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“Usaha yang baik adalah 
usaha yang membawa 
kebaikan bagi 5C: 
masyarakat (community), 
negara (country), iklim 
(climate), pengguna 
(customer), dan perusahaan 
(company) – hanya dengan 
demikian usaha tersebut 
akan terus bertahan”
Sukanto Tanoto, founder of  
APRIL Group
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Pesan dari 
Presiden APRIL

Tahun yang kita tinjau kali ini dicirikan dengan 
kemajuan saksama yang penuh dengan upaya 
mengatasi aneka tantangan dan menjalankan 
Kebijakan Pengelolaan Hutan berkelanjutan 
(SFMP/Sustainable Forest Management Policy) di 
lapangan, tempat yang kami yakini paling sesuai 
untuk mendatangkan makna.

APRIL dan banyak korporasi di tingkat global 
lainnya makin mengupayakan agar kebijakan, 
praktik, dan tujuan perusahaan selaras dengan 
Tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDG/
Sustainable Development Goals) Pbb, dan seiring 
dengan hal tersebut kami juga semakin sadar 
bahwa upaya mewujudkan diri menjadi organisasi 
yang bergerak untuk mencapai tujuan hanya akan 
bermakna apabila tujuan tersebut tercermin jelas 
dalam tindakan yang dilakukan.

Dalam pandangan kami, kemajuan yang diraih 
secara ajek dan terus berjalan lebih penting 
dibandingkan dengan pernyataan atau lompatan 
besar ke depan namun tanpa isi.

Praveen Singhavi

Kami sadar bahwa upaya 
kami menjadi organisasi 

yang bergerak untuk 
mencapai tujuan  hanya 

akan bermakna bila 
tujuan tersebut tercermin 

jelas dalam tindakan

Kami terus menyempurnakan kebijakan, proses, 
dan tindakan kami guna memastikan kami 
senantiasa selangkah lebih maju dalam mewujudkan 
ekspektasi dari pemangku kepentingan utama 
kami. Mereka jelas mengharapkan bahwa capaian 
kemajuan kami yang diraih berkat ketekunan, 
inovasi, dan pengetahuan praktis juga harus 
didasari oleh ilmu yang ilmiah serta dilaksanakan 
dalam kerangka kerja yang bertanggung jawab 
dan menjunjung etika. Kerangka tersebut harus 
mengakui kenyataan bahwa APRIL tidak dapat 
mencapai seluruh tujuannya sendirian – kerja 
bersama mitra, kolaborasi, transparansi, dan 
pelibatan merupakan hal penting yang perlu ada.

Seiring upaya kami memulai proses formal melalui 
konsultasi dengan PwC agar dapat mengidentifikasi 
dan membuat pendekatan kami lebih selaras 
dengan SDG, kami terus memegang komitmen 
untuk meniadakan deforestasi dan menghentikan 
pengembangan baru di lahan gambut di seluruh 
rantai pasok.

Yang juga penting ialah adanya upaya pemerolehan 
keyakinan dari pihak ketiga (third party assurance) 
yang dilakukan oleh KPMG, yang dilaporkan 
kepada Komite Penasihat Pemangku Kepentingan 
(SAC/Stakeholder Advisory Committee) serta 
dibuka untuk publik, yang memastikan kepatuhan 
kami pada komitmen tersebut termasuk komitmen 
dasar kami lainnya, dengan terus mendorong 
pelaksanaan praktik terbaik dalam rantai pasok.

Saat ini kami tengah menerapkan Peta jalan 
Lahan Gambut (Peatland Roadmap), yang disusun 
bersama dengan Kelompok Kerja Pakar Gambut 
yang Independen (IPEWG/Independent Peat 
Expert Working Group). Sebagai bagian dari upaya 
ini, APRIL telah membangun menara fluks yang 
canggih di area hutan tanaman, restorasi, dan 
konsesi dengan penggunaan campuran. Menara-
menara tersebut akan memberikan data tentang 
emisi serta tingkat penyerapan (sequestration) 
GRK. Data tersebut akan menjadi masukan 
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100% serat terbarukan dari hutan tanaman tersertifikasi PEFC Dicetak di atas 
  

Kertas Offset Premium

pesan dari presiden APRIL
tentang laporan ini dan penilaian materialitas
perusahaan kami
pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan
pelibatan pemangku kepentingan/pengelolaan lahan gambut bertanggung jawab 
mendukung masyarakat dan perekonomian setempat 
pengembangan sumber daya manusia/kesehatan dan keselamatan
operasional pabrik yang bertanggung jawab
indeks Isi GRI dan Tabel SDG

102-2GRI 



bebas Kebakaran (FFA/Fire Free Alliance) yang 
saat ini telah melibatkan banyak perusahaan, serta 
memelihara kemampuan pemadaman api kelas 
dunia.

Praveen Singhavi

APRIL President

Tentang Laporan Ini

Laporan ini merupakan Laporan Keberlanjutan 
(Sustainability Report) APRIL yang ke-9 sejak 
tahun 2002, dan merupakan laporan yang untuk 
pertama kalinya diterbitkan per tahun setelah 
sebelumnya diterbitkan dua tahun sekali. Transisi 
menuju pelaporan tahunan merupakan respons 
kami terhadap komitmen untuk terus melakukan 
perbaikan dalam pemantauan, pelaporan, dan 
verifikasi. Upaya ini juga merupakan penyelarasan 
dengan kegiatan pemerolehan keyakinan terbatas 
yang juga dilakukan per tahun terkait implementasi 
komitmen APRIL dalam Kebijakan Pengelolaan 
Hutan berkelanjutan (SFMP/Sustainable Forest 
Management Policy) 2.0. Seluruh Laporan 
Keberlanjutan terdahulu dapat dilihat di Dasbor 
Keberlanjutan APRIL.

Lingkup

Laporan ini berfokus pada kemajuan dan tantangan 
dalam menjalankan tanggung jawab ekonomi, 
lingkungan hidup, dan sosial dalam kegiatan 
operasional Grup APRIL di Indonesia yang menjadi 
lokasi manufaktur, hutan tanaman industri, serta 
kawasan konservasi dan restorasi.

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 (supply partners) adalah pemasok serat 
yang menjadi mitra kerja jangka panjang APRIL 
dan berkontribusi pada komitmen 1-for-1, yaitu 
keinginan perusahaan kami untuk mengkonservasi 
atau merestorasi satu hektar hutan untuk tiap hektar 
hutan tanaman. Pemasok Pasar Terbuka (open-
market suppliers) adalah pemasok serat yang tidak 
berkontribusi pada komitmen ini dan dikontrak untuk 
pembelian pasokan dari pasar terbuka.

