan Pemerintah Indonesia. Implementasi PHPL mencakup kegiatan operasional 
berikut: perencanaan tata ruang, pengelolaan hutan, perlindungan hutan, pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan sumber daya 
manusia, tanggung jawab sosial perusahaan, serta proses Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan/PADIATAPA (FFVP/Fire 
Free Village Program, FPIC/Free, Prior, Informed Consent) untuk penyelesaian konflik.

• Kepatuhan pada SVLK berarti bahwa perusahaan hanya menggunakan kayu legal, yang mana asal kayu, izin penebangan, sistem dan 
prosedur penebangan, administrasi dan pengangkutan, ukuran lingkaran, dan praktik niaga atau transfer atas kayu tersebut memenuhi 
seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia

Sumber 
Pasokan 

% serat kayu 
yang diterima 
antara 1 Jan -  
31 Des 2018

Jenis 
sertifikasi  

PT RAPP 35,99% PHPL, SVLK, IFCC

Hutan Tanaman 
Rakyat

34,82% PHPL, SVLK, IFCC

Mitra Pemasok 28,72% PHPL, SVLK, IFCC, FSC 

Controlled Wood

Pemasok Pasar 
Terbuka

0,47% DKP
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MASYARAKAT BEBAS API

Program Desa Bebas Api (FFVP) adalah prakarsa pencegahan kebakaran melalui pelibatan masyarakat di Riau, Indonesia. Program 
ini bekerja sama erat dengan masyarakat setempat untuk mengatasi masalah mendasar penyebab kebakaran melalui proses sosialisasi, 
pengajaran, dan peningkatan kesadaran mengenai dampak negatif pembakaran tak terkendali dan kabut asap. FFVP juga bermitra dengan 
LSM setempat, pemerintah kabupaten, provinsi, dan nasional, serta lembaga setempat seperti polisi, militer, dan Badan Penanggulangan 
Bencana.

Program ini memiliki tiga komponen yang dipusatkan pada proses Desa Bebas Api yang menyeluruh selama dua tahun, yang didukung oleh 
komponen entry-level (baru bergabung) dan komponen graduate (sudah lulus):

PROGRAM DESA BEBAS API

• MASYARAKAT SADAR KEBAKARAN (FAC/FIRE AWARE COMMUNITY): proses sosialisasi dan pelibatan 
awal yang dapat mengarah pada tahap program lebih lanjut. Komponen FAC ini berfokus pada membangun 
hubungan dan kepercayaan dengan masyarakat setempat dan juga menyampaikan prakarsa seperti Fire Free 
Goes to School dan pelibatan pemimpin keagamaan setempat. Pada tahun 2018, ada 80 desa di Riau yang 
masuk dalam komponen FAC dengan sebanyak 104 sekolah mengambil bagian dalam program Fire Free Goes 
to School.

• DESA BEBAS API (FFV/FIRE FREE VILLAGE): program menyeluruh selama dua tahun, berisi prakarsa yang 
menargetkan area dengan risiko kebakaran ‘Tinggi’ dan ‘Ekstrem’ di Provinsi Riau, yang mencakup kesadaran 
dan dukungan logistik bagi desa, sekaligus penghargaan dan bantuan lainnya. Pada tahun 2018, terdapat 
sembilan desa yang masuk dalam komponen FFV secara penuh. Kesembilan desa tersebut bebas dari 
kebakaran dan menerima penghargaan senilai Rp100 juta untuk digunakan bagi prasarana masyarakat.

• MASYARAKAT TANGGUH API (FRC/FIRE RESILIENT COMMUNITY): menargetkan masyarakat yang telah 
lulus dari FFV tetapi masih berhubungan dengan APRIL dan ingin menjajaki program baru dan lebih terdepan 
demi mendukung komitmen mereka agar tetap bebas kebakaran. Sampai dengan 31 Desember 2018, 
terdapat 18 desa yang masuk dalam komponen FRC.

Lima unsur inti program dalam FFV masih konsisten sejak 
dibentuknya program. Namun, cara-cara spesifik untuk 
penyampaian dan pelibatan telah dikembangkan dengan masukan 
dari tinjauan independen, termasuk melalui makalah akademik di 
berbagai media. Unsur-unsur program tersebut adalah:

PENGHARGAAN DESA 
TANPA PEMBAKARAN 
Program ini dirancang untuk menarik minat 
masyarakat dengan memberikan insentif 
untuk mendorong peralihan dari metode 
pertanian tradisional yang menggunakan 
pembakaran sebagai cara persiapan lahan. 
Desa yang tidak melakukan pembakaran 
selama periode program akan diberi 
penghargaan berupa dana untuk proyek 
prasarana masyarakat yang telah disetujui.

Perjanjian ditandatangani dengan masing-
masing masyarakat untuk tidak melakukan 
pembakaran selama musim kebakaran 
tahunan antara Juli-September.

BANTUAN PERTANIAN 
Dengan menyadari bahwa pembakaran 
digunakan sebagai alat persiapan lahan, maka 
pemberian keterampilan dan kemampuan 
bagi masyarakat setempat untuk beralih ke 
metode pertanian alternatif menjadi prioritas. 
Hal ini mencakup dukungan bagi penanaman 
dengan metode mekanis ‘tanpa pembakaran’, 
dan juga memberikan pelatihan dan dukungan 
terkait penggunaan berbagai alat lainnya guna 
memastikan perubahan jangka panjang dalam 
metode persiapan lahan.

PEMIMPIN KRU DESA 
Merekrut individu dari masyarakat setempat 
untuk bertindak sebagai penganjur 
bagi pencegahan kebakaran telah 
membawakeberhasilan besar dalam proses 
FFV. Pemimpin Kru telah terbukti sangat penting 
bagi kelangsungan keberhasilan program dalam 
menekankan kembali pesan penting dan menjadi 
penghubung ke pengelola program, sekaligus 
membangun jaringan spesialis pencegah 
kebakaran di seluruh kawasan tersebut.

KESADARAN 
MASYARAKAT TENTANG 
KEBAKARAN 
Meningkatkan kesadaran mengenai bahaya 
kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan, 
terutama terhadap anggota masyarakat yang 
rentan, sangatlah penting untuk mendorong 
perubahan jangka panjang. Anak kecil, ibu 
hamil, dan lansia adalah yang paling merasakan 
dampak kabut asap. Serangkaian alat bantu 
komunikasi telah dikembangkan untuk 
membantu menyampaikan pesan.

PEMANTAUAN KUALITAS UDARA 
Pemantau PM 10 telah dipasang di berbagai tempat di kawasan tersebut untuk memantau 
mutu udara.
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• Pada tahun 2018, sembilan desa yang bergabung 
dalam program FFV pada 2017 memasuki tahun 
kedua. Sebanyak 18 desa yang telah lulus masih 
terus dilibatkan melalui program FRC.

• Luas keseluruhan lahan yang dicakup oleh 
komponen FFV dan FRC masih relatif stabil sebesar 
622.112 ha (Gambar 1).

• Luas lahan yang terbakar turun dari 159 ha pada 
tahun 2017 menjadi 131 ha pada tahun 2018, yang 
berarti berkurang 18%.

• Tidak terjadi kebakaran di 23 dari 27 desa FFV dan 
FRC. Tidak ada area yang terbakar di kesembilan 
peserta FFV sehingga mereka menerima 
penghargaan penuh (Tabel 2). 

• Meskipun terdapat tiga desa yang wilayahnya 
mengalami kebakaran pada tahun 2018, namun 
tetap terjadi perbaikan signifikan sejak dimulainya 
FFVP pada 2014 (Gambar 1). Rata-rata area 
terbakar terus menurun dan hanya seluas 4,8 ha 
pada 2018 (lihat Tabel 1).

• Sebanyak 30.000 eksemplar komik ‘Bunga dan 
Alam’ tentang Desa Bebas Kebakaran disebarkan 
sebagai bagian dari gerakan membaca/literasi 
nasional. Komik tersebut sudah tersebar di 
Kalimantan, Jawa, dan bahkan dibagikan kepada 
anak-anak di pusat penampungan sebagai bagian 
dari respons terhadap gempa bumi di Lombok.

HASIL CAPAIAN

2018

GAMBAR 1: AREA TERBAKAR DI FFV DAN FRC SEJAK 2013
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TABEL 1: RATA-RATA AREA TERBAKAR DI FFV DAN FRC SEJAK 2013

TABEL 2: PENGHARGAAN INSENTIF DESA TANPA PEMBAKARAN

KERJA SAMA YANG SEDANG BERJALAN

Strategi pencegahan kebakaran berbasis masyarakat yang 
digunakan APRIL terus menarik perhatian dari berbagai pemangku 
kepentingan,termasuk pemerintah setempat, provinsi, dan 
nasional; organisasi non-pemerintah nasional dan internasional; 
lembaga akademis; serta perusahaan komoditas lainnya yang 
mengelola lahan di Indonesia. Sorotan yang penting termasuk:

• ALIANSI BEBAS KEBAKARAN: APRIL membentuk Aliansi 
Bebas Kebakaran (FFA/Fire Free Alliance) pada tahun 2015 
guna membantu perusahaan komoditas lainnya dalam 
mengembangkan program pencegahan kebakaran masing-
masing melalui strategi pelibatan masyarakat. Pada tahun 
2018, FFA mengadakan dua pertemuan Kelompok Pengarah 
yang berbeda, sekaligus melakukan finalisasi Piagam Aliansi 
(Alliance Charter) dan menentukan peran Sekretariat yang 
independen. Keanggotaan FFA diharapkan akan terus 
bertambah pada tahun 2019. Anggota FFA lainnya saat ini 
termasuk Asian Agri, Wilmar International Limited, Musim Mas, 
IDH, PM.Haze, Sime Darby, dan IOI.  

• KERJA SAMA PENELITIAN: Dua proyek kerja sama 
penelitian telah dirampungkan pada 2018, sedangkan terdapat 
satu proyek lainnya yang masih berjalan. Makalah independen 
yang dihasilkan akan memberikan tinjauan bermakna terhadap 
unsur spesifik FFVP dan akan tersedia untuk tinjauan sejawat 
(peer review).

• ‘Incentivizing compliance: evaluating the effectiveness of 
targeted village incentives for reducing forest and peat 
fires’, John Watts, Luca Tacconi et. al., Inovasi Bumi dan 
Australian National University. Penelitian telah rampung 
pada tahun 2018 dan makalah akhir sudah diterima 
peninjau, sedangkan publikasi akhir diharapkan sekitar 
akhir 2019.

• ‘Reducing burning behavior by communities in Riau – a 
review’, Daniel Mendham dan Murni Greenhill, CSIRO). 
Penelitian rampung pada tahun 2018 dan makalah akhir 
dalam tinjauan internal oleh Temasek Holdings.

• ‘Causes and controls on fires in the tropical peatlands 
of Southeast Asia’, Sue Page dan Sara Thornton. 
Penelitian dimulai pada tahun 2018 dan tinjauan literatur 
diperkirakan akan difinalisasi pada triwulan ketiga tahun 
2019.

• KUNJUNGAN LAPANGAN: Selama tahun 2018, APRIL 
menerima dan menjadi tuan rumah bagi sekitar 30 kelompok 
pemangku kepentingan yang berkunjung ke Kerinci dan ke 
masyarakat yang dilibatkan, untuk memberikan informasi 
mengenai FFVP. Para pengunjung ini mencakup pemerintah 
dan organisasi non-pemerintah yang membahas secara 
terperinci mengenai penyebab kebakaran dan respons yang 
efektif, sekaligus kesempatan berbincang dengan anggota 
masyarakat untuk membahas hasil yang diperoleh.

Desa
Periode

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Area cakupan MoU yang 
Terbakar (ha)

1039 618 54 391 159 131

Rata-rata Area Terbakar (ha) 115,4 68,7 6,0 21,7 5,9 4,8

Penghargaan Desa yang 
Berhak

Penghargaan 
Penuh

Penghargaan 
Separuh

Tidak Mendapat 
Penghargaan

% Penghargaan 
Penuh

2015 9 3 3 3 33%

2016 18 9 4 5 50%

2017 18 15 1 2 83%

2018 9 9 0 0 100%
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PERLINDUNGAN,
KONSERVASI DAN

RESTORASI HUTAN

KEMAMPUAN DETEKSI DAN PEMADAMAN KEBAKARAN

Setiap hutan industri dan mitra pemasok APRIL mengoperasikan tim penanggulangan 
kebakarannya sendiri yang telah terlatih dan dilengkapi dengan peralatan pemadaman 
kebakaran. Selama periode bahaya kebakaran, dilaksanakan patroli rutin di darat, 
udara, dan air untuk mendeteksi dan merespons risiko kebakaran, menganalisis titik 
api (hotspot), serta melaporkan temuannya.

APRIL juga melakukan pemantauan titik api melalui satelit canggih dengan dua 
sistem berbasis NASA – satelit NOAA dan MODIS yang menunjukkan anomali 
panas dalam batas area 1,1 km² – beserta menara pemantau kebakaran dan CCTV. 
APRIL secara erat mengkoordinasikan kegiatan pemadaman kebakaran dengan 
kepolisian setempat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi, dan tim 
penanggulangan kebakaran pemerintah.

KEMAMPUAN PEMADAMAN KEBAKARAN

• Hingga saat ini, APRIL telah menanamkan lebih dari US$9 juta untuk 
sumber daya pemadaman api, termasuk dua helikopter, dua perahu baling-
baling atas (airboat), 39 menara pengawas, 482 pompa air, dan pelatihan 
pemadaman kebakaran bagi 724 relawan di 39 desa di Riau.

• Pada tahun 2018, APRIL menyelesaikan pembangunan Pusat Koordinasi 
Kebakaran yang berlokasi dekat operasi produksi perusahaan untuk 
mendukung pengelolaan kegiatan pemantauan dan pemadaman kebakaran 
di seluruh area konsesi APRIL dan pemasoknya.

• Perusahaan memiliki 920 anggota Tim Tanggap Cepat, termasuk 260 
pemadam kebakaran profesional. Sebuah Tim Tanggap Darurat Kebakaran 
(FERT/Fire Emergency Response Team), yang beranggotakan 30 pemadam 
kebakaran khusus, selalu siaga 24 jam di lokasi operasi perusahaan di 
Kerinci selama musim kemarau.

• Grup APRIL juga memberikan peta konsesinya ke World Resources 
Institute, di mana Global Forest Watch akan merunut dan melaporkan 
peristiwa kebakaran dan titik api.

STUDI KASUS:

MEMERANGI 
KEBAKARAN 
HUTAN SEBAGAI 
PEKERJAAN

Pada tahun 2014, ketika lahan seluas 
300 hektar di Pulau Rupat, Kabupaten 
Bengkalis, Provinsi Riau terbakar, 
Sulaiman, 42 tahun, termasuk salah 
satu petugas yang diterjunkan untuk 
membantu pemadaman kebakaran 
hutan tersebut.

Ia adalah salah satu anggota Tim 
Tanggap Darurat Kebakaran (FERT) di 
PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) 
yang bertanggung jawab menangani 
kebakaran hutan yang berdampak 
terhadap area konsesi RAPP.

Meskipun area kebakaran di Pulau 
Rupat bukan bagian dari konsesi RAPP, 
Sulaiman dan timnya memutuskan untuk 
turut memadamkan api bersama para 
pemadam lain dari instansi pemerintah 
setempat.

“Kami memberikan bantuan di sana 
selama dua minggu. Kami harus masuk 
jauh ke dalam hutan untuk mencapai 
sumber api,” kata Sulaiman. Tidak 
ada akses langsung ke sumber api itu, 
sehingga tim pemadam harus berjalan 
kaki lima kilometer ke lokasi sambil 
memanggul peralatan pemadaman api 
dan sumber air bersama mereka, jelas 
Sulaiman.

Akibatnya, Sulaiman dan rekan-
rekannya dalam tim juga harus bertahan 
di hutan dengan makanan terbatas 
selama dua minggu, karena mereka 
tidak dapat meninggalkan hutan di 
tengah-tengah upaya pemadaman api.

“Masih ada banyak tantangan lain di 
lapangan, tetapi kami akhirnya berhasil 
(mengatasi kebakaran),” ujar Sulaiman

Pengungkapan 103-2 Pendekatan pengelolaan dan komponen-komponennya
Pengungkapan 103-3 Evaluasi pendekatan pengelolaan
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SFMP 2.0 APRIL menyatakan komitmen perusahaan dan pemasok-
pemasoknya dalam mendukung konservasi dan restorasi ekosistem hutan 
alam dan lahan gambut berhutan, serta area lainnya yang penting secara 
ekologi, hidrologi, dan budaya di tempat APRIL beroperasi.

Komitmen ini termasuk penerapan kajian skala bentang alam untuk 
mengoptimalkan konservasi hutan dan penggunaan lahan lainnya, serta 
sasaran APRIL untuk membuat area konservasi yang luasnya sama dengan 
area hutan industrinya, yang disebut juga sebagai komitmen 1-for-1.

KERANGKA PENGELOLAAN 
HUTAN KONSERVASI

APRIL berkomitmen melakukan identifikasi, perlindungan, dan 
restorasi hutan alam di area operasionalnya sebagai bagian dari 
kebijakan perusahaan di bidang keberlanjutan (SFMP). Komitmen 
tersebut sejalan dengan implementasi model produksi-perlindungan 
serta pemenuhan tujuan konservasi dan perlindungan satu hektar 
hutan untuk setiap hektar lahan hutan industri. APRIL secara aktif 
melindungi dan mengelola 370.070 ha hutan konservasi – 219.218 
ha di antaranya berada di dalam area konsesi PT RAPP dan mitra 
pemasoknya, serta merupakan bagian dari komitmen kami untuk 
melakukan pengelolaan hutan terintegrasi.

Identifikasi dan perlindungan area konservasi tersebut lebih dari 
sekadar komitmen terhadap peraturan dan kebijakan, namun 
juga menjadi kontribusi penting bagi kesehatan keseluruhan 
bentang alam melalui cara-cara yang memiliki signifikansi 
ekologis. Hal tersebut mencakup perlindungan habitat penting 
untuk mencari makan, tinggal, atau berkembang biak, menunjang 
strategi pengendalian hama, membantu penyerbukan tanaman, 
perlindungan tanah, siklus nutrien, pengendalian iklim, dan 
penyediaan air bersih dan produk hutan non-kayu lainnya.

Berdasarkan perspektif pengelolaan hutan, yang menjadi tantangan 
adalah menerjemahkan komitmen kebijakan dan garis-garis pada 
peta menjadi implementasi lapangan yang efektif guna memastikan 
keberlanjutan jangka panjang area hutan konservasi.

Guna mencapai hal ini, APRIL meluncurkan Kerangka Pengelolaan 
Hutan Konservasi (CFMF/Conservation Forest Management 
Framework) yang komprehensif pada bulan Juni 2018. Kerangka 
tersebut merupakan proses terstandardisasi yang mencakup 

pemutakhiran pemetaan GIS untuk area hutan, kajian lapangan,  
identifikasi ancaman utama, serta identifikasi mitra masyarakat 
setempat dan melibatkan mereka dalam kerja sama.

Penerapan kerangka ini menghasilkan tinjauan menyeluruh 
terhadap status area konservasi hutan yang ada di dalam dan yang 
bersebelahan langsung dengan area hutan industri APRIL, sekaligus 
kaitannya secara lebih luas dengan bentang alam di wilayah Riau. 
Hal ini akan memungkinkan pengelolaan bentang alam yang lebih 
efektif dan efisien, sehingga meningkatkan kemampuan untuk 
melindungi berbagai area dari kebakaran dan perambahan, serta 
memungkinkan pergerakan satwa liar melintasi bentang alam.

Kerangka ini memiliki sejumlah unsur penting, terutama 
pengelolaan adaptif, pelibatan dan kerja sama dengan pemangku 
kepentingan, identifikasi ancaman, identifikasi hak dan tanggung 
jawab, berbagi informasi, dan peningkatan kapasitas.

Masyarakat merupakan mitra yang berharga dalam proses ini. Area 
hutan alam tetaplah menjadi sumber daya penting bagi masyarakat 
setempat, terutama dari segi akses ke area penangkapan ikan, madu 
hutan, serta produk hutan kayu dan non-kayu lainnya. Kerangka 
tersebut mengakui hal ini dan secara proaktif memberi arahan bagi 
tim perlindungan hutan dalam proses pelibatan masyarakat guna 
memastikan bahwa pandangan mereka sudah dimasukkan ke dalam 
pengelolaan dan perlindungan berkelanjutan di area-area tersebut. 

Pada tahun 2019, tim perlindungan hutan APRIL secara aktif 
menanggulangi ancaman yang telah teridentifikasi dan memastikan 
berjalannya perlindungan dengan nilai yang teridentifikasi. Tim ini 

juga didedikasikan untuk mengupayakan peningkatan partisipasi 
dan kerja sama dengan masyarakat setempat yang merupakan 
pemangku kepentingan kunci dalam proses pengelolaan.

PERLINDUNGAN HUTAN: KONSEP 
PENANAMAN MELINGKAR

Pendekatan bentang alam APRIL mencakup penggunaan zona 
penyangga hutan industri di pinggir area hutan konservasi guna 

Area Konservasi per 31 
Desember 2018 (Ha)

Hilangnya hutan konservasi berdasarkan penyebab 

Kebakaran 
(Ha)

Pengembangan 
(Ha)

Perambahan (Ha) Total (%)

PT RAPP  70.509  0 0 48  0,07%

Mitra Pemasok  148.709 1 0 136  0,09%

Total 219.218 1 0 184 0,08%

Dalam Hektar (Ha) PT. RAPP Mitra Pemasok Hutan Tanaman Rakyat

Hutan industri di lahan gambut  108.692 127.122 6.651

Konservasi di lahan gambut  44.663 102.205 0

Restorasi Ekosistem (RER) di lahan gambut 150.852 0 0

Rasio area konservasi terhadap area hutan industri 0,41 0,80 N/A

Rasio area konservasi dan restorasi ekologi terhadap area 
hutan industri  1,80 0,80 N/A

 

KONSERVASI DAN RESTORASI

Hingga bulan Desember 2018, area konservasi APRIL dan mitra-mitra pemasoknya mencapai 219.218 ha. 

memperkecil kemungkinan terjadinya pembalakan liar dan 
perambahan oleh manusia. Konsep ‘penanaman melingkar’ ini 
merupakan bagian penting dari pendekatan APRIL pada pengelolaan 
hutan industri secara terpadu, melindungi hutan konservasi dari 
degradasi, sembari secara efektif membawa hasil ekonomi, sumber 
daya, dan peluang di bidang tenaga kerja untuk mendukung 
konservasi dan restorasi.
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Rencana di tingkat bentang alam untuk 

RER masih terus berlanjut, mencakup 

area spesifik berikut di Semenanjung 

Kampar dan Pulau Padang:

• Lima sektor PT. RAPP di 

Semenanjung Kampar yang 

merupakan bagian dari satu konsesi 

besar (142.000 ha) dan 10 konsesi 

Mitra Pemasok (104.000 ha), serta 

empat izin restorasi ekosistem 

(130.000 ha) . 

• Satu sektor PT. RAPP di Pulau 

Padang (sekitar 34.000 ha) dan 

satu izin restorasi ekosistem (sekitar 

21.000 ha) .

RESTORASI EKOSISTEM RIAU (RER)

Dimulai pada tahun 2013 oleh APRIL, bentang alam RER terdiri atas 
lima konsesi yang beroperasi berdasarkan izin restorasi ekosistem 
selama 60 tahun yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan.

Dengan luas keseluruhan 150.852 ha, wilayah ini mencakup 130.334 
ha di Semenanjung Kampar dan 20.518 ha lagi di Pulau Padang. Area 
restorasi di Semenanjung Kampar luasnya kira-kira dua kali luas 
Singapura dan merupakan merupakan salah satu hamparan tersisa 
dari hutan gambut tropis Sundaic dataran rendah yang terbesar di 
Sumatera.

Hutan ini menjadi habitat bagi 55 spesies yang terancam punah secara 
global, sekaligus menyimpan karbon dalam jumlah yang sangat besar. 
Per 31 Desember 2018, pendekatan terhadap pemulihan spesies dan 

jumlah rencana pemulihan untuk spesies spesifik yang secara praktis 
dapat dikembangkan masih tergantung pada hasil penelitian lebih 
lanjut.

Unsur yang sangat penting dalam prakarsa RER adalah operasionalisasi 
model bentang alam produksi-perlindungan secara terpadu. Unsur 
perlindungan dalam model ini berupa hutan industri serat akasia di 
pinggiran area restorasi yang tidak hanya memberikan perlindungan 
tetapi juga membiayai secara aktif restorasi ekosistem, perlindungan 
hutan, dan kemampuan operasional.

Pengalaman bertahun-tahun memperlihatkan bahwa model restorasi 
ini andal, konsisten, dan efektif untuk Indonesia, mengingat besarnya 
sumber daya teknis dan keuangan yang diperlukan untuk pengelolaan 
bentang alam secara aktif dan berjangka panjang.

PENINGKATAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Laporan Kemajuan RER tahun 2018 mencatat kenaikan sebanyak 
42 tanaman dan hewan dalam daftar keanekaragaman hayati, naik 
dari 717 spesies pada 2017 menjadi 759 spesies pada 2018. Spesies 
tambahan tersebut mencakup 36 spesies tanaman, satu spesies 
mamalia, dan lima spesies burung. Lebih dari 6.700 pohon ditanam 
untuk merestorasi 58 hektar hutan terdegradasi pada tahun ini.

Sementara itu, selesainya kajian pemantauan oleh BirdLife 
International mengenai kegiatan pengelolaan dan konservasi di 
Semenanjung Kampar mengungkapkan bahwa di area tersebut kini 
terdapat 304 spesies burung, naik dari 128 spesies yang teridentifikasi 
sebelumnya.

Tonggak capaian lainnya adalah publikasi laporan berjudul 
Mammals of the Kampar Peninsula: An Annotated Checklist, yang 
menyoroti keberadaan 73 spesies mamalia, termasuk 17 spesies yang 
terancam punah secara global. Dua spesies yang masuk dalam Daftar 
Merah IUCN untuk Spesies Terancam dan dinyatakan sebagai 
spesies yang sangat terancam punah (critically endangered), yaitu 
Harimau Sumatera dan Trenggiling (Manis javanica), telah terekam 
dan didokumentasikan.

Laporan Kemajuan tersebut juga mencatat kerja sama antara 
tim RER dengan lembaga konservasi setempat, yaitu Balai Besar 
Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Riau, untuk 
mengendalikan penangkapan musiman sejumlah spesies burung 
yang dilindungi dan

Van Hasselt’s Sunbird (Leptocoma brasiliana) oleh nelayan setempat 
yang, jika dibiarkan berlarut-larut tanpa dibatasi, dapat mengancam 
populasi mereka di daerah tersebut. Melalui konsultasi dengan 
pihak berwenang setempat, RER berupaya untuk lebih memahami 
rantai pasok ini, guna mencari cara untuk melakukan pengendalian 
sebelum populasi sunbird di area tersebut menjadi terancam akibat 
praktik ini. RER juga berupaya mengidentifikasi sumber penghasilan 
tambahan alternatif bagi nelayan setempat dan para pengepul 
tangkapan itu.

BEBAS KEBAKARAN

Tahun 2018 kembali menjadi tahun yang bebas kebakaran di 
RER. Kini, selama empat tahun berturut-turut, tidak terdapat titik 
api atau kebakaran yang terjadi di dalam area hutan RER. Hal ini 
merupakan hasil dari pelibatan langsung masyarakat yang tinggal 
di lokasi berdekatan untuk melaksanakan program pencegahan 
kebakaran serta dilakukannya patroli harian yang berkomunikasi 
dengan pengguna hutan dan nelayan demi memastikan mereka 
tidak menggunakan api untuk kegiatan pembukaan lahan.

Restorasi hidrologi juga merupakan bidang kemajuan lain, dengan 
dibangunnya 30 bendungan, sehingga menutup 13 kanal yang 
panjang keseluruhannya mencapai 38,1 km. Hingga saat ini, 
kemajuan RER sudah mencapai 38% menuju tercapainya sasaran 10 
tahun, dengan 21 kanal yang panjang keseluruhannya 65,4 km telah 
ditutup, serta 53 bendungan telah dibangun.

STUDI KASUS:

PENGAMATAN DAN 
PEMANTAUAN 
BURUNG DI RER

RER  mengadakan Sensus Burung 
Air  Asia  (Asian  Waterbird  Census) 
dan pemantauan setiap enam bulan 
terhadap burung pemangsa  yang 
bermigrasi  melewati  Semenanjung 
Kampar selama 2018. Sensus Burung 
Air  Asia  dilaksanakan  selama  
lima hari   pada   bulan Januari, 
menghasilkan  pengamatan lebih 
dari  580  burung dari  21 spesies 
berbeda. Spesies yang paling 
banyak teramati adalah Cangak 

Merah (Ardea purpurea), Belibis 
Batu (Dendrocygna  javanica),  dan  
Kowak Malam Kelabu (Nycticorax 
nycticorax). Pada bulan Maret dan 
Oktober, dilakukan pemantauan 
terhadap burung  pemangsa  yang  
bermigrasi, yang terbang antara 
hutan beriklim sedang di belahan 
dunia utara (Cina dan Rusia) dan 
lokasi mereka melewatkan musim 
dingin di  Indonesia  dan  Filipina. 
Lebih  dari 300 burung  pemangsa 
teramati selama migrasi musim semi 
dan 1.100 burung pemangsa selama 
musim gugur. Mayoritas burung yang 
teramati adalah Alap-Alap Tiongkok 
(Accipiter soloensis) atau Sikep 
Madu Asia (Pernis ptilorhynchus).



42 43

PENGELOLAAN 
LAHAN GAMBUT

Visi jangka panjang APRIL untuk lahan gambut ialah merealisasikan 
bentang alam lahan gambut yang dikelola secara bertanggung jawab, 
sehingga berkontribusi terhadap sasaran iklim Indonesia dan pembangunan 
berkelanjutan. Melalui kerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan pemangku 
kepentingan lainnya, perusahaan berupaya mewujudkan bentang alam lahan 
gambut yang memiliki keanekaragaman hayati, berkembang, dan tangguh, 
sehingga memberikan penghidupan dan dukungan bagi kesejahteraan 
masyarakat setempat, sekaligus jaminan pasokan serat kayu bagi APRIL. Hal 
ini sejalan dengan model produksi-perlindungan APRIL, dimana konservasi, 
restorasi, dan inklusi sosial merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Guna mencapai hal tersebut, APRIL berupaya mengembangkan 
pendekatan pengelolaan lahan gambut untuk jangka panjang yang 
berlandaskan ilmu pengetahuan, untuk digunakan untuk area 
konsesi perusahaan maupun area konsesi pemasok. Perusahaan 
berkomitmen untuk terus meningkatkan dan mengembangkan 
pendekatan dan praktik nya agar sejalan dengan data dan 
pemikiran ilmiah terbaru. APRIL menyadari dampak dari 
model produksi yang menggunakan drainase, dan mendukung 
percepatan pengembangan dan implementasi pendekatan baru 
guna mengatasi hal tersebut. Kemajuan yang dicapai pada tahun 
2018 termasuk:

• STUDI PENURUNAN PERMUKAAN LAHAN 
GAMBUT

Selama tahun 2018, tim ilmuwan yang dipimpin oleh 
Profesor Chris Evans dari Pusat Ekologi dan Hidrologi di 
Inggris, didukung oleh anggota IPEWG lainnya, Universitas 
Indonesia, dan tim peneliti APRIL, melakukan analisis 
terhadap data pengukuran penurunan permukaan lahan 
gambut yang terjadi dalam kurun sepuluh tahun. Kumpulan 
data yang dianalisis terdiri hasil pengukuran lebih dari 2000 
lokasi-tahun, dan memberikan wawasan baru mengenai 
pengaruh pengelolaan hutan industri terhadap penurunan 
permukaan lahan gambut tropis. Data tersebut juga 
dibandingkan dengan pengukuran sebelumnya dari Asia 
Tenggara, termasuk data untuk perkebunan kelapa sawit dan 
hutan industri petani kecil, serta data dari Eropa dan Amerika 
Utara. Studi tersebut dipublikasikan pada bulan Maret 2019 
di jurnal internasional Geoderma – https://doi.org/10.1016/j.
geoderma.2018.12.028 – dan memberikan kontribusi berupa 
analisis berdasarkan ilmu pengetahuan terkait diskusi yang 

terus berjalan mengenai pilar ekonomi-lingkungan hidup-
sosial di bidang keberlanjutan dalam pengelolaan hutan 
industri di lahan gambut tropis.