Laporan ini membahas perusahaan dan kegiatan 
operasional serta praktik para mitra pemasok 
seratnya antara 1 januari 2017 dan 31 Desember 
2017, dengan fokus pada area yang banyak menarik 
perhatian pemangku kepentingan, khususnya dalam 
hal kinerjanya dibandingkan dengan komitmen di 
bidang keberlanjutan.

Kerangka Pelaporan

Laporan ini disusun berdasarkan informasi yang 
dilaporkan melalui indikator pelaporan, data, dan 
temuan terkait pemerolehan keyakinan sehubungan 
dengan Sustainable Forest Management Policy 
(SFMP 2.0) APRIL, dan dengan kerangka 
penyusunan yang mengacu pada standar pelaporan 
Global Reporting Initiative, yang dikenal sebagai GRI 
Standard, dalam hal Kerangka Inti (Core Framework). 
Daftar lengkap pengungkapan yang mengacu pada 
GRI dapat dilihat pada halaman 80 laporan ini.

Pemerolehan Keyakinan

APRIL menugaskan KPMG untuk melakukan 
kegiatan pemerolehan keyakinan terbatas (limited 
assurance) atas beberapa informasi dalam laporan 
ini, yang ditandai dengan simbol . Laporan 
pemerolehan keyakinan eksternal dari KPMG tahun 
2017 dapat dilihat pada halaman 94.

Narahubung

Apabila ada pertanyaan terkait laporan ini, silakan 
hubungi: sustainability@aprilasia.com.

bagi target dan tindakan mitigasi emisi kami di 
keseluruhan bentang lahan.

Kami juga terus menjalankan proyek restorasi 
dalam skala bentang lahan melalui Restorasi 
Ekosistem Riau (RER). RER merupakan bagian dari 
kegiatan konservasi yang lebih luas yang dilakukan 
di seluruh wilayah konsesi kami dan wilayah 
mitra pemasok kami yang telah membantu kami 
terus meraih kemajuan dalam komitmen untuk 
menyisihkan satu hektar lahan konservasi untuk 
setiap hektar lahan hutan tanaman.

Tahun ini kami terus melanjutkan Program 
Desa bebas Kebakaran (FFVP/Fire Free Village 
Program), memberi dukungan terhadap Aliansi 
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100% serat terbarukan dari hutan tanaman tersertifikasi PEFC Dicetak di atas 
  

Kertas Offset Premium

pesan dari presiden APRIL
tentang laporan ini dan penilaian materialitas
perusahaan kami
pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan
pelibatan pemangku kepentingan/pengelolaan lahan gambut bertanggung jawab 
mendukung masyarakat dan perekonomian setempat 
pengembangan sumber daya manusia/kesehatan dan keselamatan
operasional pabrik yang bertanggung jawab
indeks Isi GRI dan Tabel SDG

pesan dari presiden APRIL
tentang laporan ini dan penilaian materialitas
perusahaan kami
pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan
pelibatan pemangku kepentingan/pengelolaan lahan gambut bertanggung jawab 
mendukung masyarakat dan perekonomian setempat 
pengembangan sumber daya manusia/kesehatan dan keselamatan
operasional pabrik yang bertanggung jawab
indeks Isi GRI dan Tabel SDG
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Hal-hal tersebut secara luas berpusat pada komitmen peniadaan deforestasi, pengelolaan dan perlindungan 
lahan gambut, pengukuran dan mitigasi emisi karbon, pencegahan kebakaran, transparansi rantai pasok, 
pelibatan warga masyarakat dan penyelesaian konflik, serta produksi yang bertanggung jawab, termasuk emisi 
pabrik (mill) dan pengelolaan limbah.

Risiko Material dan Peluang

O: Peniadaan deforestasi & sumber serat bertanggung jawab
O: Model produksi-perlindungan
O: Pengelolaan lahan gambut bertanggung jawab
O: Pemberdayaan ekonomi masyarakat

O: Restorasi ekosistem
R: Kampanye pemangku kepentingan

Dampak Isu Tata Kelola, HAM, Lingkungan Hidup, 
Ketenagakerjaan, dan Antikorupsi pada lingkungan operasional
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R: Keseimbangan gender

Rendah

Tinggi

Tinggi

Penilaian Materialitas

Resiko

Peniadaan deforestasi dan pemerolehan sumber 
kayu yang bertanggung jawab: Hal ini merupakan 
komitmen mendasar dan isu penggerak tunggal 
dalam perbincangan di tingkat global tentang 
keberlanjutan. berdasarkan verifikasi independen, 
APRIL telah menunjukkan kepatuhannya terhadap 
komitmen ini. Masih ada peluang untuk terus 
membangun rasa saling percaya dengan pemangku 
kepentingan serta untuk menjadikan perusahaan ini 
berbeda dengan jalan memenuhi komitmen penting 
ini.

Tinjauan independen dan transparansi: 
komunikasi transparan dan pelibatan yang konstruktif 
terus menjadi hal penting dalam membangun dan 
menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. 
Kritik eksternal terkait komitmen kebijakan makin 
mengharuskan perusahaan untuk melakukan 
tindakan yang lebih dari sekadar menunjukkan 
kepatuhan agar para pemangku kepentingan dapat 
memperoleh keyakinan tambahan.

Keberimbangan gender: akan terus menjadi area 
fokus, dan meskipun hal ini dapat diatasi melalui 
manajemen perusahaan, ilmu dan penelitian, serta 
fungsi manajemen atau operasional lainnya yang 
terkait keberlanjutan dan yang bersifat umum, hal ini 
akan terus menjadi tantangan untuk dapat dicapai 
dalam kegiatan operasional di bidang kehutanan.

Melalui wadah/platform yang telah terbentuk untuk 
pelibatan pemangku kepentingan seperti misalnya 
Komite Penasihat Pemangku Kepentingan (SAC/
Stakeholder Advisory Committee) dan Kelompok 
Kerja Pakar Gambut yang Independen (IPEWG/
Independent Peat Expert Working Group), 
pertemuan rutin dengan pihak perbankan 
dan pengguna layanan kami, masukan dari 
berbagai forum pemangku kepentingan yang 
diselenggarakan oleh SAC, konsultasi dengan 
berbagai mitra kerja, termasuk kritik masukan dari 
LSM, kami melakukan penilaian atas hal-hal yang 
menjadi perhatian material (besar) bagi pemangku 
kepentingan utama kami.