• UJI COBA LYSIMETER

Pada bulan Oktober 2018, APRIL memulai studi terperinci 
tentang pertumbuhan pohon sebagai respons terhadap muka 
air tanah dengan menggunakan metode Lysimeter – alat yang 
mengukur perubahan air dari suatu tubuh tanah dalam kondisi 
terkontrol. Uji coba ini akan memberikan pemahaman ilmiah 
mengenai respons hidrologis, keseimbangan air, dan pengaruh 
muka air tanah terhadap penggunaan air oleh pohon dan respons 
pertumbuhannya. Uji coba tersebut terdiri dari dua perlakuan 
ketinggian muka air tanah yang berbeda, dan akan mengukur 
komponen utama pada siklus hidrologis tanah gambut, 
pertumbuhan tanaman, dan parameter cuaca. Pengukurannya 
dijadwalkan akan dimulai pada triwulan kedua tahun 2019.
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MENDUKUNG
PENGHIDUPAN
MASYARAKAT

SETEMPAT & 
MENGHORMATI 

HAK-HAK
MASYARAKAT

• MENGUKUR EMISI GAS RUMAH KACA

APRIL sedang meneliti pertukaran gas rumah kaca antara hutan 
lahan gambut yang dikelola dan tidak dikelola di Semenanjung 
Kampar, Sumatera, Indonesia. Eksperimen ini memerlukan 
pengamatan beberapa tahun terhadap aliran gas

rumah kaca di tiga lokasi. Dengan menggunakan menara 
eddy covariance flux yang mutakhir, hasilnya diharapkan akan 
menyumbang pemahaman penting dalam hal siklus karbon 
lahan gambut tropis dan akan mengarahkan praktik-praktik 
pengelolaan lahan gambut untuk mengurangi emisi gas 
rumah kaca. APRIL telah memaparkan strategi pengambilan 
sampel dan data awal di konferensi Persatuan Geofisika Eropa 
(European Geophysical Union) di Wina pada bulan April 2018, 
dan di Pertemuan Musim Gugur Persatuan Geofisika Amerika 
(American Geophysical Union) pada bulan Desember 2018.

Pada bulan Juli 2018, IPEWG menerbitkan laporan yang 
merangkum kegiatan mereka dalam dua tahun terakhir, 
seiring dengan upayanya untuk mengembangkan dan memulai 
implementasi Peta Jalan dan Rencana Kerja Lahan Gambut bagi 
APRIL. Laporan yang dipublikasikan di APRIL Dialog tersebut 
mencakup kemajuan maupun tantangan yang dihadapi IPEWG 
pada tahap pertama, dan penetapan prioritas untuk implementasi 
sebagai bagian dari Tahap 2. Prioritas IPEWG pada tahap 
kedua akan mencakup analisis lebih lanjut atas data penurunan 
permukaan dan gas rumah kaca, serta persiapan publikasi, 
pemodelan hubungan antara muka air tanah dan faktor-faktor 
lainnya yang mempengaruhi produksi hutan industri, serta 
membantu menyiapkan uji coba muka air tanah tinggi.

• LAPORAN KEMAJUAN IPEWG

• UJI COBA MUKA AIR TANAH TINGGI

Sebagai bagian dari  prakarsa  untuk  menumbuhkan  akasia pada 
muka air tanah tinggi, APRIL berinvestasi memasang  perangkat 
uji coba muka air tanah tinggi  di tahun 2018,  dimanafinalisasinya 
dilakukan pada triwulan pertama 2019. Eksperimen ini terdiri 
dari petak lahan yang merepresentasikan tiga muka air yang 
ingin dianalisa, jaringan peralatan yang terdiri dari tiang 
penyangga, ruang CO2, peralatan pengukur air tanah dan kadar 
air dalam tanah, serta petak sampel permanen yang digunakan 
untuk memantau pertumbuhan pohon selama rotasi. Uji coba 
ini ditujukan untuk memberikan pemahaman ilmiah tentang 
dampak tinggi muka air pada pertumbuhan tanaman (MAI) 
serta subsidensi tanah gambut. IPEWG dan IPB (melalui hibah 
penelitian dari Inggris) ikut ambil bagian dalam proyek ini.
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Sebagai perusahaan yang membuka banyak lapangan kerja di 
Provinsi Riau, APRIL berkontribusi terhadap pembangunan sosial 
dan ekonomi yang berkelanjutan di lingkungan masyarakat yang 
menjadi tempatnya beroperasi. Penghormatan pada hak masyarakat 
dan dukungan proaktif telah tercantum dalam SFMP 2.0 dalam dua 
bagian utama: Bagian V: Dukungan Proaktif kepada Masyarakat 
Setempat dan Bagian VI: Menghormati Hak-Hak Masyarakat Adat 
dan Masyarakat Lokal.

APRIL terus bekerja untuk membangun masyarakat yang terampil 
dan memiliki perekonomian tangguh di area pedesaan Provinsi Riau 
untuk mengurangi kemiskinan. Kinerja APRIL dalam memenuhi 
komitmennya kepada masyarakat setempat terus diukur setiap tahun 
oleh tim Pembangunan Masyarakat, yang khusus mempekerjakan 
hingga 60 orang.

Perusahaan memberikan kontribusi signifikan terhadap 
perekonomian setempat dan daerah. Sebuah studi pada tahun 2015 
oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas 
Indonesia menunjukkan bahwa APRIL – yang mempekerjakan 
7.756 personel per Desember 2018 – memberikan peluang kerja 
yang berarti bagi hingga 90.000 orang.

PRASARANA SOSIAL

Salah satu fokus utama dari program pembangunan masyarakat 
APRIL adalah dukungan bagi infrastruktur sosial. Proyek-
proyek tersebut mencakup pembangunan sekolah, masjid, balai 
desa, gelanggang olahraga, balai pertemuan, jalan, dan fasilitas 
serta material terkait untuk mendukung kegiatan sosial, budaya, 
agama, dan kegiatan lainnya. Pada tahun 2018, APRIL dan mitra-
mitra pemasoknya menambah pengeluaran untuk proyek-proyek 
prasarana sosial menjadi USD288.450, dari USD141.769 di tahun 
sebelumnya.

Jumlah proyek prasarana sosial yang material dan/atau peralatannya 
disediakan oleh APRIL dan mitra-mitra pemasoknya naik 
menjadi 616 pada 2018, dari 374 proyek di tahun sebelumnya. 
Tim Pembangunan Masyarakat PT. RAPP berkonsultasi dengan 
masyarakat terkait jenis bantuan yang diperlukan.

Proyek-proyek ini didukung dengan penandatanganan kontrak 
dengan kepala desa di lokasi yang bersangkutan, yang isinya 
mencantumkan pengakuan atas telah rampungnya kegiatan.

Material yang diberikan mencakup berbagai bahan untuk 
merampungkan konstruksi suatu proyek seperti misalnya semen, 
peralatan komputer, perabotan sekolah, dan perlengkapan olahraga.

FORUM MULTI-PEMANGKU KEPENTINGAN PT. RAPP

Indikator 2017 2018

Jumlah forum multi-

pemangku kepentingan

berdasarkan lokasi

79 76

Jumlah peserta forum

multi-pemangku

kepentingan

1.666 1.227

PENDIDIKAN

APRIL bersama mitra pemasoknya memberikan program beasiswa 
yang mencakup pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, 
pelatihan guru, beserta fasilitas dan perlengkapan. Melalui program 
beasiswa Talent Pool perusahaan, siswa mendapat bantuan keuangan 
untuk mendapatkan gelar pendidikan tinggi dan kemudian bekerja 
di perusahaan APRIL setelah mereka lulus. Perusahaan juga 
memberikan beasiswa bagi siswa sekolah menengah. Pada tahun 
2018, perusahaan dan mitra pemasoknya memberikan 417 beasiswa.

LAYANAN KESEHATAN

Grup APRIL berkomitmen meningkatkan akses pada layanan 
kesehatan bagi masyarakat yang ada di daerah perdesaan, khususnya 
bagi mereka yang berada di luar jangkauan layanan kesehatan 
pemerintah. Lebih dari 20 kampanye sosialisasi kesehatan telah 
diselenggarakan tiap tahun untuk melibatkan dan mengedukasi 
masyarakat terkait kesehatan, kebersihan, dan gizi. Perusahaan 

MENCIPTAKAN NILAI SOSIAL

memperkirakan, sebanyak 182.967 individu telah memperoleh 
layanan berkat program layanan kesehatan Grup APRIL selama 
periode 1999-2017. Dalam periode yang sama, 43 proyek besar terkait 
kesehatan, air, dan sanitasi juga telah dirampungkan.

USAHA KECIL DAN MENENGAH

APRIL mendukung pendirian dan pengembangan usaha kecil 
dan menengah (UKM). Tujuan jangka panjang program ini 
ialah membina kewirausahaan masyarakat di lokasi tempat kami 
beroperasi, dengan memberikan keterampilan teknis dan pembinaan 
untuk mendapatkan pembiayaan dari bank setempat, serta peluang 
untuk memasarkan produk dan layanan mereka. Jumlah UKM yang 
dikontrak APRIL dan mitra-mitra pemasoknya naik menjadi 333 
pada 2018, dari 242 UKM di tahun sebelumnya.

DUKUNGAN BAGI PETANI

Program Sistem Pertanian Terpadu (IFS/Integrated Farming System) 
yang dibentuk APRIL pada tahun 1999 membekali petani setempat 
dengan keterampilan tani yang berkelanjutan serta bantuan 
pertanian yang mengarah pada kegiatan tani yang layak secara 
ekonomi. Program tersebut kini mencakup lebih dari 2.300 hektar 
lahan pertanian masyarakat. Jumlah kelompok tani yang mendapat 
dukungan bahan-bahan tani dari APRIL dan mitra pemasoknya naik 
menjadi 79 kelompok di tahun 2018, meningkat dari 66 kelompok di 
tahun 2017. Jumlah petani yang mendapat pelatihan dari perusahaan 
untuk bercocok tanam di lahan pertanian naik menjadi 202 di tahun 
2018, meningkat dari 167 di tahun 2017.

Pembangunan Prasarana oleh APRIL dan Mitra 
Pemasoknya

Indikator 2017 2018

Total USD yang 
dibelanjakan untuk 
proyek prasarana sosial 

USD141.769 USD288.540

Jumlah proyek sarana 
sosial yang telah 
rampung

27 15

Jumlah proyek prasarana 
sosial yang mendapat 
material/peralatan

374 616

Dukungan bagi Pemberdayaan Masyarakat oleh 
APRIL dan Mitra Pemasoknya                     

Indikator 2017 2018

Jumlah UKM yang 
dikontrak APRIL dan para 
pemasoknya                                                         

242 333

Jumlah petani yang 
mendapat pelatihan 
bercocok tanam di lahan 
pertanian 

167 202

Jumlah kelompok tani 
yang mendapatkan 
bantuan bahan pertanian

66 79

Jumlah beasiswa 
pendidikan yang 
diberikan

431 417
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STUDI KASUS:

MENDUKUNG KEWIRAUSAHAAN 
MASYARAKAT

Robi Cahyadi sedang belajar di pesantren saat ia menerima 
kabar yang sangat pahit - ayahnya meninggal dunia dan ia kini 
harus menjadi tulang punggung keluarga. Robi harus melupakan 
mimpinya untuk kuliah, dan ia memilih untuk membantu ibunya 
menjaga toko milik keluarga begitu ia lulus dari pesantren.

Namun, situasinya berubah pada tahun 2004 ketika ada tawaran 
menarik dari Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), yang meminta 
Robi menjadi penyedia tenaga kerja dan transportasi bagi 
perusahaan. Robi langsung mencari beberapa pegawai dan 
mendirikan perusahaan di Buatan Baru, Kerinci Kanan, Indonesia.

Usahanya terus tumbuh sehingga Robi memutuskan untuk 
meresmikan perusahaannya pada 2010 dan mengganti namanya 
dari ‘PT Robi Cahyadi’ menjadi ‘PT Robi Bersaudara’, yang 
menandai kerja keras orang tuanya selama bertahun-tahun 
dalam menjalankan usaha. Saat ini PT Robi Bersaudara memiliki 
lebih dari 100 pegawai – jauh lebih besar daripada jumlah 
pegawai awal yang hanya tiga orang ketika perusahaan baru 
didirikan 14 tahun yang lalu.

Awalnya, perusahaan hanya menyediakan tenaga kerja dan 
kendaraan yang digunakan untuk memantau area perbatasan 
RAPP. Seiring berjalannya waktu, PT Robi Bersaudara mulai 

STUDI KASUS:

MEDIA SOSIAL DAN APRIL 
MEMBANTU PRODUSEN MADU 
MERAIH SUKSES

Walaupun terdengar aneh, Juanda memutuskan menjadi 
peternak madu di kawasan perdesaan Indonesia berkat 
media sosial. Terilhami oleh temannya pada tahun 2014 yang 
mengimpor lebah kelulut tanpa sengat ke Jawa, Juanda ingin 
mulai menghasilkan madu sendiri di Kabupaten Siak, tetapi 
tidak tahu cara memulainya.

“Saya memutuskan untuk mencoba beternak lebah sendiri, 
meskipun saya saat itu tidak punya pengetahuan apa pun 
tentang beternak lebah,” kata Juanda.

dipercaya memegang tanggung jawab 
lain, termasuk menyediakan pengemudi 
dan operator bagi operasi utama RAPP.

Selain itu, perusahaan Robi juga 
menyediakan layanan antar-jemput pegawai 
RAPP, serta mobil pemadam kebakaran yang 
digunakan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan 
di hutan industri RAPP. Baru-baru ini, Robi dan para pegawainya 
dipercaya untuk menjalankan tugas membuka lahan di area 
hutan industri RAPP di Logas, Pelalawan, dan Meranti.

Gading Sayoga, Koordinator Pembangunan Masyarakat RAPP, 
mengatakan bahwa PT Robi Bersaudara menerima bantuan rutin 
dari RAPP. “Kami selalu berdiskusi dengan Robi jika ada masalah 
atau hambatan yang dihadapi perusahaannya.”

“Kami memberikan gaji di atas gaji minimum rata-rata. Pegawai 
kami mendapat peralatan kerja lengkap untuk bertugas, asuransi 
kesehatan, dan tunjangan - hak mereka adalah kewajiban kami,” 
jelas Robi.

Bagi Ridwan, pegawai yang baru bekerja selama satu tahun di 
PT Robi Bersaudara, Robi adalah sosok pemimpin yang rendah 
hati dan peduli pada kesejahteraan para pegawainya. “Pak Robi 
menggunakan prinsip kekeluargaan dalam bekerja – beliau 
adalah pemimpin yang selalu bersedia menerima masukan dari 
pegawai,” kata Ridwan.

Juanda yang saat itu masih menjadi petani kelapa sawit 
mencari informasi di internet dan menemukan tulisan 
seseorang di Facebook tentang cara beternak lebah. Ia pun 
mulai mengobrol online dengan teman barunya di dunia maya, 
dan dengan bermodalkan pengetahuan baru yang ia peroleh, 
Juanda mulai membangun sarang yang nantinya dihuni koloni 
lebah. Tetapi beternak lebah ternyata lebih sulit daripada yang 
dibayangkan.

“Saya membuat 200 sarang, tetapi gagal total. Tidak ada 
lebah yang mau tinggal di sarang-sarang itu,” kata Juanda. 
Akhirnya ia mengatasi masalah itu dengan mencari sarang 
alami di hutan, lalu memindahkan sebagian sarang alami itu ke 
sarang miliknya.

Perjuangan Juanda mengembangkan produksi madu menjadi 
perhatian Syamsuar, Bupati Siak. Setelah mengunjungi 
peternakan lebah milik Juanda, Syamsuar memintanya 

menghubungi PT. RAPP,unit operasional dari Grup APRIL, 
yang membantu wirausahawan dan usaha kecil sebagai 
bagian dari program Pembangunan Masyarakat.

PT. RAPP mengirim Juanda untuk mengikuti pelatihan lima 
hari di Selangor, Malaysia – yang terkenal sebagai penghasil 
madu– sehingga ia dapat mengunjungi peternakan lebah 
besar dan belajar lebih banyak tentang industri tersebut. “Di 
Selangor, ada komunitas yang beternak madu Kelulut. Setelah 
diproses, madunya bisa dijadikan obat herbal, minuman, 
atau produk lainnya. Kemudian produk itu dikemas dengan 
menarik dan dipasarkan sebagai produk setempat atau oleh-
oleh dari negara itu,” jelas Syamsuar.

Mahmud Hasyim dari tim Pembangunan Masyarakat PT. 
RAPP mengatakan bahwa pendidikan bagi wirausahawan 
adalah cara penting untuk membantu meningkatkan 
perekonomian setempat dan menyebarkan pengetahuan. 

“Pelatihan dan studi banding 
diharapkan dapat memperkaya 
pengetahuan para peserta, yang 
kemudian dapat menyebarkannya 
kepada yang lain,” kata beliau.

Menurut Mahmud, madu Kelulut yang 
dihasilkan peternak seperti Juanda dihargai Rp500.000 per 
liter dan sekali panen bisa diperoleh hingga 20 liter madu.

Saat ini, madu yang dihasilkan Juanda sudah dijual di 
sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Surabaya dan 
Tangerang. Melalui kemitraan dengan RAPP, ia berharap 
dapat semakin mengembangkan usaha madunya di 
masa mendatang, dan agar madu bisa menjadi sumber 
penghidupan yang bermanfaat bagi masyarakat.

APRIL berkomitmen menerapkan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi 
Awal Tanpa Paksaan/PADIATAPA (FPIC/Free, Prior, Informed Consent) 
dalam hubungannya dengan masyarakat adat dan masyarakat di perdesaan. 
Perusahaan secara aktif berupaya menyelesaikan klaim atas tanah dan 
perambahan melalui forum multi-pemangku kepentingan dan pelibatan 
yang terus berjalan, ditunjang dengan prosedur penanganan keluhan 
(grievance mechanism) yang diatur dalam SFMP. Proses penyelesaian APRIL 
diterapkan untuk klaim atas tanah dan bila sudah dicapai penyelesaian 
untuk klaim tersebut, maka penyelesaiannya akan dinyatakan dalam nota 
kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan individu dan 
desa yang bersangkutan. Perambahan dilaporkan kepada pihak berwenang 
setempat.

APRIL berkomitmen terhadap penyelesaian pengaduan dan konflik 
melalui proses yang konsultatif, transparan, dan disepakati bersama 
yang menghargai hak-hak masyarakat. Pada tahun 2018, terdapat empat 
pengaduan masyarakat yang masuk; tiga berhasil diselesaikan dengan baik 
dalam tahun itu juga sesuai prosedur penanganan keluhan APRIL, dengan 
perincian yang dapat dilihat pada Dasbor Keberlanjutan APRIL.

Tidak ada laporan pengaduan baru yang masuk pada tahun ini mengenai mitra 
pemasok atau pemasok pasar terbuka. Sebagai perbandingan, selama tahun 
2017, terdapat delapan pengaduan yang diterima, yang semua ditanggapi 
dalam waktu 10 hari, dan enam di antaranya diselesaikan pada tahun yang 
sama. Dua pengaduan yang diterima pada tahun 2017 terselesaikan pada 
tahun 2018. APRIL tidak memiliki data jumlah pengaduan yang diterima 
atau diselesaikan melalui sistem pengaduan tiap pemasok.

MENGHORMATI HAK MASYARAKAT SETEMPAT
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PENGEMBANGAN 
PROFESIONAL

2016 2018

44,3%
64,1%

Sejumlah pegawai APRILmerupakan 
anggota serikat pekerja, seperti:

1. SP-Riaupulp

2. SP-Riaupaper

3. SP-Riaupower

4. SP-RiauFiber

Terjadi kenaikan partisipasi pegawai 
di seluruhserikat pekerja tersebut, 
yaitu dari tingkat partisipasi sebesar 
44,3% pada tahun 2016 menjadi 
62,4% pada 2018.

Pegawai Lokal yang Duduk di Posisi 
Manajemen Strategis di APRIL pada tahun 
2018

2016 2017 2018

Total manajer senior 17 19 19

Manajer senior lokal 11 12 12

19
Manajer Senior

63% 
merupakan 
manajer 
senior lokal

2017

62,4%

Sebagai penyedia lapangan kerja utama di industri pulp dan kertas serta 
di Provinsi Riau, APRIL menginvestasikan sumber daya yang besar 
untuk pengembangan profesional dan kesejahteraan pegawai dan 
kontraktor. Meningkatkan keterampilan pegawai lokal merupakan prioritas 
perusahaan, memastikan bahwa perusahaan dapat menarik, melatih, dan 
mempertahankan pegawai berkemampuan tinggi, seperti ditunjukkan oleh 
fakta bahwa 63% dari posisi manajemen strategis dipegang oleh pegawai 
lokal.

Seluruh pegawai APRIL memperoleh tinjauan kinerja dan pengembangan 
karier dari atasan langsungnya setiap tahun. Para pegawai memperoleh 
imbalan yang adil dan transparan, berdasarkan jasa dan kinerja.

PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

Pegawai yang ikut serta dalam serikat 
pekerja

manajer senior 
lokal

Partisipasi pegawai APRIL pada serikat pekerja
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Pegawai

Kontraktor

7.008
Mitra Pemasok

14.788
APRIL 
Fiber

77%79%43%

21%57% 23%

TOTAL PEGAWAI DAN KONTRAKTOR BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Pria Wanita
Total

Pegawai1 Kontraktor Pegawai1 Kontraktor

APRIL Mill 2.653 1.408 329  871 5.261 

APRIL Fiber         2.721           8.795         400           2.872        14.788 

Mitra Pemasok         1.555        3.887           98        1.468          7.008 

Total         6.929      14.090         827        5.211        27.057 

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN 
PEGAWAI

Pelatihan yang diberikan mencakup bidang kepemimpinan dan 
manajemen pegawai serta etika dan perencanaan usaha, dimana 
sebagian besar diselenggarakan di APRIL Learning Institute (ALI) di 
Kerinci. Rata-rata jam pelatihan per pegawai pada tahun 2018 adalah 
15 jam, naik dari 12,3 jam pada tahun sebelumnya, dan sebanyak 
6.182 pegawai menerima berbagai bentuk pelatihan. Kegiatan 
pelatihan dan pengembangan lainnya turut mencakup:

• Program Pengembangan Manajemen APRIL

• Program Pengembangan Profesional bidang Keberlanjutan

• Pelatihan eksternal, termasuk Sustainability Leadership 
Program dari WBCSD, dan dukungan bagi pegawai untuk 
menempuh studi pascasarjana di bidang keberlanjutan sebagai 
bagian dari pekerjaan mereka.

Di area operasinya di Pangkalan Kerinci, APRIL menyediakan 
sarana perumahan, kesehatan, olahraga, dan rekreasi bagi pegawai 
serta sekolah dengan silabus IB (international baccalaureate) bagi 

KESEHATAN DAN KESELAMATAN

APRIL berkomitmen untuk meningkatkan frekuensi dan 
ketersediaan kelas dan sesi pelatihan mengenai keselamatan, serta 
memastikan implementasi standar kesehatan dan keselamatan bagi 
pekerja manual, termasuk kontraktor, di operasional di hutan, hutan 
industri, dan pabrik.

Sebagian besar operasi di tingkat hutan industri dan pabrik PT. RAPP 
telah mendapat sertifikasi Health & Safety Management System 
OHSAS 18001 dan menjalankan audit tiap tahun. Perusahaan juga 
diaudit sesuai dengan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) 
yang berlaku di Indonesia. Program K3 (Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja) perusahaan terdiri dari empat unsur utama:

1. Komitmen dari pihak manajemen dan keterlibatan pegawai: 
Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(management safety committee) dan insiatif KAIZEN.

2. Analisis tempat kerja: Inspeksi umum keselamatan, laporan 
ketidaksesuaian, Analisis Keselamatan Kerja (JSA/Job Safety 
Analysis), latihan kedaruratan, dan audit keselamatan.

3. Pencegahan dan pengendalian ancaman bahaya: promosi dan 
kampanye K3, prosedur kerja yang aman dan implementasi 
lima hal dalam Keselamatan Berbasis Perilaku (BBS/Behavioral 
Based Safety) (pikirkan tugas dengan tuntas, evaluasi eksposur, 
kaji risiko, lakukan langkah kehati-hatian, lakukan tugas secara 
aman).

4. Pelatihan dan pendidikan K3 terkait Kebakaran: Pelatihan dan 
sertifikasi (internal dan eksternal). 

Upaya Peningkatan Keselamatan Kerja terus berlanjut dengan 
meliputi hal-hal sebagai berikut:

• Memastikan pelatihan dan pengarahan (briefing) yang sesuai 
bagi seluruh pegawai, pegawai baru, dan pekerja kontrak terkait 
prinsip K3 dan prosedur kerja untuk tugas nya secara spesifik.

• Memperkuat program inspeksi, seperti program kepatuhan 
keselamatan, laporan ketidaksesuaian, dan laporan pelanggaran, 
untuk mencegah dan melakukan koreksi atas perbuatan yang 
tidak aman.

• Melakukan pertemuan rutin tentang isu K3 dengan manajemen 
dan kepala departemen.

Program Pengembangan 
Profesional bidang Keberlanjutan 
APRIL

Grup APRIL meluncurkan Program Pengembangan 
Profesional bidang Keberlanjutan APRIL, program 
percepatan pengembangan personel selama 18 bulan 
yang dirancang untuk merekrut dan melatih individu 
yang ingin berkarier di bidang keberlanjutan. Kandidat 
untuk program tersebut dapat mengakses serangkaian 
peran yang berkaitan dengan keberlanjutan di APRIL 
dan RGE.

Fitur-fitur program ini termasuk pelatihan mengenai 
komponen dasar dan teknis keberlanjutan, yang 
meliputi sistem informasi geografis, pemantauan dengan 
penginderaan jarak jauh, audit lingkungan hidup, dan rotasi 
berkala ke alur kerja keberlanjutan yang berbeda di seluruh 
fungsi keberlanjutan APRIL dengan pendampingan dari 
manajemen senior. Setelah menyelesaikan program 
tersebut, kandidat dapat diposisikan untuk jalur cepat 
promosi dan akan dipertimbangkan untuk kesempatan 
pengembangan profesional lebih lanjut di luar negeri yang 
disponsori perusahaan. Pada tahun 2018, dua kandidat 
telah diterima dalam program ini, dengan penerimaan 
peserta selanjutnya dijadwalkan pada kuarter kedua di 
tahun 2019.

anak-anak pegawai. Sejalan dengan prinsip International Labor 
Organization (ILO) dan aturan hukum ketenagakerjaan Indonesia, 
APRIL tidak menggunakan pekerja anak. Perusahaan secara ketat 
menerapkan kebijakan untuk tidak memberlakukan kerja paksa 
atau wajib kerja serta melarang diskriminasi dalam pekerjaan dan 
jabatan. Mekanisme penanganan keluhan bagi pegawai juga tersedia 
untuk menyampaikan permasalahan terkait syarat/kondisi kerja.

1 Pegawai APRIL turut mencakup pegawai tetap dan pegawai jangka pendek

5.261
APRIL 

Mill
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Indicators 2015 2016 2017 2018

Persentase operasional PT 
RAPP, pemasok, dan kontraktor 
yang memiliki sertifikasi K3

PT. RAPP: 83%

Mitra pemasok: 5%

PT. RAPP: 83%

Mitra pemasok: 8%

PT. RAPP: 83%

Mitra pemasok: 17%

Pemasok pasar 
terbuka: 40%

PT. RAPP: 100%

Mitra pemasok: 56%

Pemasok pasar terbuka: 

30%

KEJADIAN FATAL DI TEMPAT KERJA

APRIL menyesalkan adanya tujuh kejadian fatal terjadi pada operasi 
kehutanan APRIL pada tahun 2018. Tiga di antaranya terjadi di hutan 
industri milik PT. RAPP, sedangkan empat lainnya terjadi di area 
konsesi milik Mitra Pemasok. Seluruh kejadian tersebut diselidiki oleh 
unit Kesehatan dan Keselamatan Kerja perusahaan, dan dilaporkan ke 
pihak berwenang dan pemerintah provinsi. Sejumlah langkah spesifik, 
termasuk meningkatkan keselamatan dan kegiatan pelatihan bagi 
manajer dan personel hutan industri telah dijalankan setelah insiden-
insiden tersebut terjadi.

Tahun Pabrik Serat Mitra Pemasok

2015 0 5 Tidak tersedia

2016 1 6 Tidak tersedia

2017 0 1 0

2018 0 3 4

KECELAKAAN KERJA

Operasional Fiber

 PT RAPP 
+ Pemasok 
Serat (Total)

2018 2017 2016

Total Pria Wanita Total Total

Tingkat 
Frekuensi (FR)

1,7 1,92 0,49 1,60 1,55

Tingkat 
Keparahan 
(SR) 

1.116,34 169,45 0 31,80 546,29

Tingkat 
Kecelakaan (IR) 

0,34 0,38 0,10 0,32 0,31

Tingkat Hari 
Kerja Hilang 
(LDR)   

7,034 1,05 0 0,82 3,34

 Operasional Mill

PT RAPP + Kontraktor 
(Total)

2018

Pria Wanita

Tingkat Frekuensi (FR) 5,86 0

Tingkat Keparahan (SR)  22,74 0

Tingkat Kecelakaan (IR) ) 1,17 0

Tingkat Hari Kerja Hilang (LDR) 4,54 0

Kontraktor Mill
2018

Pria Wanita

Tipe kecelakaan 21 0

Tingkat kecelakaan 1,94 0

SERTIFIKASI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Kecelakaan Perlu 
Perawatan Medis

22 15 37

Kecelakaan Penyebab

Kehilangan Waktu 
Kerja

6 6 12

Korban Jiwa 0 0 0

Jam Kerja Berjalan 6.193.054 2.163.192 8.356.246 

Hari Kerja Hilang 147 43 190
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APRIL terus berupaya meningkatkan efisiensi penggunaan material di 
sepanjang rantai pasok, dengan menerapkan prinsip-prinsip produksi 
ramping (lean manufacturing) untuk mendorong efisiensi energi dan air, 
serta meminimalkan emisi.

OPERASIONAL
PABRIK YANG
BERTANGGUNG JAWAB

EFISIENSI SUMBER DAYA

Pabrik pulp APRIL memiliki kapasitas produksi sebesar 2,8 juta ton 
per tahun, dan pabrik kertas mampu memproduksi 1,15 juta ton per 
tahun. Pada tahun 2018, tidak ada perubahan kapasitas konsumsi 
serat di pabrik Kerinci . Tidak ada kayu hutan alam (MHW/mixed 
hardwood) yang dikirimkan ke pabrik Kerinci antara 1 Januari 2018 
sampai 31 Desember 2018 yang teridentifikasi berasal dari HCV, HCS, 
atau lahan gambut berhutan yang ditebang setelah 3 Juni 2015.

Didukung dengan adopsi praktik terbaik dalam teknologi manufaktur 
di seluruh lini operasi pabrik, perusahaan berupaya meningkatkan 
efisiensi penggunaan material, energi, dan air melalui peningkatan 
pemanfaatan biomassa, penguatan upaya penggunaan air baku secara 
efisien dan bertanggung jawab, serta penggunaan bahan kimia yang 
mudah terurai secara biologis (biodegradable).

Pabrik APRIL di Pangkalan Kerinci menghasilkan pulp sebanyak 
2.595.866 ton kering (adt/air-dried ton) pada tahun 2018, dengan 
menggunakan 74,11 juta ton material terbarukan dan 351.648 ton 

Unit 2014 2015 2016 2017 2018

Total material terbarukan
ton (juta) 83,43 87,45 83,93 73,92 74,11

ton/adt 33,56 33,71 31,43 29,17 28,55

Total material tidak 
terbarukan

ton 190.506 227.565 308.482 210.095 351.648

kg/ adt 67,40 78,22 113,33 77,61 135,46

Unit 2014 2015 2016 2017 2018

Total material terbarukan
ton   871.131,49 848.480,72 868.301,71 1.048.853,94 9.551.129 

kg/ton 8.993,86 8.615,31 8.467,36 8.758,89 9.232,91

Total material tidak 
terbarukan

ton  61.869 60.431 66.815 95.727 80.728

kg/ton 73,30 73,96 80,20 92,43 78,04

MATERIAL YANG DIGUNAKAN UNTUK PRODUKSI KERTAS

MATERIAL YANG DIGUNAKAN UNTUK PRODUKSI PULP

material tak terbarukan. Material terbarukan mencakup kayu dan air, 
sedangkan material tak terbarukan mencakup garam, natrium sulfat, 
batu gamping, kapur, dan soda api.

APRIL berusaha meningkatkan efisiensi penggunaan material di 
seluruh lini operasi pabriknya dari tahun ke tahun, yang tercermin 
dalam kuantitas material yang digunakan per total pulp yang 
dihasilkan. Rasio efisiensi material terbarukan yang digunakan di 
pabrik pulp dan kertas terintegrasi kami perlahan-lahan membaik, 
dari 33,56 ton/adt pada tahun 2015 menjadi 28,55 ton/adt pada 2018 
untuk material terbarukan.