Peluang

Model Produksi-Perlindungan: terdapat 
peluang untuk menunjukkan model yang berhasil 
memadukan konservasi sebagai bagian dari model 
kegiatan usaha yang menguntungkan agar dapat 
membawa capaian hasil yang imbang di bidang 
ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Model ini 
juga menawarkan sumber-sumber dengan jaminan 
keyakinan untuk memperoleh sumber daya demi 
menjaga kelangsungan prakarsa konservasi ini. 

Pengelolaan Lahan Gambut Bertanggung 
Jawab: Lahan gambut merupakan bentang alam 
yang amat kompleks. Akan tetapi terdapat peluang 
untuk memperkuat masukan ilmiah ke dalam 
kebijakan dan praktik manajemen melalui upaya 
yang terus dilakukan APRIL bersama dengan ahli-
ahli di bidang lahan gambut yang tergabung dalam 
IPEWG. Pengumpulan data primer dalam hal emisi 
GRK terkait penggunaan lahan, misalnya, akan 
menjadi masukan bagi terbentuknya pemahaman 
terkini dan upaya mitigasi yang lebih baik. 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat: 
Masyarakat merupakan bagian tak terpisahkan 
dari model produksi-perlindungan, dan dukungan 
bagi pembangunan ekonomi mereka merupakan 
hal penting dalam upaya mengurangi risiko 
perambahan hutan dan konversi lahan secara ilegal. 
Terdapat peluang untuk mempromosikan hutan 
rakyat (community forestry) yang juga membangun 
kapasitas masyarakat untuk mengelola hutan 
secara lestari sembari memberikan penghidupan 
bagi mereka dan juga pasokan serat bagi pabrik.

Restorasi Ekosistem: Restorasi Ekosistem Riau 
(RER) merupakan proyek unggulan (landmark 
project) yang dapat dijadikan model bagi upaya 
restorasi yang efektif di Indonesia dan di tempat 
lain karena capaiannya yang signifikan dalam hal 
konservasi keanekaragaman hayati dan keberhasilan 
pencegahan kebakaran di tingkat masyarakat serta 
strategi perlindungan bentang alam.

O : Peluang R : Risiko
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100% serat terbarukan dari hutan tanaman tersertifikasi PEFC

102-11 | 102-44 | 102-46 | 102-47GRI pesan dari presiden APRIL
tentang laporan ini dan penilaian materialitas
perusahaan kami
pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan
pelibatan pemangku kepentingan/pengelolaan lahan gambut bertanggung jawab 
mendukung masyarakat dan perekonomian setempat 
pengembangan sumber daya manusia/kesehatan dan keselamatan
operasional pabrik yang bertanggung jawab
indeks Isi GRI dan Tabel SDG

Dicetak di atas 
  

Kertas Offset Premium



1 Kepastian besaran/jumlah kawasan konservasi masih menanti penyelesaian klaim yang masuk dan angka yang dilaporkan 
mencerminkan estimasi terbaik atas semua perambahan dan klaim yang masih diupayakan diselesaikan di kawasan konservasi. Lihat 
halaman 24 untuk perincian lebih lanjut.

Asia Pasifik

Eropa, Timur Tengah, Afrika

Amerika Utara

Operasional kehutanan bagi APRIL dan mitra pasokan
Tujuan 1-for-1 – wilayah Konservasi vs. hutan tanaman: 81%1

455.015 ha
kawasan hutan tanaman

8.348 ha
wilayah hutan rakyat

14.355 ha
program kemitraan 
hutan tanaman (out-
grower)

56%
Hutan 
tanaman di 
lahan gambut 

(256.682 ha)

Pangkalan 
Kerinci, Riau

Singapura

jakarta

80%
Kawasan lahan gambut 
pada wilayah konservasi 
dan restorasi ekosistem 
(297.134 ha)

Pasar yang dilayani
Produk kami dihasilkan di Indonesia

dan diekspor ke lebih dari 70 negara di dunia

7.627 orang
pegawai

2,8 million
ton/tahun1,15 million

ton/tahun

15.893  orang
kontraktor

Tenaga kerja APRIL dan mitra pasokan

Kapasitas produksi

Pabrik Pulp

Pabrik Pulp

369.420 ha
kawasan konservasi dan 
restorasi ekosistem 

1

Sorotan 2017

kertas
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100% serat terbarukan dari hutan tanaman tersertifikasi PEFC Dicetak di atas 
  

Kertas Offset Premium

pesan dari presiden APRIL
tentang laporan ini dan penilaian materialitas
perusahaan kami
pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan
pelibatan pemangku kepentingan/pengelolaan lahan gambut bertanggung jawab 
mendukung masyarakat dan perekonomian setempat 
pengembangan sumber daya manusia/kesehatan dan keselamatan
operasional pabrik yang bertanggung jawab
indeks Isi GRI dan Tabel SDG



PERUsaha aN

k aMI

aPRIL berkomitmen 
melakukan 
pengelolaan 
hutan secara 
berkelanjutan 
sebagai bagian dari 
model produksi-
perlindungan yang 
mengintegrasikan 
pembangunan 
ekonomi dan 
sosial dengan 
perlindungan 
lingkungan hidup
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Kertas Offset Premium

pesan dari presiden APRIL
tentang laporan ini dan penilaian materialitas
perusahaan kami
pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan
pelibatan pemangku kepentingan/pengelolaan lahan gambut bertanggung jawab 
mendukung masyarakat dan perekonomian setempat 
pengembangan sumber daya manusia/kesehatan dan keselamatan
operasional pabrik yang bertanggung jawab
indeks Isi GRI dan Tabel SDG



Angka ini tidak termasuk kurang-lebih 18.000 ha di 

bawah PT. RAPP dan 22.000 ha area konservasi 

Mitra Pemasok yang masih dalam klaim lahan. 

jumlah pasti kawasan konservasi masih menunggu 

penyelesaian klaim dan angka-angka yang 

dilaporkan di sini mencerminkan estimasi terbaik dari 

seluruh perambahan dan klaim yang masih belum 

terselesaikan di kawasan konservasi. Lihat halaman 

24 untuk informasi lebih lanjut.