Total 1.034.466 ton kertas diproduksi pada 2018. Sama seperti 
dalam produksi pulp, gabungan antara material terbarukan dan 
tak terbarukan digunakan dalam produksi kertas, yaitu material 
terbarukan berupa pulp yang dipasok dari pabrik, PCC (precipitated 
calcium carbonate), zat pati, karbon dioksida, dan air; sedangkan 
material tak terbarukan kebanyakan berupa GCC (ground calcium 
carbonate).
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DAUR ULANG DAN PEMULIHAN MATERIAL

APRIL menerapkan pendekatan pengurangan (reduction), 
penggunaan kembali (reuse), dan pemulihan (recovery) atas material 
yang digunakan di seluruh lini operasi pabrik guna memastikan 
bahwa kami memanfaatkan material yang kemungkinan akan 
terbuang sebagai limbah jika kurang optimal penggunaannya. Hal 
ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya perusahaan 
sembari meminimalkan limbah dan emisi yang dihasilkan, dan juga 
mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Sebagai bagian dari operasi pabrik yang terintegrasi, APRIL 
menggunakan tanur kapur untuk mengkonversi kalsium karbonat 
menjadi kapur tohor atau kalsium oksida. Proses ini menghasilkan 
karbon dioksida dalam jumlah signifikan. Alih-alih melepas karbon 
dioksida tersebut sebagai limbah, sistem menangkap sebagian dari 
gas tersebut untuk memproduksi kalsium karbonat melalui pabrik 
PCC (precipitated calcium carbonate). Sebanyak 64.056 ton CO2 
ditangkap dan diambil kembali di pabrik PCC pada tahun 2018.

2015 2016 2017 2018

ton 19.911 16.706 13.237 14.489

kg/adt 7,59 6,22 4,89 5,58

Metanol 
tangkapan dari 
evaporator

2015 2016 2017 2018

ton 50.540 53.141 57.849 64.056

kg/ ton kertas  61,85 63,79 55,86 61,92

Konversi CO2 di 

pabrik PCC

2015 2016 2017 2018

ton 4.138.441 4.160.357 4.301.232 4.479.379

t/adt 1,58 1,55 1,59 1,73
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Pemulihan material juga mencakup pengolahan lindi hitam (black 
liquor) encer yang berasal dari pemisahan berbagai gas melalui 
distilasi. Proses ini menghasilkan metanol yang berharga, yang 
digunakan sebagai energi terbarukan bagi bahan bakar ketel 
(boiler) pabrik. Produksi metanol di pabrik pulp dan kertas 
meningkat dari 13.237 ton (= 4,89 kg/adt) pada tahun 2017 
menjadi 14.489 ton (= 5,58 kg/adt) pada 2018.

Hasil sampingan (side-stream) dan sisa dari proses produksi pulp 
yang tidak dapat digunakan lagi, seperti kulit kayu, sabut sawit, 
dan lindi hitam – produk sampingan dari proses kraft untuk 
menghasilkan pulp – juga dipulihkan melalui unit evaporasi dan 
distilasi untuk bahan bakar nabati dan kemudian dimanfaatkan 
sebagai bahan bakar terbarukan untuk ketel pemulihan (recovery 
boiler). Sebanyak 4.479.379 ton (= 1,73 ton/adt) lindi hitam didaur 
untuk produksi bahan bakar nabati tahun 2018. Angka ini naik 
dari tahun sebelumnya, dikarenakan naiknya produksi pulp cair 
sepanjang tahun ini, yang menghasilkan lebih banyak lindi hitam. 
Selain itu juga ada kenaikan jumlah kulit kayu dan sabut sawit 
yang diambil kembali, dari 1.008.828 ton di tahun 2017 menjadi 
1.106.634 ton di tahun 2018.
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ENERGI TERBARUKAN DAN EMISI GAS RUMAH KACA

APRIL terus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil pada tahun 2018, dengan 80,7% dari kebutuhan energi pabrik pulp dan 
kertas kini dipenuhi oleh sumber-sumber energi terbarukan. Sisanya, yaitu sebesar 19,3%, dipasok terutama dari gas alam dan batu bara.

Konsumsi energi berikut ini berkaitan dengan pabrik pulp dan kertas.

Unit 2014 2015 2016 2017 2018

Total konsumsi bahan bakar
terbarukan

Terajoules 60.908 68.312 63.111 67.660 71.670

% 77,19% 82,9% 76,6% 80,0% 80,7%

Total konsumsi bahan bakar
tak terbarukan

Terajoules 17.999 14.106 19.287 16.952 17.090

% 22,81% 17,1% 23,4% 20,0% 19,3%

Total Terajoules 78.907 82.417 82.398 84.612 88.760

2015 2016 2017 2018

Kulit kayu - ton 1.040.577 722.573 769.885 774.721

Sabut - ton 125.048 121.427 194.660 331.913

t/adt 0,48 0,35 0,40 0,43

Kulit kayu 
dan sabut 
sawit yang 
dipulihkan
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Konsumsi Energi Pabrik 
(2018)

Lindi hitam 59,6%

Kulit kayu 13,6 %

Sabut sawit 5,5%

Metanol 0,4%

Sisa penyaring  
(screen reject) 1,6%
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EMISI GAS RUMAH KACA

Pengungkapan 305-7 Oksida nitrogen (NOX), oksida sulfur (SOX), dan emisi 
udara signifikan lainnya

Profil Gas Rumah Kaca (GRK) di pabrik pulp dan kertas APRIL di 
Kerinci disusun mengikuti metodologi yang dikembangkan oleh 
International Council of Forest and Paper Associations (ICFPA) 
dan National Council for Air and Stream Improvement (NCASI) 
untuk menyusun profil emisi GRK, serta mengikuti persyaratan 
dari World Resource Institute (WRI) dan Protokol GRK dari 
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Proses pengukuran GRK dimulai dengan identifikasi sumber 
emisi yang berkaitan dengan produksi di pabrik pulp dan 
kertas. Informasi Cakupan 1, atau emisi GRK langsung, akan 
dikumpulkan, dipantau, dan dianalisis, termasuk emisi yang 
timbul dari penyiapan kayu, kegiatan produksi di pabrik pulp 
dan pabrik kertas, pengambilan kembali kimiawi, pembangkitan 
listrik, pengelolaan limbah, dan transportasi internal di Pabrik 
Kerinci. Karena APRIL tidak membeli listrik, panas, atau uap, 
maka analisis GRK ini tidak termasuk Cakupan 2, atau emisi 
GRK tidak langsung. 

Emisi GRK dari Cakupan 1 yang dilaporkan tidak termasuk 
kegiatan operasional serat dan pengangkutan gelondongan 
kayu ke pabrik. Emisi biogenik diperlakukan secara terpisah 
melalui pemasangan menara fluks GRK yang mengukur emisi 
dari berbagai jenis penggunaan lahan. Saat ini tengah dilakukan 
penelitian yang nantinya akan memungkinkan data ini dilengkapi 
dengan data siklus hidup yang lebih luas, yang turut memasukkan 
emisi penggunaan lahan dan jejak karbon organisasi.

Pada tahun 2018, emisi GRK Cakupan 1 di kompleks pabrik 
Kerinci sebesar 1.650.893 ton CO2 ekuivalen (tCO2e), mengalami 
sedikit peningkatan dari 1.614.853 tCO2e yang dicatat pada 
2017. Intensitas GRK untuk produksi pulp dan kertas juga 
memperlihatkan sedikit peningkatan, yaitu 0,46 tCO2e/adt pulp 
dan 0,77 tCO2e/ton kertas di tahun 2018, bandingkan dengan 
0,44 tCO2e/adt pulp dan 0,72 tCO2e/ton kertas di tahun 2017.

Indikator Unit 2016 2017 2018

Emisi GRK Cakupan 1 di kompleks 
pabrik Kerinci

tCO2e 2.005.826 1.614.853 1.650.893

Intensitas GRK

Produksi pulp tCO2e/adt pulp 0,58 0,44 0,46

Produksi kertas tCO2e/ton kertas 0,99 0,72 0,77

2015 2016 2017 2018

Energi (TW jam) 3,1 3,1 3,1 3,1

Listrik untuk produksi 
pulp dan kertas (MW-
jam/adt)

1,08 1,05 1,05 1,10

Konsumsi Listrik

2015 2016 2017 2018

Peta Joules 50,7 53,0 51,8 51,4

Total beban uap (GJ/
adt) untuk produksi 
pulp dan kertas

17,9 18,0 17,4 18,2

Konsumsi uap
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PENGELOLAAN AIR DAN EMISI UDARA
Pengungkapan 303-3 Pengambilan air

2016 2017 2018

Intensitas GRK – Pulp 0,58 0,44 0,46

(tCO2e/adt) 0,99 0,72 0,77

Intensitas GRK – 
Kertas (tCO2e/adt)

2016 2017 2018

Emisi GRK Cakupan 
1 (tCO2e)

2.005.826 1.614.853 1.650.893

2016 2017 2018

Juta m3 102,651 97,18 100,89

Intensitas Emisi

GRK Cakupan 1 di

Kompleks Pabrik

Kerinci

Emisi GRK

Cakupan 1 di

Kompleks 
Pabrik Kerinci

Total air yang diambil 
dari sungai Kampar

Pada tahun 2018, sistem pengelolaan air pabrik Kerinci mengolah 
dan mengembalikan 82% dari pasokan air yang diambil dari 
Sungai Kampar.

PENGAMBILAN AIR

Fasilitas pengolahan air pabrik Kerinci menggunakan proses pra-
pengolahan secara harian yang mencakup penambahan klorin 
(chlorination), penjernihan (clarification), dan penyaringan 
(filtration). Pada tahun 2018, total air yang diambil dari sungai 
Kampar adalah 100.892.717 m3 . Sebagian kecil dari volume 
air yang diambil akan digunakan untuk membantu proses 
penyaringan air. 
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PENGELOLAAN AIR

Air sangat penting bagi hampir seluruh tahapan proses pembuatan 
pulp dan kertas, sehingga pengelolaan air secara efisien dan 
berkelanjutan termasuk fokus utama. Hal ini penting karena terkait 
dengan Sungai Kampar, yang selain mendukung pabrik pulp dan 
kertas perusahaan di Kerinci juga membantu masyarakat setempat 
dalam hal transportasi, pasokan air, dan sumber daya perikanan.

APRIL berinvestasi pada sistem pengelolaan air guna memastikan 
bahwa pengelolaan air sudah sesuai dengan ISO 14001, OHSAS 
18001, ISO 45001, dan juga berbagai standar yang diakui di tingkat 
nasional dan internasional. Daur ulang air internal dan pengurangan 
konsumsi air untuk setiap unit produksi juga dijadikan sasaran demi 
meningkatkan efisiensi air keseluruhan.
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KONSUMSI AIR

Pengungkapan 303-5 Konsumsi air

Air yang diambil dari Sungai Kampar kebanyakan digunakan untuk produksi pulp dan kertas, sedangkan sejumlah kecil air dipakai untuk 
keperluan rumah tangga di Kota Kerinci, kebun bibit APRIL, dan fasilitas pembangkit listrik perusahaan. Pada tahun 2018, total konsumsi 
air untuk produksi pulp dan kertas kami adalah 72,43 juta m3, mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

PEMBUANGAN AIR LIMBAH YANG SUDAH DIOLAH
Pengungkapan 303-4 Buangan air
Pengungkapan 306-1 Buangan air berdasarkan mutu dan destinasi 
pembuangan

Fasilitas pengolahan air limbah pabrik memproses kira-kira 280.000 
m3 efluen (buangan) per hari. Pengolahan air limbah ini mencakup 
proses pengolahan primer dan sekunder, dengan titik pembuangan 
kembali ke Sungai Kampar.

Pemantauan rutin atas air limbah olahan tersebut dilaksanakan 
sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5/2014, 
yang mengatur volume dan mutu air limbah untuk industri pulp 
dan kertas. Pemantauan ini dilakukan tiap bulan oleh teknisi pabrik 
dan oleh perusahaan pengujian pihak ketiga yang terakreditasi, dan 
hasilnya disampaikan kepada pihak Kementerian.

Jumlah air limbah olahan yang dialirkan kembali ke Sungai 
Kampar pada tahun 2018 adalah sebanyak 82.333.768 m3  atau 

2016 2017 2018

Juta m3 80,4 71,5 72,43

Konsumsi air untuk 
produksi pulp dan 
kertas

setara dengan 29,4 m3/adt. Mutu air limbah olahan tersebut, yang 
mencakup metrik/ukuran seperti total padatan tersuspensi (TSS/
total suspended solids), kebutuhan oksigen kimiawi (COD/chemical 
oxygen demand), kebutuhan oksigen biologis (BOD/biological oxygen 
demand), senyawa organik terklorinasi (AOX/adsorbable organic 
halogens), total nitrogen, dan total fosfor, memenuhi standar air 
limbah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan 
Hidup No. 5/2014.

Secara keseluruhan, mutu air limbah yang telah diolah tetap stabil, 
kecuali AOX, yang turun signifikan dari 48 ton di tahun 2017 
menjadi 5,9 ton di tahun 2018.

2015 2016 2017 2018

ton 2.952 3.033 2.964 2.892

kg/adt terukur 1,04 1,03 1,00 1,03

Baku mutu Permen LH 
No 5/2014 (m3/adt)

8,50 8,50 8,50 8,50

2015 2016 2017 2018

Juta m3 93,9 86,5 79,6 82,3

m3/adt 33,1 29,4 26,7 29,4

Baku mutu Permen LH 
No 5/2014 (m3/adt)

85,0 85,0 85,0 85,0

TSS air limbah

yang diolah

Air limbah yang diolah 
yang dialirkan ke Sungai 
Kampar
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2015 2016 2017 2018

ton 1.698 2.062 1.908 1.770

kg/adt terukur 0,60 0,70 0,64 0,63

Baku mutu Permen LH 
No 5/2014 (m3/adt)

8,50 8,50 8,50 8,50

BOD5 air 
limbah yang 
diolah

2015 2016 2017 2018

ton 15.224 16.055 16.513 16.698

kg/adt terukur 5,37 5,45 5,54 5,93

Baku mutu Permen LH 
No 5/2014 (m3/adt)

29,8 29,8 29,8 29,8

COD air 
limbah yang 
diolah

2015 2016 2017 2018

ton  205 155 185 168

kg/adt terukur 0,07 0,05 0,06 0,06

Nitrogen dalam 
air limbah yang 
diolah

2015 2016 2017 2018

ton 82 97 48 5.9

kg/adt terukur 0,03 0,03 0,02 0,002

AOX dalam air 
limbah yang 
diolah
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EMISI UDARA

Sumber utama emisi udara di pabrik Kerinci adalah ketel uap 
pemulihan dan ketel pembangkit, jalur serat (fibre lines), pabrik 
pemutihan, dan tanur kapur. Beberapa praktik sudah diterapkan 
di berbagai lini operasi pabrik untuk menurunkan emisi, 
termasuk dengan mengendalikan tingkat kekeringan lumpur dan 
suhu tanur guna mengurangi kandungan total sulfur tereduksi 
(TRS/total reduced sulphur), pembakaran CaCO3 dan kadar NOx 

rendah di Ketel Uap Pembangkit Listrik guna mengendalikan SO2 
dan NOx.

Peralatan pengendali polusi udara dipasang dan dioperasikan 
di berbagai titik emisi penting guna mengolah mutu udara dari 
pabrik. Peralatan-peralatan tersebut mencakup pengendap 
elektrostatik (electrostatic precipitator) pada cerobong di ketel uap 
pemulihan, ketel uap pembangkit listrik, dan tanur kapur guna 
mengurangi kandungan partikulat pada emisi udara sehingga 
menurunkan kandungan sulfur di udara. Emisi partikulat yang 
sudah diolah dikeluarkan dari tiga ketel pembangkit listrik, 
empat ketel pemulihan, dan tiga tanur kapur.

Mutu udara, yang terdiri atas mutu udara ambien dan mutu 
emisi, dipantau secara rutin dengan menggunakan peralatan 
Sistem Pemantauan Emisi Kontinu (CEMS/Continuous Emissions 
Monitoring System) yang dipasang pada sumber emisi utama. 
Tinjauan dan analisis data dilakukan oleh tim internal sesuai 
dengan aturan terkait mutu emisi udara yang terdapat dalam 
Peraturan Pemerintah No. 41/1999 mengenai Pengendalian 
Pencemaran Udara. Selain itu, pengambilan sampel rutin terhadap 
mutu udara ambien dan mutu emisi dilakukan oleh pemasok 
pihak ketiga yang sudah diverifikasi, dan hasil pemantauan 
tersebut dilaporkan secara rutin ke Kementerian.