APRIL dan mitra-mitra pemasoknya melindungi 

dan mengelola sebanyak 218.568 hektar hutan 

konservasi, serta menjadi yang terdepan dalam 

proyek restorasi ekosistem pada lahan gambut 

seluas 150.852 hektar di Semenanjung Kampar 

di Sumatra dan di pulau Padang. Dengan jumlah 

keseluruhan lahan mencapai 369.4201 hektar 

yang terdiri dari kawasan konservasi dan kawasan 

restorasi hutan, sebanyak 81% capaian sudah 

diperoleh atas komitmen 1-for-1 kami, yaitu bahwa 

kami akan melindungi atau mengkonservasi satu 

hektar hutan untuk setiap hektar lahan hutan 

tanaman.

1 Angka ini tidak termasuk kurang-lebih 18.000 ha di bawah PT. 
RAPP dan 22.000 ha area konservasi Mitra Pemasok yang masih 
dalam klaim lahan. jumlah pasti kawasan konservasi masih 
menunggu penyelesaian klaim dan angka-angka yang dilaporkan 
di sini mencerminkan estimasi terbaik dari seluruh perambahan 
dan klaim yang masih belum terselesaikan di kawasan konservasi. 
Lihat halaman 24 untuk informasi lebih lanjut.

Serat untuk pabrik pulp (bubur kertas) dan kertas 

berasal dari lahan hutan tanaman seluas 455.015 

hektar yang dikelola oleh PT Riau Andalan Pulp 

and Paper (PT. RAPP) serta dari area konsesi mitra 

pemasok yang terletak di pulau Sumatra. Grup 

APRIL dan mitra-mitranya memasok sekitar 71% 

dari kebutuhan serat bagi pabrik, dan sisanya akan 

dipenuhi oleh sumber pemasok pasar terbuka 

dari Sumatra, Kalimantan, dan Malaysia. Perincian 

tentang mitra pemasok APRIL dapat dilihat pada 

Dasbor Keberlanjutan.

Komitmen pada Pengelolaan Hutan 
Berkelanjutan

APRIL berkomitmen melakukan pengelolaan 

hutan berkelanjutan sebagai bagian dari model 

perlindungan-produksi yang mengintegrasikan 

pembangunan ekonomi dan sosial dengan 

perlindungan lingkungan hidup. Hal ini turut 

mencakup komitmen pada peniadaan deforestasi, 

pengelolaan lahan gambut bertanggung jawab, 

dan penyelarasan dengan Tujuan Pembangunan 

berkelanjutan (SDG) Pbb dengan penekanan pada 

Tujuan 12, 13, 15.

Hal ini didukung dengan komitmen pada 

transparansi, pelaporan, dan verifikasi 

independen. APRIL bekerja sama dengan 

kelompok penasihat independen untuk 

mengawasi implementasi SFMP 2.0 dan upaya-

upayanya untuk memajukan pengelolaan lahan 

gambut secara bertanggung jawab yang berbasis 

ilmiah. Kelompok penasihat ini turut mencakup 

SAC yang terdiri dari para ahli di bidang 

kehutanan dan keberlanjutan, IPEWG yang terdiri 

dari para ilmuwan terkemuka di bidang lahan 

gambut, dan Dewan Penasihat RER yang turut 

mencakup ahli-ahli di bidang konservasi dan 

keanekaragaman hayati. Selain memberikan 

pembinaan dan pengawasan, fungsi penasihat 

tersebut membantu memantau kinerja yang 

dibandingkan dengan komitmen perusahaan 

terhadap keberlanjutan dengan ditunjuknya 

penyedia layanan pemerolehan keyakinan yang 

independen. Semua hasil reviu/tinjauan, audit, dan 

risalah pertemuan serta laporan dari kelompok 

penasihat dapat dilihat di Dasbor Keberlanjutan 

APRIL untuk ditinjau dan ditelaah oleh publik.

Pertumbuhan yang Dilandasi Keberlanjutan

Keberlanjutan diintegrasikan dalam strategi kegiatan 

usaha kami, dengan pertumbuhan yang kini 

digerakkan oleh nilai (value) melalui diversifikasi 

di hilir, yang dipisahkan dari ekspansi jejak 

pemerolehan sumber daya alam.

Strategi keberlanjutan APRIL dimasukkan dalam 

beberapa cara, dari prinsip 5C yang dicetuskan 

oleh pendiri perusahaan hingga metrik/ukuran 

kinerja individual. Prinsip 5C menyatakan bahwa 

hal yang baik bagi perusahaan (Company) 

pertama-tama harus baik bagi negara (Country), 

masyarakat (Community), iklim (Climate), dan 

pengguna (Customer), sedangkan di tingkat 

yang lebih operasional, implementasi SFMP 

merupakan bagian penting dari balanced scorecard 

perusahaan, yang diintegrasikan bersama dengan 

metrik/ukuran bisnis yang lazim dipakai.

2,8 juta 
ton

1,15 juta 
ton

kapasitas produksi 
pulp per tahun

kapasitas produksi 
kertas per tahun

Perusahaan Pulp dan Kertas
Terkemuka di Dunia
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102-12 | 102-16 | 102-1 | 102-2 | 102-3  | 102-4
102-5 | 102-6 | 102-7 | 102-18 | 102-45 | 205-2

GRI 



Presiden
APRIL

Direktur 
Keberlanjutan

Tim
Keberlanjutan 

jAKARTA

Tim
Keberlanjutan

Team RIAU

Corporate Affairs, 
Komunikasi 
Korporat,

Perizinan Hukum

Pembangunan 
Masyarakat 

RER 

Direktur
Pengelola 

Operasional 
APRIL

Indonesia

P E L a k s a N a a N 

k E b I j a k a a N  P E N G E L O L a a N 

h U Ta N  b E R k E L a N j U Ta N

( s F M P  2 . 0 )

SFMP 2.0 APRIL merupakan pilar strategis dalam 
pengambilan keputusan operasional, bisnis, dan 
ilmiah di perusahaan. Kebijakan ini mendapat 
dukungan penuh dari para pemegang saham dan 
jajaran eksekutif pimpinan yang berperan aktif dalam 
implementasi, tinjauan, dan pemantauan kinerja. 
bagian yang menjalankan fungsi keberlanjutan – 
dengan lebih dari 100 anggota di berbagai tim lintas-
fungsi di perusahaan – terhubung langsung dengan 
fungsi pimpinan eksekutif dan turut mencakup 
kalangan profesional di bidang keberlanjutan, ahli 
kehutanan, ilmuwan, dan peneliti.