Mutu emisi udara yang dihasilkan dari proses produksi di pabrik 
pulp dan kertas sudah memenuhi standar nasional. Pada tahun 
2018, terjadi kenaikan emisi kandungan total partikulat dan Total 
Sulfur Tereduksi (TRS), sedangkan total kandungan SOx dan NOx 
turun masing-masing sebesar 1.086 ton (0,39 kg/adt) dan 7.059 
ton (2,51 kg/adt).

2015 2016 2017 2018

ton 42 12 17 15

kg/adt terukur 0,01 0,004 0,01 0,005

Phosphorus dalam air 
limbah yang diolah

2015 2016 2017 2018

NOx ton 2.491 5.869 8.161 7.059

kg/adt 0,88 1,99 2,74 2,51

NOx dalam 
emisi udara 
yang diolah

2015 2016 2017 2018

ton TSP 3.013 2.417 1.650 2.087

kg/adt 1,06 0,82 0,55 0,74

Total partikulat 
dalam emisi 
udara yang 
diolah
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PENGELOLAAN LIMBAH
Pengungkapan 306-2 Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan

Produksi pulp dan kertas menghasilkan limbah padat yang 
mencakup lumpur (sludge), ampas endapan (dregs), dan kotoran 
pasir (grits), lumpur kapur, afkir dari penyaringan, serta serpih 
kayu ukuran jarum (pin chips). Proses pengelolaan limbah padat 
di APRIL juga mencakup penyimpanan dan pembuangan limbah 
berbahaya dari unsur-unsur non-proses, seperti minyak bekas 
dan kain lap terkontaminasi. Bahan berbahaya tersebut disimpan 
di Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya, terpisah 
dari limbah produksi seperti sludge, abu ringan/abu berat (fly ash/
bottom ash), ampas endapan/kotoran pasir, dan lumpur kapur.

APRIL juga mengoperasikan lokasi pembuangan akhir di pabrik 
Kerinci yang digunakan untuk membuang limbah industri padat. 

2015 2016 2017 2018

SOx sebagai ton S 1.269 1.372 1.253 1.086

kg/adt 0,45 0,47 0,42 0,39

SOx sebagai S 
dalam emisi udara 
yang diolah

2015 2016 2017 2018

TRS sebagai ton S 45 46 55 65

kg/adt 0,02 0,02 0,02 0,02

TRS sebagai S 
dalam emisi udara 
yang diolah

Abu ketel 50,8%

Ampas & kotoran 15,4%

Lumpur (sludge) 33,8%

Limbah padat berdasarkan jenis

Tidak ada material terlarang seperti minyak, bahan bakar, pelumas, 
atau bahan kimia yang dibuang ke lokasi pembuangan akhir.

Pada tahun 2018, limbah padat yang dibuang ke tempat 
pembuangan akhir paling banyak berupa abu ketel (51%), diikuti 
dengan sludge (34%), dan ampas endapan/kotoran pasir (15%). 
Turunnya abu ketel secara signifikan dari 166.861 ton pada 2017 
menjadi 111.159 ton pada 2018 adalah karena berkurangnya 
penggunaan bahan bakar fosil dalam produksi berkat naiknya 
bahan bakar nabati yang dihasilkan.

APRIL terus menjajaki kemungkinan menggunakan material abu 
ketel dalam pembuatan jalan dan batu bata.
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2015 2016 2017 2018

Lumpur (sludge) (ton) - 6.969 34.149 73.946

Ampas & Kotoran (ton) 43.995 43.202 38.871 33.776

Lumpur Kapur (ton) 7.060 - - -

Abu Boiler (ton) 141.292 200.708 166.861 111.159

Total (ton/adt) 67,9 85,2 80,5 77,7

Limbah padat ke cair
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INDEKS KONTEN GRI

STANDAR & PENGUNGKAPAN BAGIAN DAN HALAMAN
GRI 102 Pengungkapan Umum
PROFIL ORGANISASI
Pengungkapan 102-1 

Nama organisasi

Tentang APRIL - halaman 10

Pengungkapan 102-2 

Kegiatan, merek, produk, dan layanan

Tentang APRIL - halaman 10

Pengungkapan 102-3 

Lokasi kantor pusat

Tentang APRIL - halaman 10

Pengungkapan 102-4 

Lokasi operasi

Tentang APRIL - halaman 10

Pengungkapan 102-5 

Kepemilikan dan bentuk hukum

Tentang APRIL - halaman 10

Pengungkapan 102-6 

Pasar yang dilayani

Tentang APRIL - halaman 10

Pengungkapan 102-7 

Besarnya organisasi

Tentang APRIL - halaman 10

Pengungkapan 102-8 I

Informasi mengenai pegawai dan pekerja lainnya

Tentang APRIL - halaman 10

Pengungkapan 102-9 

Rantai pasok

Tentang APRIL - halaman 10

Pengungkapan 102-10 

Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasoknya

Penggunaan Lahan Berkelanjutan - halaman 25

Pengungkapan 102-11 

Prinsip atau pendekatan kehati-hatian

Materialitas - halaman 8

Pengungkapan 102-12 

Prakarsa eksternal

Pelibatan Pemangku Kepentingan - halaman 19

Pengungkapan 102-13 

Keanggotaan asosiasi

Pelibatan Pemangku Kepentingan - halaman 19

STRATEGI
Pengungkapan 102-14 

Pernyataan dari pengambil keputusan senior

Pesan dari presiden APRIL - halaman 4

ETIKA & INTEGRITAS
Pengungkapan 102-16 

Nilai-nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku

Etika dan Integritas - halaman 17

TATA KELOLA
Pengungkapan 102-18 

Struktur tata kelola

Strategi dan Tata Kelola Berkelanjutan - halaman 14
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STANDAR & PENGUNGKAPAN BAGIAN DAN HALAMAN
PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN
Pengungkapan 102-40 

Daftar kelompok pemangku kepentingan

Pengembangan Profesional - halaman 50

Pengungkapan 102-41 

Perjanjian kerja bersama

Pelibatan Pemangku Kepentingan - halaman 19

Pengungkapan 102-42 

Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan

Pelibatan Pemangku Kepentingan - halaman 19

Pengungkapan 102-43 P

endekatan terhadap pelibatan pemangku kepentingan

Pelibatan Pemangku Kepentingan - halaman 19

Pengungkapan 102-44 

Topik penting dan kekhawatiran yang disampaikan

Pelibatan Pemangku Kepentingan - halaman 19

PRAKTIK PELAPORAN
Pengungkapan 102-45 

Entitas yang dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi

Tentang Laporan Ini - halaman 6

Pengungkapan 102-46 

Mendefinisikan konten laporan dan batasan topik

Materialitas - halaman 8

Pengungkapan 102-47 

Daftar topik yang bersifat material

Materialitas - halaman 8

Pengungkapan 102-48 

Penyajian kembali informasi

Tidak ada

Pengungkapan 102-49 

Perubahan dalam pelaporan

Jika tersedia, data dari pemasok pasar terbuka akan 
dilaporkan

Pengungkapan 102-50

Periode pelaporan

Tentang Laporan Ini - halaman 6

Pengungkapan 102-51

Tanggal laporan terkini

Tentang Laporan Ini - halaman 6

Pengungkapan 102-52

Siklus pelaporan

Tentang Laporan Ini - halaman 6

Pengungkapan 102-53

Narahubung untuk pertanyaan yang berkaitan dengan laporan ini

Tentang Laporan Ini - halaman 6

Pengungkapan 102-54

Klaim pelaporan sesuai dengan Standar GRI

Tentang Laporan Ini - halaman 6

Pengungkapan 102-55

Indeks konten GRI

Dilaporkan

Pengungkapan 102-56

Pemerolehan keyakinan eksternal

Pernyataan Assurance - halaman 85

TOPIK MATERIAL

Standar GRI Pengungkapan Bagian dan Halaman
Ekonomi
GRI 103 
Pendekatan Pengelolaan

103-1 Penjelasan topik material dan batasan topik Mendukung Penghidupan Masyarakat 
Setempat dan Menghormati Hak 
Masyarakat - halaman 45

103-2 Pendekatan pengelolaan dan komponen- 
komponennya

Mendukung Penghidupan Masyarakat 
Setempat dan Menghormati Hak 
Masyarakat - halaman 45

103-3 Evaluasi pendekatan pengelolaan Mendukung Penghidupan Masyarakat 
Setempat dan Menghormati Hak 
Masyarakat - halaman 45

GRI 203 
Dampak ekonomi tidaklangsung

203-1 Investasi prasarana dan layanan yang didukung Mendukung Penghidupan Masyarakat 
Setempat dan Menghormati Hak 
Masyarakat - halaman 45

203-2 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan Mendukung Penghidupan Masyarakat 
Setempat dan Menghormati Hak 
Masyarakat - halaman 45

Antikorupsi
GRI 103 
Pendekatan Pengelolaan

103-1 Penjelasan topik material dan batasan topik Etika dan Integritas - halaman 17
103-2 Pendekatan pengelolaan dan komponen- 

komponennya
Etika dan Integritas - halaman 17

GRI 205 
Antikorupsi

203-3 Insiden korupsi yang terkonfirmasi dan tindakan yang 
diambil

Tidak ada yang dilaporkan

Material
GRI 103 Pendekatan Pengelolaan 103-1 Penjelasan topik material dan batasan topik Operasional Pabrik yang Bertanggung 

Jawab - halaman 56
103-2 Pendekatan pengelolaan dan komponen- 

komponennya
Operasional Pabrik yang Bertanggung 
Jawab - halaman 56

103-3 Evaluasi pendekatan pengelolaan Operasional Pabrik yang Bertanggung 
Jawab - halaman 56

GRI 301 Material 301-1 Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume Operasional Pabrik yang Bertanggung 
Jawab - halaman 56

301-2 Bahan baku hasil daur ulang yang digunakan Operasional Pabrik yang Bertanggung 
Jawab - halaman 56

Energi
GRI 103  
Pendekatan Pengelolaan

103-1 Penjelasan topik material dan batasan topik Operasional Pabrik yang Bertanggung 
Jawab - halaman 56

103-2 Pendekatan pengelolaan dan komponen- 
komponennya

Operasional Pabrik yang Bertanggung 
Jawab - halaman 56

103-3 Evaluasi pendekatan pengelolaan Operasional Pabrik yang Bertanggung 
Jawab - halaman 56

GRI 302-1 
Energi

302-1 Konsumsi energi dalam organisasi Operasional Pabrik yang Bertanggung 
Jawab - halaman 56

302-4 Pengurangan konsumsi energi Operasional Pabrik yang Bertanggung 
Jawab - halaman 56
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Standar GRI Pengungkapan Bagian dan Halaman
Air
GRI 103 
Pendekatan Pengelolaan

103-1 Penjelasan topik material dan batasan topik Operasional Pabrik yang Bertanggung 
Jawab - halaman 56

103-2 Pendekatan pengelolaan dan komponen- 
komponennya

Operasional Pabrik yang Bertanggung 
Jawab - halaman 56

103-3 Evaluasi pendekatan pengelolaan Operasional Pabrik yang Bertanggung 
Jawab - halaman 56

GRI 303 
Air

303-1 Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama Operasional Pabrik yang Bertanggung 
Jawab - halaman 56

303-3 Pengambilan air Operasional Pabrik yang Bertanggung 
Jawab - halaman 56

303-4 Buangan air Operasional Pabrik yang Bertanggung 
Jawab - halaman 56

303-5 Konsumsi ai Operasional Pabrik yang Bertanggung 
Jawab - halaman 56

Keanekaragaman Hayati
GRI 103 
Pendekatan Pengelolaan

103-1 Penjelasan topik material dan batasan topik Perlindungan, Konservasi, dan Restorasi 
Hutan - halaman 37

103-2 Pendekatan pengelolaan dan komponen- 
komponennya

Perlindungan, Konservasi, dan Restorasi 
Hutan - halaman 37

103-3 Evaluasi pendekatan pengelolaan Perlindungan, Konservasi, dan Restorasi 
Hutan - halaman 37

GRI 304 
Keanekaragaman Hayati

304-1 Lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di 
dalam, atau bersebelahan dengan, area perlindungan 
dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi di luar 
area perlindungan

Perlindungan, Konservasi, dan Restorasi 
Hutan - halaman 37

304-3 Habitat yang dilindungi atau direstorasi Perlindungan, Konservasi, dan Restorasi 
Hutan - halaman 37

304-4 Spesies yang masuk Daftar Merah IUCN dan spesies 
yang masuk daftar konservasi nasional dengan habitat 
di area yang terdampak oleh operasi

Perlindungan, Konservasi, dan Restorasi 
Hutan - halaman 37

Emisi
GRI 103 
Pendekatan Pengelolaan

103-1 Penjelasan topik material dan batasan topik Operasional Pabrik yang Bertanggung 
Jawab - halaman 56

103-2 Pendekatan pengelolaan dan komponen- 
komponennya

Operasional Pabrik yang Bertanggung 
Jawab - halaman 56

103-3 Evaluasi pendekatan pengelolaan Operasional Pabrik yang Bertanggung 
Jawab - halaman 56

GRI 305 
Emisi

305-1 Emisi langsung (Cakupan 1) gas rumah kaca (GRK) Operasional Pabrik yang Bertanggung 
Jawab - halaman 56

305-2 Emisi tidak langsung (Cakupan 2) GRK Operasional Pabrik yang Bertanggung 
Jawab - halaman 56

305-4 Intensitas emisi GRK Operasional Pabrik yang Bertanggung 
Jawab - halaman 56

305-7 Oksida nitrogen (NOX), oksida sulfur (SOX), dan emisi 
udara signifikan lainnya

Operasional Pabrik yang Bertanggung 
Jawab - halaman 56

Efluen/buangan dan limbah
GRI 103 
Pendekatan Pengelolaan

103-1 Penjelasan topik material dan batasan topik Operasional Pabrik yang Bertanggung 
Jawab - halaman 56

103-2 Pendekatan pengelolaan dan komponen-
komponennya

Operasional Pabrik yang Bertanggung 
Jawab - halaman 56

103-3 Evaluasi pendekatan pengelolaan Operasional Pabrik yang Bertanggung 
Jawab - halaman 56

Standar GRI Pengungkapan Bagian dan Halaman

GRI 306 
Efluen/buangan dan limbah

306-1 Buangan air berdasarkan mutu dan destinasi 
pembuangan

Operasional Pabrik yang Bertanggung 
Jawab - halaman 56

306-2 Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan Operasional Pabrik yang Bertanggung 
Jawab - halaman 56

Lapangan Kerja
GRI 103 
Pendekatan Pengelolaan

103-1 Penjelasan topik material dan batasan topik Pengembangan Profesional - halaman 50
103-2 Pendekatan pengelolaan dan komponen-

komponennya
Pengembangan Profesional - halaman 50

103-3 Evaluasi pendekatan pengelolaan Pengembangan Profesional - halaman 50
GRI 202 
Keberadaan Pasar

202-2 Proporsi manajer senior yang direkrut dari masyarakat 
setempat

Pengembangan Profesional - halaman 50

GRI 401 
Ketenagakerjaan

401- 1 Pegawai baru dan pegawai berhenti bekerja Pengembangan Profesional - halaman 50
401-2 Manfaat yang diberikan kepada pegawai tetap, yang 

tidak diberikan kepada pegawai sementara atau paruh 
waktu

Pengembangan Profesional - halaman 50

Kesehatan dan Keselamatan Kerja
GRI 103 
Pendekatan Pengelolaan

103-1 Penjelasan topik material dan batasan topik Pengembangan Profesional - halaman 50
103-2 Pendekatan pengelolaan dan komponen-

komponennya
Pengembangan Profesional - halaman 50

103-3 Evaluasi pendekatan pengelolaan Pengembangan Profesional - halaman 50
403-1 Jenis cedera dan tingkat-tingkat cedera, penyaki 

takibat pekerjaan, hari kerja hilang, dan mangkir, serta 
jumlah korban jiwa terkait pekerjaan

Pengembangan Profesional - halaman 50

GRI 403 
Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja

403-9 Cedera terkait pekerjaan Pengembangan Profesional - halaman 50

Pendidikan dan Pelatihan
GRI 103 
Pendekatan Pengelolaan

103-1 Penjelasan topik material dan batasan topik Pengembangan Profesional - halaman 50
103-2 Pendekatan pengelolaan dan komponen-

komponennya
Pengembangan Profesional - halaman 50

103-3 Evaluasi pendekatan pengelolaan Pengembangan Profesional - halaman 50
GRI 404 
Pendidikan dan Pelatihan