Implementasi SFMP 2.0 APRIL mendapat 
pengarahan dari SAC yang melakukan pengawasan 
independen atas implementasi SFMP 2.0 serta 
memberikan masukan balik dan rekomendasi 
penting kepada APRIL sebagai bagian dari inisiatif 
perusahaan untuk terus melakukan perbaikan. 
Kelompok ini terdiri dari ahli-ahli di bidang kehutanan, 
konservasi, dan ilmu sosial.

Sebagai bagian dari perannya melakukan verifikasi 
dan pemantauan, SAC memilih penyedia layanan 
pemerolehan keyakinan independen untuk memantau 
kemajuan Grup APRIL dalam upaya memenuhi tujuan 
yang telah ditetapkan dalam kebijakan perusahaan. 
Hal ini menjadi bagian dari komitmen APRIL untuk 
menjaga transparansi. 

Tata Kelola & Kepemimpinan 

Ringkasan laporan pertemuan SAC dan pemutakhiran 
lain terkait rekomendasi dari SAC serta laporan status 
kemajuan oleh Grup APRIL dapat dilihat oleh publik 
di APRIL Dialog dan melalui edaran yang dikirim ke 
berbagai pemangku kepentingan.

Kepemimpinan

Pimpinan perusahaan memberikan contoh bagi 
tim APRIL lainnya dalam membentuk strategi dan 
mendorong implementasi agar sejalan dengan 
nilai-nilai perusahaan. Perumusan, pelaksanaan, 
dan pemantauan kepatuhan terhadap strategi 
keberlanjutan APRIL merupakan tanggung jawab 
Direktur bidang Keberlanjutan dan Eksternal 
yang menjadi pimpinan struktur tim keberlanjutan 
terpadu, dengan perwakilan dari kantor jakarta dan 
pangkalan operasional di Pangkalan Kerinci, provinsi 
Riau, Sumatra.

Struktur pimpinan:
•	 Bey	Soo	Khiang	–	Ketua,	Grup	APRIL
•	 Alagaratnam	Joseph	Devanesan	–	Wakil	Ketua,	

Grup APRIL 
•	 Praveen	Singhavi	-	Presiden,	Grup	APRIL	
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1 Angka ini tidak termasuk kurang-lebih 18.000 ha di bawah PT. RAPP dan 22.000 ha area konservasi Mitra 
Pemasok yang masih dalam klaim lahan. jumlah pasti kawasan konservasi masih menunggu penyelesaian klaim 
dan angka-angka yang dilaporkan di sini mencerminkan estimasi terbaik dari seluruh perambahan dan klaim 
yang masih belum terselesaikan di kawasan konservasi. Lihat halaman 24 untuk informasi lebih lanjut.

bentang Alam

hektar hutan  dalam 
konservasi dan 

restorasi

Hutan 
tanaman 
industri

369.420

PT. RAPP 209.252

Mitra Pemasok 237.415

Hutan Masyarakat 8.348

Total 455.015

PT. RAPP 69.972

Mitra Pemasok 148.596

Perizinan Restorasi 
Ekosistem

150.852

Total 369.420

Total area hutan tanaman 
terdiri dari:

Perincian area konservasi dan 
restorasi:

bersama dengan Mitra Pemasok kami, kami mengelola

455.015 hektar hutan tanaman industri
dengan 369.420 hektar hutan dalam konservasi dan restorasi

APRIL meluncurkan SFMP 2.0 di tahun 2015. 
Kebijakan ini mengatur cara kami mengelola 
sumber daya alam kami demi memperoleh 
capaian hasil yang optimal dari segi sosial, 
lingkungan hidup, dan ekonomi. Kebijakan ini 
merupakan versi terbaru dari SFMP versi awal 
yang diterbitkan tahun 2014.

Sebagai anggota Royal Golden Eagle (RGE) Group, 
APRIL juga melakukan penyelarasan dengan 
Kerangka Keberlanjutan yang diberlakukan oleh 
RGE. 

Komitmen SFMP turut mencakup penghapusan 
deforestasi dari rantai pasok kami serta janji kami 
bahwa kami hanya akan mengembangkan area 
yang tidak berhutan sebagaimana telah diidentifikasi 
dalam kajian independen yang telah melalui tinjauan 
sejawat tentang HCV (Nilai Konservasi Tinggi/NKT) 
dan HCS (Stok Karbon Tinggi/SKT).

Kebijakan ini juga mencakup konservasi dan restorasi 
ekosistem atas hutan alam, serta pembentukan 
Kelompok Kerja Ahli Gambut yang Independen 
(IPEWG/Independent Peat Expert Working Group) 
untuk memberikan masukan tentang pengelolaan 
lahan gambut bertanggung jawab. SFMP 2.0 juga 
berfokus pada upaya mencapai pengurangan jejak 
karbon kami, dukungan proaktif pada masyarakat 
setempat, penghormatan pada hak-hak masyarakat 
adat, praktik kerja yang bertanggung jawab, dan 
tata kelola yang baik.

Implementasi SFMP 2.0 diawasi oleh SAC yang 
secara rutin meninjau dan secara independen 
mengaudit implementasi komitmen keberlanjutan 
APRIL sebagaimana terdapat pada SFMP2.0. 
Seluruh pelaporan, pemantauan, dan implementasi 
yang terkait dengan SFMP 2.0 diterbitkan pada 
Dasbor Keberlanjutan kami.

Ringkasan laporan pertemuan SAC serta segala 
pembaruan terkait rekomendasi yang dikeluarkan 
oleh SAC dan laporan status kemajuan dari Grup 
APRIL dapat dilihat oleh publik dan tersedia di APRIL 
Dialog serta disebarkan ke berbagai pemangku 
kepentingan. Penyedia layanan pemerolehan 
keyakinan dimaksud ialah KPMG.