404-1 Rata-rata jam pelatihan per tahun per pegawai Pengembangan Profesional - halaman 50
404-2 Program untuk meningkatkan keterampilan pegawai 

dan program bantuan transisi
Pengembangan Profesional - halaman 50

404-3 Persentase pegawai APRIL yang memperoleh tinjauan 
kinerja tahunan dan pengembangan karier

Pengembangan Profesional - halaman 50

Hak Masyarakat Adat
GRI 103 
Pendekatan Pengelolaan

103-1 Penjelasan topik material dan batasan topik Mendukung Penghidupan Masyarakat 
Setempat dan Menghormati Hak 
Masyarakat - halaman 45

103-2 Pendekatan pengelolaan dan komponen-
komponennya

Mendukung Penghidupan Masyarakat 
Setempat dan Menghormati Hak 
Masyarakat - halaman 45

103-3 Evaluasi pendekatan pengelolaan Mendukung Penghidupan Masyarakat 
Setempat dan Menghormati Hak 
Masyarakat - halaman 45

GRI 411 
Hak Masyarakat Adat

411-1 Kejadian pelanggaran yang melibatkan hak 
masyarakat adat

Mendukung Penghidupan Masyarakat 
Setempat dan Menghormati Hak 
Masyarakat - halaman 45
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Standar GRI Pengungkapan Bagian dan Halaman
Masyarakat Lokal
GRI 103 
Pendekatan Pengelolaan

103-1 Penjelasan topik material dan batasan topik Mendukung Penghidupan Masyarakat 
Setempat dan Menghormati Hak 
Masyarakat - halaman 45

103-2 Pendekatan pengelolaan dan komponen-
komponennya

Mendukung Penghidupan Masyarakat 
Setempat dan Menghormati Hak 
Masyarakat - halaman 45

103-3 Evaluasi pendekatan pengelolaan Mendukung Penghidupan Masyarakat 
Setempat dan Menghormati Hak 
Masyarakat - halaman 45

GRI 413 
Masyarakat Lokal

413-1 Operasional dengan pelibatan masyarakat lokal, 
pengukuran dampak dan program pengembangan

Mendukung Penghidupan Masyarakat 
Setempat dan Menghormati Hak 
Masyarakat - halaman 45

INDIKATOR LAINNYA

Bagian SFMP 2.0 INDIKATOR LAINNYA Halaman dan Bagian

I. Keberlanjutan Jangka 
Panjang

Hektar yang dikembangkan berdasarkan kategori Penggunaan Lahan Berkelanjutan - 
halaman 25

Banyaknya pengembangan baru oleh PT. RAPP dan 
pemasoknya yang terdeteksi tidak patuh, serta % 
ketidakpatuhan yang berakibat tindakan korektif

Penggunaan Lahan Berkelanjutan - 
halaman 25

Lahan atau izin yang diperoleh APRIL setelah 3 Juni 2015 
dan jumlah hektar terkait pengembangan (HCV/HCS dan 
non-HCV/HCS)

Penggunaan Lahan Berkelanjutan - 
halaman 25

Jumlah ton kayu hutan alam (MHW) yang digunakan pabrik 
Kerinci

Operasional Pabrik yang Bertanggung 
Jawab - halaman 56

Pengiriman ke pabrik oleh pihak ketiga (jumlah ton) yang 
diperoleh dari penebangan hutan HCV, HCS, atau lahan 
gambut berhutan setelah 3 Juni 2015

Operasional Pabrik yang Bertanggung 
Jawab - halaman 56

Jumlah ton dan persentase pasokan serat berdasarkan 
kawasan (PT. RAPP, pemasok (Konsesi, hutan tanaman 
rakyat))

Penggunaan Lahan Berkelanjutan - 
halaman 25

Perubahan kapasitas konsumsi serat di pabrik Luas 
keseluruhan hutan industri dalam program petani plasma 
(outgrower)

Operasional Pabrik yang Bertanggung 
Jawab - halaman 56

Luas keseluruhan hutan industri dalam program kemitraan 
petani (outgrower)

Tentang APRIL - halaman 10

Bagian SFMP 2.0 INDIKATOR LAINNYA Halaman dan Bagian

II. Perlindungan dan Konservasi

Hutan

Jumlah hektar dan % area konservasi dan pemulihan yang 
terdampak oleh kebakaran atau pengembangan, atau 
perambahan

Perlindungan, Konservasi, dan Restorasi 
Hutan - halaman 37

Rasio area konservasi terhadap area hutan industri 
keseluruhan

Tentang APRIL - halaman 10

Jumlah dan hektar konsesi APRIL dan pemasoknya yang 
dimasukkan ke dalam proses tingkat bentang alam

Perlindungan, Konservasi, dan Restorasi 
Hutan - halaman 37

Persentase area restorasi ekosistem dengan rencana formal 
untuk tujuan perlindungan dan/atau restorasi bagi spesies 
langka, terancam, dan hampir punah.

Perlindungan, Konservasi, dan Restorasi 
Hutan - halaman 37

III. Pengelolaan Lahan Gambut Area hutan industri, konservasi, dan restorasi ekosistem di 
lahan gambut

Tentang APRIL - halaman 10

V.  Dukungan proaktif bagi 
masyarakat setempat

Jumlah desa yang mengikuti program desa bebas api 
(FFVP)

Penggunaan Lahan Berkelanjutan - 
halaman 25

VI. Menghormati Hak-Hak 
Masyarakat Hukum Adat 
dan Komunitas

Adanya sistem penanganan keluhan Mendukung Penghidupan Masyarakat 
Setempat dan Menghormati Hak 
Masyarakat - halaman 45

Jumlah keluhan yang ditangani dalam kurun waktu 10 hari Mendukung Penghidupan Masyarakat 
Setempat dan Menghormati Hak 
Masyarakat - halaman 45

Jumlah keluhan yang terselesaikan sesuai dengan SOP 
penanganan keluhan

Mendukung Penghidupan Masyarakat 
Setempat dan Menghormati Hak 
Masyarakat - halaman 45

Ha konsesi milik APRIL dan pemasok yang tidak aktif akibat 
klaim lahan yang belum terselesaikan

Penggunaan Lahan Berkelanjutan - 
halaman 25

VIII. Praktik-Praktik 
Bertanggungjawab di 
Dalam Wilayah Kerja Kami

Jumlah kejadikan kebakaran di dalam konsesi berdasarkan 
penyebab

Penggunaan Lahan Berkelanjutan - 
halaman 25

Jumlah serat kayu yang memiliki sertifikasi legal Penggunaan Lahan Berkelanjutan - 
halaman 25

IX. Tata Kelola Perusahaan 
yang Baik, Verifikasi dan 
Transparansi

Total area dan penilaian HCV/HCS milik konsesi yang 
tersedia untuk umum

Penggunaan Lahan Berkelanjutan - 
halaman 25

Daftar pemasok yang tersedia untuk umum Penggunaan Lahan Berkelanjutan - 
halaman 25

Jumlah peta konsesi milik PT RAPP dan pemasok yang 
tersedia untuk umum

Penggunaan Lahan Berkelanjutan - 
halaman 25

Persentase pemasok baru dimana proses uji kelayakan 
dilakukan sebelum pengiriman kayu pertama

Penggunaan Lahan Berkelanjutan - 
halaman 25

Status rekomendasi SAC Strategi dan Tata Kelola Keberlanjutan - 
halaman 14

Selain pengungkapan GRI, Laporan Keberlanjutan ini juga melaporkan sejumlah indikator dengan mengacu pada Kebijakan Pengelolaan 
Hutan Berkelanjutan (SFMP) 2.0 dari APRIL
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Acacia crassicarpa dan Acacia 
mangium

Dua spesies akasia yang memiliki ciri khas pertumbuhan cepat dan kualitas pulp yang baik. APRIL 
menanam Acacia crassicarpa di lahan gambut dan Acacia mangium di tanah mineral yang kering.

ADT Air Dry Ton, pulp yang dapat dipasarkan (dikeringkan dengan udara) yang mengandung 10% air.

AOX

Senyawa organik terklorinasi (adsorbable organically bound halogens) adalah sekelompok bahan 
kimia yang dapat diserap dari air dengan karbon aktif. AOX menyatakan konsentrasi total klorin yang 
terikat pada senyawa organik dalam air limbah. Besaran ini mengukur semua senyawa klorin, baik 
yang berbahaya maupun tidak.

Keanekaragaman Hayati Seluruh keanekaragaman atau variasi kehidupan di dalam satu ekosistem tertentu.

Bahan Bakar Nabati
Bahan Bakar Nabati (biofuel) diperoleh dari organisme hidup dan karena itu diklasifikasikan sebagai 
sumber terbarukan.

BOD
Kebutuhan oksigen biologis (biological oxygen demand). Besaran yang mengukur jumlah oksigen 
yang akan dikonsumsi bakteri saat menguraikan bahan organik yang tersedia secara biologis. BOD 
adalah besaran yang menggambarkan sejauh mana terjadi polusi organik pada air. Lihat juga “COD”.

Jejak karbon

Besaran jumlah total emisi karbon dioksida (CO2), dinitrogen monoksida (N2O), dan metana (CH4) 
dari sebuah populasi, sistem, atau kegiatan tertentu, dengan memperhatikan semua sumber, 
penyerap, dan penyimpan yang relevan dalam batas spasial dan temporal populasi, sistem, 
atau kegiatan yang bersangkutan. Dihitung sebagai karbon dioksida ekuivalen (CO2e) dengan 
menggunakan potensi pemanas global 100 tahun (GWP100) yang relevan.

COD

Kebutuhan oksigen kimiawi (chemical oxygen demand). COD tidak membedakan antara bahan 
organik yang tersedia secara biologis dan yang tidak bereaksi (inert), sehingga COD merupakan 
besaran yang mengukur jumlah total oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi semua bahan 
organik menjadi karbon dioksida dan air.

CoC
Chain of Custody, atau sistem lacak balak, yang melibatkan pemantauan, pelacakan, dan 
pendokumentasian alur serat kayu dari hutan industri ke pabrik.

Konsesi Istilah umum untuk izin pendirian hutan hutan industri bagi produksi pulp dan produk kertas.

Eukaliptus
Keluarga besar jenis pohon yang umum di Australia. Spesies tertentu, seperti Eucalyptus pellita, 
adalah tanaman asli Indonesia. APRIL Indonesia saat ini sedang memperluas penggunaan 
eukaliptus pada tanah mineral yang kering.

Serat kayu (fiber) Serat kayu dari hutan hutan industri.

PADIATAPA (FPIC/Free, Prior, 
Informed Consent)

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan, yaitu bentuk partisipasi dan konsultasi dari 
bawah ke atas dengan masyarakat setempat/masyarakat adat sebelum memulai pengembangan di 
area tertentu.

FFVP Program Desa Bebas Kebakaran (Fire Free Village Program)

FFA Aliansi Bebas Kebakaran (Fire Free Alliance)

Mekanisme pengaduan 

Mekanisme pengaduan diperkenalkan pada bulan Agustus 2016 yang berlaku untuk penyelesaian 
pengaduan yang terkait dengan implementasi SFMP 2.0 di dalam operasional APRIL dan mitra 
pemasok, dengan mengikuti prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan 
(PADIATAPA) sebagai titik awal.

GJ Gigajoule, unit energi yang setara dengan satu miliar joule.

GHG 
Gas rumah kaca. Berbagai gas seperti karbon dioksida, dinitrogen monoksida, dan metana yang 
menyerapkan dan memancarkan kembali radiasi termal (panas).

GRI Global Reporting Initiative

Hectare (Ha) Unit metrik untuk luas area yang setara dengan 10.000 meter persegi atau 2,417 ekar (acre).

HCS Kajian Stok Karbon Tinggi (High Carbon Stock)

HCV / HCVF 

Kajian Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value Forest) yang mencakup enam nilai 
HCV: HCV 1 Keanekaragaman spesies, HCV 2 Ekosistem dan mosaik tingkat bentang alam, HCV 3 
Ekosistem dan habitat, HCV 4 Layanan ekosistem, HCV 5 Kebutuhan masyarakat, HCV 6 Nilai-nilai 
budaya.

ISO 

International Organisation for Standardisation adalah federasi global yang beranggotakan berbagai 
badan standar nasional yang mewakili lebih dari 140 negara. ISO adalah organisasi non-pemerintah 
yang didirikan pada tahun 1947 untuk mendorong perkembangan standardisasi dan kegiatan yang 
terkait di seluruh dunia.

IUCN 

Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (International Union for Conservation of Nature) 
adalah jaringan lingkungan hidup tertua dan terbesar di dunia – keanggotaannya yang demokratis 
terdiri atas lebih dari 1.000 organisasi dari unsur pemerintah dan non-pemerintah, serta hampir 
11.000 ilmuwan sukarelawan, di lebih dari 160 negara. Organisasi ini membantu dunia mencari 
solusi pragmatik terhadap tantangan lingkungan hidup dan pembangunan yang paling mendesak. 
IUCN membantu penelitian ilmiah, mengelola proyek lapangan di seluruh penjuru dunia, dan 
mempertemukan pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga PBB, perusahaan, serta 
masyarakat setempat untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan, hukum, dan 
praktik terbaik

IFCC 
Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia (Indonesian Forestry Certification Cooperation) adalah 
sistem sertifikasi hutan nasional di Indonesia yang didukung PEFC.

IFS

Sistem Pertanian Terpadu (Integrated Farming System): Dimulai pada tahun 1999, prakarsa ini 
ditujukan untuk memungkinkan petani mencapai diversifikasi, efisiensi, dan hasil panen yang lebih 
besar. Kegiatan utama program ini mencakup pelatihan, serta menyediakan dukungan teknis dan 
dukungan pertanian bagi para petani.

Kerinci Lokasi di Provinsi Riau, Sumatera, Indonesia. Pusat operasi APRIL di Indonesia.

GLOSARIUM
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Kraft 

Proses kraft (juga dikenal sebagai sulphate pulping process). Proses ini serba guna karena
memungkinkan penggunaan banyak jenis kayu sebagai bahan baku. Pulp dari proses kraft yang 
belum diputihkan (unbleached) berwarna cokelat dan digunakan untuk kertas pembungkus dan 
kantong. Untuk digunakan sebagai kertas percetakan atau untuk menulis, perlu diputihkan terlebih 
dahulu.

Semenanjung Kampar
Semenanjung Kampar berada di Provinsi Riau, di pesisir timur Sumatera bagian tengah di Indonesia. 
Lokasinya berbatasan dengan laut di sisi utara dan timur, dengan Sungai Kampar di sisi selatan dan 
Sungai Kutup di sisi barat.

Sengketa lahan

Lahan di Indonesia sebagian besar adalah milik negara. Hak untuk menggunakan lahan diberikan 
kepada perusahaan dan individu tertentu berdasarkan izin konsesi dengan membayar biaya atau 
royalti. Pengecualian besar terhadap praktik ini adalah lahan desa tradisional, biasanya petak lahan 
kecil yang digunakan masyarakat desa untuk menanam pangan bahan makanan dan tanaman 
panen. Sengketa mungkin timbul akibat klaim yang tumpang tindih terhadap lahan yang sama, atau 
akibat tidak adanya sertifikat lahan sebagai bukti (misalnya perambahan) dan pengakuan atas hak 
tradisional yang dipertanyakan.

LTIFR Tingkat Frekuensi Kecelakaan Penyebab Kehilangan Waktu (Lost Time Injury Frequency Rate)

MHW kayu hutan alam (mixed hardwood)

Forum multi-pemangku 
kepentingan

Forum multi-pemangku kepentingan atau rembuk desa adalah forum konsultasi antara masyarakat 
dengan perwakilan APRIL untuk membicarakan jenis bantuan prasarana sosial dalam bentuk natura 
(in-kind) yang diperlukan di daerah tertentu.

Pengembangan baru
Pengembangan baru adalah pembukaan lahan pada tanah yang masih murni untuk ditanami atau 
untuk pembangunan prasarana.

NOx Oksida nitrogen, seperti nitrogen monoksida dan nitrogen dioksida (NO dan NO2).

Sertifikasi Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja

Didefinisikan sebagai sertifikasi SMK3 seperti yang dipersyaratkan oleh hukum Indonesia atau 
sertifikasi yang ekuivalen untuk pemasok yang beroperasi di luar Indonesia.