SAC dan APRIL didukung oleh fungsi penasihat 
lainnya, termasuk IPEWG dan Dewan Penasihat 
RER. IPEWG turut mencakup ilmuwan dan 
peneliti terkemuka di bidang lahan gambut tropis 
dan memberikan masukan bagi APRIL terkait 
pengelolaan lahan gambut bertanggung jawab 
di kawasan produksi dan konservasi, sedangkan 
Dewan Penasihat RER – termasuk para penasihat 
di bidang konservasi, ilmu pengetahuan, dan 
masyarakat – mengawasi proyek restorasi lahan 
gambut yang penting ini.

dalam hektar

dalam hektar

1
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GRI 

SFMP

102-9 | 102-11 | 304-1 | 413-1 | 411-1

IB | IC | IF | IG | IH | IIA | IIB | IIIB | IVD 
VIB | VIIIB | IXA | IXB | IXC | IXE



Independent Peat Expert 
Working Group (IPEWG)

Komitmen SFMP

Dibentuk pada tahun 2015, Kelompok Kerja Pakar 
Gambut yang Independen (IPEWG/Independent 
Peat Expert Working Group) merupakan kelompok 
yang terdiri dari ilmuwan dalam dan luar negeri 
dengan pengalaman luas di bidang dinamika 
lahan gambut. Kelompok ini berperan memberikan 
pemahaman berbasis ilmu atas berbagai pendekatan 
dan tindakan sebagai dasar terbentuknya praktik 
terbaik dalam mengelola hutan tanaman di lahan 
gambut. Kelompok ini juga memberi dukungan 
bagi APRIL dan pemangku kepentingan lainnya 
dalam penyusunan visi lahan gambut, yang 
menyeimbangkan antara produksi, perlindungan, 
dan restorasi serta manfaat sosial.

Sebagai arahan bagi pekerjaannya bersama APRIL, 
IPEWG menyusun Peta Langkah dan Rencana 
Kerja yang memberikan kerangka menyeluruh 
bagi kegiatan IPEWG dengan tujuan akhir 
mengembangkan strategi pengelolaan lahan gambut 
jangka panjang yang berbasis ilmu pengetahuan 
untuk APRIL dan pemasoknya. Peta Langkah Lahan 
Gambut tersebut memiliki tiga komponen:
•	 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 subsidensi 

SFMP 2.0 APRIL memberikan arahan bagi 
penggunaan dan pengembangan lahan, dengan 
komitmen utama sebagai berikut:
•	 Hanya mengembangkan area yang tidak 

berhutan, yang telah diidentifikasi melalui kajian 
independen tentang HCV (Nilai Konservasi 
Tinggi) dan HCS (Stok Karbon Tinggi) dan telah 
melalui tinjauan sejawat

•	 APRIL tidak akan mengadakan lahan baru, 
ataupun izin kehutanan baru; atau menerima 
kayu dari lahan yang lisensinya dipegang oleh 
pihak ketiga di mana setelah tanggal 3 juni 
2015 pihak penjual diketahui telah membuka 
hutan atau lahan gambut yang berhutan yang 
diketahui merupakan area HCV atau HCS.

•	 Tidak ada pengembangan baru oleh APRIL 
dan mitra pemasoknya pada lahan gambut 
yang berhutan. Sejak dikeluarkannya SFMP 
2.0, hal ini diperluas sehingga turut mencakup 
perlindungan bagi kawasan lahan gambut yang 
tidak berhutan. 

Pada tahun 2017, seluruh penanaman dilakukan di 
area-area yang sebelumnya mengalami deforestasi 

Luas area penanaman 
awal (dalam Ha) 
pada lahan yang 
sebelumnya berhutan

PT. RAPP Hutan Rakyat Mitra Pemasok Pemasok Pasar 
Terbuka

Tanah mineral 27 0 699 Data tidak lengkap 
per 31 Desember 
2017Lahan Gambut 0 0 14

akibat kebakaran atau perambahan dan yang tidak 
diidentifikasi sebagai area HCV, dan untuk PT. RAPP, 
tidak ada pengembangan baru yang teridentifikasi.

Untuk Mitra Pemasok, ada dua kejadian di mana 
operasi hutan tanaman dan pemulihan lahan 
dianggap tidak sejalan dengan komitmen APRIL, 
sedangkan untuk Pemasok Pasar Terbuka, 
berdasarkan informasi yang diterima tidak ada 
pengembangan baru yang teridentifikasi. Peluang 
perbaikan dan Rencana Tindakan sebagai respons 
atas kejadian tersebut telah diidentifikasi dan 
dilaksanakan.

Untuk indikator utama lainnya terkait penggunaan 
lahan, tidak ada pengembangan baru yang 
tidak sejalan dengan SFMP, serta tidak terdapat 
ketidakpatuhan yang mengakibatkan langkah 
koreksi di tahun 2017 , serta tidak ada izin lahan 
baru yang diperoleh .

Selain itu, juga tidak ada pengiriman kayu hutan alam 
atau pasokan untuk pabrik Kerinci yang berasal dari 
pembalakan di lahan gambut HCV atau HCS yang 
berhutan .

serta jejak karbon APRIL untuk produksi yang 
sudah ada di lahan gambut.

•	 Mengembangkan visi bagi bentang lahan 
gambut: didasarkan pada gabungan antara 
produksi yang dikelola secara bertanggung 
jawab, pemulihan dan rehabilitasi, serta 
perlindungan untuk semua hutan yang masih 
ada dan melalui kolaborasi dengan pemangku 
kepentingan lain, menyeimbangkan antara 
produksi, perlindungan, dan pembangunan 
sosial.

Selama tahun 2017 telah diperoleh kemajuan 
yang baik pada ketiga komponen tersebut 
dan IPEWG telah membuat 17  rekomendasi 
tentang bagaimana unsur ilmiah dapat terus 
dikembangkan di tahap kedua pekerjaan IPEWG. 
Per 13 Desember 2017, rekomendasi tersebut 
masih terus diupayakan agar dapat dipenuhi, akan 
tetapi sudah ada 14  rekomendasi yang telah 
ditindaklanjuti dan tiga  ditangguhkan.
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Pengelolaan Penggunaan Lahan 
Konservasi

Rekalibrasi Area 
Konservasi

Di tahun 2017 APRIL membuat kemajuan signifikan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Penggunaan 
Lahan Konservasi untuk berbagai area konservasi yang terdapat di area konsesi APRIL. Proses ini dirancang 
untuk mengidentifikasi area-area prioritas untuk perlindungan, dan memperhatikan fitur habitat yang 
bersebelahan yang ada di luar batas wilayah konsesi, serta risiko lain yang terkait, misalnya perambahan. Proses 
ini juga mengarah pada perbaikan kualitas data terkait status area berhutan yang masih ada. Saat digabungkan, 
rencana-rencana tersebut akan membentuk suatu rencana pengelolaan konservasi di tingkat bentang alam di 
area-area yang menjadi tempat operasi kami. Kerangka ini akan diimplementasi sepenuhnya pada area konsesi 
APRIL tahun ini dan kemudian diterapkan ke Mitra Pemasok di tahun 2018 dan 2019. 

Di tahun 2017, PT. RAPP melakukan banyak kegiatan untuk memasukkan data perambahan di masa lalu serta 
data klaim atas lahan ke dalam sistem pemantauan di perusahaan untuk seluruh sektor konsesi karena data-
data ini sebelumnya tidak tercatat.

Area konservasi per 
31 Desember 2017

Hektar dan % hilangnya konservasi menurut penyebab

Kebakaran Pengembangan Perambahan %

PT. RAPP 69.972 - - 236,7 0,3%

Mitra Pemasok 148.596 3 - 525,7 0,4%

Izin Restorasi 
Ekosistem

150.852 - - - 0,0%

Total 369.420 3 - 762,4 0,2%

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas, upaya ini berujung pada kenaikan signifikan dalam jumlah 
area, khususnya area konservasi berhutan, yang tercatat masuk sebagai area yang masih dalam klaim atau 
perambahan. Proses ini masih belum sepenuhnya rampung di akhir tahun 2017 dan masih belum diselesaikan 
oleh Mitra Pemasok. Alhasil, angka-angka yang dilaporkan di atas merupakan estimasi terbaik dari APRIL karena 
masih ada ketidakpastian signifikan dalam hal seberapa besar jumlah pasti area konservasi berhutan yang 
menurut riwayatnya telah hilang akibat kegiatan perambahan dan area yang masih menunggu hasil putusan 
penyelesaian klaim atas lahan.

Area konsesi APRIL dan pemasok yang saat ini tidak aktif karena perkara lahan yang masih belum selesai ialah:

Pemasok Kayu besarnya lahan 
(Ha) yang tidak aktif 
akibat klaim atas 
lahan yang belum 
terselesaikan

# kasus yang 
diidentifikasi

jumlah (Ha) dengan 
kasus yang telah 
diidentifikasi

% Teridentifikasi

PT. RAPP 31.915 593 16.128 51%

Supply Partners 72.163 287 5.446 8%

Total 104.078 880 21.574 21%

Mengukur Emisi dan Penyerapan 
Karbon di berbagai jenis Lanskap

APRIL mengumpulkan data penelitian tentang emisi GRK dan laju penyerapan di area hutan tanaman, restorasi 
ekosistem, dan penggunaan lahan campuran. Hal ini akan membantu terbentuknya metodologi yang dapat 
dipertanggungjawabkan untuk menghitung emisi dari penggunaan lahan – bagian paling penting dalam jejak 
gas rumah kaca APRIL secara keseluruhan – yang melengkapi metodologi untuk menghitung emisi di tingkat 
pabrik. Kami telah menempatkan tiga menara canggih Eddy Covariance Flux di tiga ekosistem lahan gambut 
yang berbeda, yang mengukur perubahan tingkat GRK (atau fluks) tiap 30 menit dalam suatu jejak ekosistem 
seluas 200 hektar.

Teknik ini mengukur CO2, H2O, Metana, dan Nitrogen Oksida. Menara Fluks memberikan data yang paling 
komprehensif jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang sepenuhnya didasarkan pada ruang pantau 
tanah gambut yang mengukur titik-titik terpisah masing-masing seluas satu meter persegi. Teknologi ini diterima 
baik di kalangan masyarakat ilmiah, memberikan pengukuran yang bersifat langsung, sering/dengan frekuensi 
tinggi, dan berskala ekosistem yang menetapkan faktor-faktor emisi GRK untuk berbagai jenis intervensi di 
suatu bentang alam.

Sumber Emisi Status Metodologi Status Penghitungan

Emisi Pabrik Cakupan 1 dan 2 Telah ditetapkan Calculated

Operasional Serat Cakupan 1 dan 2 Telah ditetapkan belum dihitung

Emis penggunaan lahan Disusun pihak ketiga dan ditelaah 

oleh IPEWG 

Sedang dihitung - Draftt
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APRIL dan mitra-mitra pemasoknya menyediakan 
pasokan untuk kurang-lebih 71% kebutuhan serat 
pabrik, dan sisanya dipenuhi oleh sumber dari pasar 
terbuka.

Seluruh pasokan serat ke pabrik kami terikat oleh 
SFMP 2.0 APRIL. Kebijakan tersebut dijalankan 
melalui sosialisasi, proses uji tuntas (due diligence) 
internal, pemantauan kepatuhan termasuk 
pemantauan perubahan tutupan lahan internal 
melalui data satelit, dan proses pemerolehan 
keyakinan independen di bawah SAC APRIL.

Di tahun 2017, kami membuat kemajuan signifikan 
dalam meningkatkan transparansi di seluruh 
rantai pasok kami serta dalam kemampuan kami 
mengakses data pemasok di sepanjang tahun. Hal 
ini turut mencakup data dari pemasok Pasar Terbuka 
dan merupakan area fokus bagi perusahaan dan 
bagi SAC.

Daftar seluruh pemasok Serat Kayu kami, peta 
100% PT. RAPP dan Mitra-mitra Pemasok dan 
peta 80% pemasok pasar terbuka dapat dilihat oleh 
publik dan tersedia di Dasbor Keberlanjutan kami .

Selain itu, seluruh laporan HCV PT. RAPP (11 dari 
11)  dan Mitra Pemasok (16 dari 16)  tersedia 
bagi publik di wadah/platform yang sama, bersama 
dengan 2 laporan Pemasok Pasar Terbuka . 
Sebanyak 6 laporan HCV Pemasok Pasar Terbuka   
juga tersedia dari situs web pemasok.

Kami memiliki Kebijakan Asosiasi (lihat Dasbor 
Keberlanjutan) yang mendefinisikan akuntabilitas 
langsung dan tidak langsung terkait kepatuhan pada 
SFMP 2.0 APRIL.

Proses kepatuhan pemasok turut mencakup 
serangkaian unsur termasuk sosialisasi kebijakan 
dan uji tuntas (due diligence) serta asesmen angka 
dasar terkait kepatuhan pemasok dan kebijakan 
asosiasi. Proses uji tuntas pemasok dilaksanakan 
di tahun 2017 dan diberlakukan pada semua 
pemasok baru dengan sebanyak 75%  pemasok 
baru menjalani proses uji tuntas di lokasi (on-site) 
sebelum pengiriman kayu pertama. Hal ini didukung 
oleh pemantauan dan verifikasi perubahan tutupan 
lahan serta mekanisme penyelesaian keluhan yang 
tersedia bagi publik yang dapat digunakan untuk 
mengangkat kekhawatiran terkait para pemasok.