PIMS

Sistem Manajemen Informasi Hutan industri (Plantation Information Management System) 
merupakan perangkat lunak yang dipakai APRIL, dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis 
(Geographic Information Systems) yang terhubung dengan pangkalan data mengenai stok hutan 
industri, inventaris, status operasional, perintah kerja, dan biaya.

Pulp
Serat selulosa yang digunakan dalam produksi kertas, tisu, dan papan. Dapat diperoleh dari kayu 
keras, kayu lunak, dan serat tanaman.

Petajoule Unit energi yang setara dengan 1015 joule.

Lahan Gambut

Daerah tanah dengan lapisan-lapisan gambut yang terbentuk secara alami. Gambut adalah material 
organik (vegetatif) mati yang terakumulasi selama ribuan tahun akibat kombinasi terendam air secara 
permanen, tingkat oksigen yang rendah, dan keasaman tinggi. Gambut terdiri atas 90% air dan 10% 
material tanaman. Lahan gambut sangat bervariasi karena perbedaan regional dan lokal dari segi 
tanah, topografi, iklim, hidrologi, kimia air, vegetasi, dan faktor-faktor lainnya, termasuk gangguan 
manusia.

RKU

Rencana Kerja Usaha adalah dokumen rencana kerja 10 tahun yang mencakup informasi mengenai 
lokasi pekerjaan, perencanaan tata ruang, serta pengelolaan area, keberlanjutan produksi, 
perlindungan lingkungan hidup, dan kondisi sosial. Dokumen ini disampaikan oleh pemegang izin 
konsesi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

RKT
Rencana Kerja Tahunan adalah dokumen yang memperinci kegiatan yang dinyatakan dalam 
dokumen RKU.

Riparian Berkaitan dengan area di sekeliling jalur air alami. Ini juga mencakup vegetasi dan tanah.

Jalan yang Dibangun Jalan yang dibangun oleh APRIL atau mitra pemasoknya untuk digunakan masyarakat masyarakat.

SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dari PBB adalah sekumpulan 
tujuan, sasaran, dan indikator universal yang diharapkan akan digunakan oleh negara-negara 
anggota PBB untuk mengembangkan agendanya masing-masing selama 15 tahun ke depan untuk 
mengakhiri segala bentuk kemiskinan, melawan ketimpangan, dan mengatasi perubahan iklim, 
sembari memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal.

SOx Oksida sulfur, seperti sulfur monoksida, sulfur dioksida, dan sulfur trioksida (SO, SO2, dan SO3).

SFMP 2.0 Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Sustainable Forest Management Policy) 2.0

Proyek prasarana sosial:

• Yang sudah dirampungkan 

• Material yang diberikan

Proyek prasarana sosial: Pembangunan sekolah, balai pertemuan, jalan, jembatan, dukungan 
pendidikan dan kesehatan, fasilitas religius dan olahraga.
Yang sudah dirampungkan: Proyek prasarana sosial yang dirampungkan dalam periode pelaporan.
Material yang diberikan: Penyediaan material untuk proyek prasarana sosial.

UKM
Usaha Kecil dan Menengah; perusahaan atau individu dengan penerimaan usaha di bawah Rp500 
juta per bulan dengan perjanjian formal yang jelas untuk memasok barang dan/atau layanan kepada 
APRIL.

SMK3
Sistim Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan 
Menteri Ketenagakerjaan No. 50/2012.

TRIR Total Tingkat Insiden yang Dapat Direkam (Total Recordable Incident Rate)

TSS
Total Padatan Tersuspensi (Total Suspended Solids) adalah besaran yang mengukur sebanyak apa 
padatan dalam air limbah untuk menentukan mutu air.

TRS
Total Sulfur Tereduksi (Total Reduced Sulphur) adalah senyawa yang dilepaskan, baik dari sumber 
alami maupun industri, yang menghasilkan bau tak sedap, tetapi normalnya tidak dipandang 
berbahaya bagi kesehatan.

UNGC

United Nations Global Compact, salah satu prakarsa kemasyarakatan perusahaan (corporate 
citizenship) sukarela terbesar, yang terdiri atas 10 prinsip yang mencakup hak asasi manusia, 
ketenagakerjaan yang adil, perlindungan lingkungan hidup, dan antikorupsi. Didirikan pada bulan 
Juli 2000, UNGC berupaya mengedepankan corporate citizenship yang bertanggung jawab dengan 
menyediakan kerangka yang dapat diikuti dunia usaha sebagai respons terhadap tantangan 
globalisasi.

Pengambilan air
Jumlah seluruh air yang diambil dari Sungai Kampar untuk tujuan penggunaan apa pun selama 
periode pelaporan.

Pengaliran/pelepasan air 
kembali

pula denim dan air lunak yang digunakan di pabrik pulp. Tidak mencakup konsumsi air untuk 
pembangkit listrik, pemakaian di kota, kehilangan akibat penguapan, dan air yang dijual bersama  
produk.

Gabungan dari semua air buangan (efluen), air terpakai, dan air yang tidak terpakai yang dilepas 
ke Sungai Kampar di tempat pengolahan air buangan (efluen) yang menjadi tempat pengaliran/
pelepasan kembali.
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• Membandingkan data yang dilaporkan untuk Indikator Terpilih 
dengan sumber data yang mendasarinya melalui pengambilan 
sampel, termasuk perbandingan antara kondisi lokasi di tingkat 
konsesi dengan data yang dilaporkan untuk sub-sampel data; 

• Melakukan kunjungan lokasi ke sampel operasi kehutanan, 
termasuk konsesi milik APRIL sendiri dan para pemasoknya; 

• Menyelesaikan kunjungan situs pabrik untuk menilai kelengkapan 
sumber emisi gas rumah kaca, penyerap, dan reservoir; 

• Mengajukan pertanyaan mengenai asumsi penting dan melakukan 
perhitungan ulang dengan dasar pengambilan sampel; dan, 

• Mengkaji informasi kinerja untuk Indikator Terpilih yang disajikan 
dalam Laporan untuk menentukan apakah informasi kinerja 
tersebut konsisten dengan pemahaman kami secara keseluruhan, 
dan dengan pengalaman kami, atas kinerja keberlanjutan APRIL. 

Cakupan prosedur pengumpulan bukti yang dilakukan dalam 
perikatan asurans terbatas adalah lebih sedikit dibandingkan dengan 
perikatan asurans memadai, dan oleh karena itu tingkat asurans yang 
diperoleh akan lebih rendah.

INDEPENDENSI, KONTROL KUALITAS DAN 
KOMPETENSI 

Kami telah mematuhi aturan perilaku profesional/kode etik yang 
relevan yang berlaku untuk praktik akuntansi publik dan yang terkait 
dengan perikatan asurans, yang ditetapkan oleh berbagai badan 
akuntansi profesional, yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip 
dasar atas integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-
hatian, kerahasiaan dan perilaku profesional.

Firma menerapkan International Standard on Quality Control 1 dan 
dengan demikian menjaga sistem komprehensif atas pengendalian 
mutu, termasuk kebijakan dan prosedur yang terdokumentasi, 
mengenai kepatuhan terhadap ketentuan etika, standar profesional 
dan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku.

Perikatan ini dilakukan oleh tim multidisiplin yang beranggotakan 
para profesional dengan keahlian dan pengalaman yang sesuai, baik 
dalam asurans maupun dalam bidang yang relevan termasuk aspek 
lingkungan, sosial dan tata kelola.

KESIMPULAN KAMI 

Berdasarkan prosedur yang telah dilaksanakan, sesuai yang 
dijelaskan di atas, tidak ada hal yang menjadi perhatian kami yang 
menyebabkan kami percaya bahwa untuk periode dari 1 Januari 2018 
sampai 31 Desember 2018, Indikator Terpilih, seperti yang dijelaskan 
di Lampiran A dan diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan, 
tidak disusun dan disajikan, dalam semua hal yang material, sesuai 
dengan Protokol GRK dan pedoman dan definisi pelaporan internal 
Grup APRIL untuk pelaporan berkelanjutan, terkini sampai dengan 
tanggal laporan kami.

Chartered Professional Accountants,  
Akuntan Publik Berlisensi

2 Juli 2019
Vancouver, Kanada

PERNYATAAN ASURANS 

LAPORAN ASURANS TERBATAS INDEPENDEN 

Kepada manajemen Grup APRIL:

Kami telah ditugasi oleh manajemen Grup APRIL (‘APRIL’) untuk 
melaksanakan perikatan asurans terbatas terhadap informasi kinerja 
tertentu yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan (‘Laporan’) 
untuk periode dari 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2018.

INDIKATOR TERPILIH DAN KRITERIA YANG BERLAKU 

Ruang lingkup untuk perikatan asurans terbatas kami, sesuai 
persetujuan dengan manajemen, terdiri dari informasi kinerja 
(‘Indikator Terpilih’) seperti yang dijelaskan pada Lampiran A dan 
ditunjukkan dengan simbol  di dalam Laporan.

Indikator Terpilih, yang dimuat di dalam Laporan, telah ditentukan 
oleh manajemen berdasarkan penilaian APRIL atas isu material 
yang berkontribusi terhadap kinerja keberlanjutan APRIL dan yang 
paling relevan bagi para pemangku kepentingannya.

Tidak ada persyaratan wajib untuk penyusunan, publikasi atau reviu 
atas metrik kinerja keberlanjutan. Maka, dalam menyusun Indikator 
Terpilih, APRIL menerapkan Standar Akuntansi dan Pelaporan 
Korporat Protokol Gas Rumah Kaca, Edisi Revisi (‘Protokol GRK’), 
serta pedoman dan definisi pelaporan internal untuk pelaporan 
keberlanjutan, yang dapat ditemukan di bagian Glosarium dalam 
Laporan.

TANGGUNG JAWAB APRIL

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian 
Indikator Terpilih sesuai dengan Protokol GRK dan pedoman dan 
definisi pelaporan internal APRIL untuk pelaporan keberlanjutan 
terkini, sampai dengan tanggal laporan kami. Manajemen juga 
bertanggung jawab untuk menentukan tujuan APRIL sehubungan 
dengan kinerja dan pelaporan keberlanjutan, termasuk identifikasi 
para pemangku kepentingan dan isu material, dan untuk 
membangun dan memelihara sistem manajemen kinerja dan 
pengendalian internal yang layak yang menjadi sumber informasi 
untuk kinerja yang dilaporkan.

TANGGUNG JAWAB KAMI DAN PERSYARATAN 
PROFESIONAL 

Tanggung jawab kami sehubungan dengan Indikator Terpilih adalah 
untuk melakukan perikatan asurans terbatas dan menyatakan 
kesimpulan berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukan. Kami 
melaksanakan perikatan kami sesuai dengan International 
Standard on Assurance Engagements (‘ISAE’) 3000 (Revisi) 
Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical 
Financial Information dan ISAE 3410 Assurance Engagements on 
Greenhouse Gas Statements, yang ditetapkan oleh International 
Auditing and Assurance Standards Board. ISAE 3000 dan ISAE 3410 
mengharuskan kami merencanakan dan melakukan prosedur kami 
untuk mendapatkan tingkat asurans yang ditetapkan, sesuai dengan 
kriteria yang berlaku.

Kesimpulan kami tidak mencakup periode manapun sebelum 
periode untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018.

PENDEKATAN ASURANS

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk 
memperoleh semua bukti, informasi, dan penjelasan yang kami 
anggap perlu untuk merumuskan kesimpulan kami sebagaimana 
dijelaskan di bawah ini. Suatu perikatan asurans terbatas terdiri dari 
pengajuan pertanyaan, terutama terhadap orang yang bertanggung 
jawab atas penyusunan informasi kinerja untuk Indikator Terpilih, 
dan menerapkan prosedur analitik dan prosedur pengumpulan bukti 
lainnya, yang tepat. Prosedur kami termasuk:
• Mengajukan pertanyaan kepada manajemen untuk mendapatkan 

pemahaman tentang proses APRIL untuk menentukan isu 
material bagi para pemangku kepentingan utama APRIL; 

• Mengajukan pertanyaan kepada staf terkait di tingkat perusahaan 
dan konsesi serta pemasok serat untuk memahami proses 
pengumpulan data dan pelaporan atas Indikator Terpilih; 

• Jika relevan, melakukan penelusuran (walkthrough) untuk 
mengevaluasi desain pengendalian internal yang berkaitan dengan 
pengumpulan data dan pelaporan Indikator Terpilih; 
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Indikator Laporan Keberlanjutan untuk Asurans

Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
• Hektar yang dikembangkan berdasarkan kategori 
• Total area dan area HCV/HCS berdasarkan konsesi tersedia untuk 

umum (#)
• Peta konsesi PT. RAPP dan pemasok tersedia untuk umum (%)
• Jumlah dari pengembangan baru oleh PT. RAPP dan pemasok 

yang terdeteksi tidak patuh (#) dan persentase dari ketidakpatuhan 
yang menghasilkan tindakan korektif (%)

• Lahan atau izin yang diperoleh APRIL setelah 3 Juni 2015 dan 
jumlah hektar atas pengembangan terkait (HCV/HCS dan non-
HCV/HCS) (#)

Pengelolaan Hutan Keberlanjutan (Lanjutan) 
• Jumlah tonase dari pengiriman kayu hutan alam (MHW) yang 

digunakan oleh pabrik Kerinci (#)
• Pengiriman ke pabrik oleh pihak ketiga (jumlah tonase) setelah 3 

Juni 2015 yang diperoleh dari penebangan hutan HCV, HCS, atau 
hutan lahan gambut (#)

• Tonase dan persentase dari pasokan serat berdasarkan wilayah 
(PT. RAPP, konsesi dan hutan tanaman rakyat) (%)

• Persentase perubahan kapasitas konsumsi serat di pabrik (%)
• Persentase serat yang tercakup dalam sertifikasi legalitas (%)
• Luasan hektar hutan industri dalam program kemitraan petani 

(outgrower programs)

Air
• Deskripsi dari pengelolaan dan pemantauan air termasuk proses 

pengambilan air, konsumsi air dan pembuangan air (kualitatif)
• Jumlah pengambilan air dari Sungai Kampar
• Jumlah pembuangan air ke Sungai Kampar 

Perlindungan, Konservasi dan Restorasi Hutan
• Luasan hektar (#) dan persentase (%) dari area konservasi dan 

restorasi yang terkena dampak kebakaran, pembangunan atau 
perambahan 

• Rasio area konservasi terhadap jumlah area hutan industri 
keseluruhan

• Jumlah dan luasan hektar konsesi APRIL dan pemasok yang 
termasuk dalam proses tingkat bentang alam (#)

• Persentase dari area restorasi ekosistem dengan rencana formal 
untuk perlindungan dan/atau tujuan restorasi untuk spesies 
langka, terancam dan hampir punah (%)

Pengelolaan Lahan Gambut
• Luas area hutan industri, konservasi dan restorasi ekosistem di 

lahan gambut (ha)

Emisi
• Keseluruhan jejak karbon (Emisi Lingkup 1)
• Mill tonase dari emisi gas rumah kaca/tonase atas pulp (tCO2e/adt)
• Mill tonase dari emisi gas rumah kaca/tonase atas kertas  

(tCO2e/tonase) 

Pengelolaan Kebakaran Strategis 
• Jumlah dari peristiwa kebakaran di konsesi (#)
• Jumlah dari desa yang mengikuti program desa bebas  

kebakaran (#)

Energi
• Persentase dari kebutuhan energi pabrik yang terpenuhi 

berdasarkan sumber energinya (%)
• Persentase dari kontribusi energi berdasarkan jenis bahan bakar 

(Renewable/Non-Renewable) (%) 

Bahan baku 
• Bahan baku terbarukan dan tak terbarukan untuk produksi pulp 

dan produksi kertas

Kepatuhan Pemasok
• Daftar pemasok tersedia untuk umum 
• Persentase dari pemasok baru yang proses uji kelayakannya telah 

diselesaikan sebelum pengiriman kayu pertama (%)

Indikator SFMP Tambahan  
• Status atas rekomendasi SAC 
• Hektar dari konsesi APRIL dan pemasok yang saat ini tidak aktif 

karena konflik yang belum terselesaikan
• Persentase dari pengaduan yang telah selesai sesuai dengan 

standar prosedur (SOP) pengaduan (%)

Kesehatan dan Keselamatan Kerja   
• Tingkat kematian (#)
• Persentase dari operasi PT. RAPP, pemasok dan kontraktor yang 

dicakup oleh sertifikasi OHS (%)

APENDIKS  A
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