Perusahaan Grup 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

Kepatuhan Rantai PasokHutan Tanaman 
Rakyat

Kemajuan Komitmen 
1-for-1

Program Hutan Tanaman Rakyat (Community Fiber 
Plantation) menawarkan potensi sumber serat hutan 
tanaman yang relatif dekat dengan pabrik. Ekspansi 
pencarian sumber serat lokal dapat memberikan 
manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, dan 
peluang untuk memperluas pemanfaatan sumber 
ini telah dibahas dengan SAC APRIL. Saat ini, luas 
lahan hutan tanaman (dalam hektar) yang ada di 
program kemitraan hutan tanaman oleh masyarakat 
(outgrower) ini masih relatif kecil yaitu 14.355 Ha

 yang luasnya mencapai 3% relatif terhadap 
keseluruhan area hutan tanaman PT. RAPP dan 
mitra-mitra pemasoknya.

Saat ini APRIL  memberi dukungan pada 15 Hutan 
Tanaman Rakyat: 

Community FIber Plantation/Hutan Rakyat (HR)

HR SERING

HR KOPERASI TUNAS HARAPAN

HR KOPERASI bAHTERA MANDIRI

HR DELIMA SAKTI

HR bEDAGUH

HR KOPERASI PENARIKAN jAYA

HR KELOMPOK TANI SOTOL

HR PAYAKUMbUH

HR KELOMPOK TANI SITUGAL

HR KELOMPOK LUbUK KEbUN

HR KELOMPOK TANI RAMbAHAN

HR KELOMPOK TANI TARAKAN bARU

HR KELOMPOK GUNUNG MELINTANG

HR PETAPUSAN

HR KELOMPOK TANI PARIT GUNTUNG

Angka terbaru yang dilaporkan yaitu yang meliputi 
periode januari s.d. Desember 2017 menyatakan 
bahwa rasio antara area konservasi dan hutan 
tanaman APRIL mencapai 81%. Angka ini 
menggambarkan luas area hutan tanaman yang 
mencapai 455.015 hektar dibandingkan dengan 
369.420 hektar area konservasi dan restorasi.

berkurangnya luas area konservasi dan restorasi 
yang dilaporkan yaitu dari 419.159 hektar di tahun 
2015-2016 menjadi 369.420 hektar di tahun 2017 
diakibatkan oleh dikembalikannya sejumlah izin 
Mitra Pemasok kepada pemerintah dalam periode 
ini karena kurangnya opsi pengembangan, dan 
tersedianya data yang lebih baik tentang area-area 
yang terkena klaim lahan. Area tersebut dikecualikan 
dari definisi area konservasi yang digunakan dalam 
melakukan penghitungan.

Selain itu, juga terdapat ketidakpastian yang 
signifikan tentang jumlah pasti area konservasi yang 
masih menanti penyelesaian klaim dan angka-angka 
yang dilaporkan mencerminkan estimasi terbaik dari 
seluruh perambahan dan klaim yang masih belum 
terselesaikan di area konservasi.

Kami terus mencari peluang untuk mendukung 
pemerintah Indonesia di tingkat nasional dan daerah 
dalam memenuhi komitmen kami terkait 1-for-1. 
Minat dan kepentingan kami diarahkan pada proyek 
yang dapat memberlakukan model produksi-
perlindungan yang melibatkan pengelolaan aktif atas 
area konservasi dibandingkan dengan pendekatan 
pendanaan sederhana yang mencirikan sebagian 
peluang yang ada.
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Legalitas dan Sertifikasi Pasokan Serat

Tabel berikut ini merangkum persentase pasokan serat yang tercakup dalam sertifikasi legalitas per 
31 Desember 2017.

Pemasok % masukan serat pabrik Kerinci 
antara 1 januari 1 2017 – 
31Desember 2017

Sertifikasi 
Legalitas

jenis sertifikasi

PT. RAPP 32,79% Ya PHPL, IFCC dan VLK

Mitra Pemasok 38,55% Ya PHPL, IFCC dan VLK

Pemasok Pasar Terbuka 28,67% Ya PHPL, IFCC, VLK dan FSC 
Controlled Wood

Hutan Tanaman Rakyat 0,00% Ya N/A

 
 
Komitmen pada Proses FSC

APRIL telah melakukan dialog dengan Forest Stewardship Council sejak awal 2016 terkait proses APRIL untuk 
mengakhiri disosiasi. Pada Desember 2017, FSC melakukan re-evaluasi atas kesiapan APRIL, yang disampaikan 
kepada Direksi FSC dan memperoleh konfirmasi dari mereka. Pada 2018, FSC melanjutkan dialog konstruktif 
dengan APRIL dan para pemangku kepentingan yang berkepentingan dalam upaya menyusun peta jalan untuk 
mengakhiri disosiasi. Sebagian dari proses ini mencakup asesmen untuk menetapkan angka lini dasar yang 
akan dijadikan masukan bagi penyusunan peta jalan, yang akan dilakukan oleh suatu tim ahli independen yang 
ditunjuk FSC. Sementara itu, APRIL terus berfokus pada pemenuhan komitmen SFMP 2.0 dan inisiatif kesiapan 
internal untuk memperkuat kepatuhan sesuai dengan standar FSC yang relevan.

Sertifikasi Tingkat Nasional

1. Sustainable Plantation Forest Management 
(SPFM): Sejak tahun 2006, Riau Andalan Pulp 
& Paper (PT. RAPP), unit operasi Grup APRIL, 
telah mendapat sertifikat SPFM (Pengelolaan 
Hutan Tanaman berkelanjutan) sesuai standar 
Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).

2. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), 
sertifikasi oleh Kementerian Kehutanan: 
PT. RAPP memegang sertifikat PHPL, suatu 
sertifikasi wajib bagi seluruh perusahaan yang 
bergerak di bidang kehutanan di Indonesia. 
Sertifikasi ini memastikan kepatuhan PT. 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 pemerintah 
Indonesia dan Uni Eropa (EU) guna memenuhi 
aturan hukum dan persyaratan di bidang anti 
pembalakan liar. Produk-produk kami dilengkapi 
dengan dokumen V-Legal yang merupakan 
sertifikat yang menerangkan legalitas serat 
yang menjadi bahan produksi pulp dan 
kertas. Dokumen V-Legal ini diterbitkan oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
RI dan merupakan bentuk pengesahan atas kayu 
yang telah dipanen. Dokumen V-Legal berfungsi 
sebagai izin FLEGT (atau Fungsi Perlindungan 
Ekosistem Gambut) sejak 15 November 2016.

4. Sistem Manajemen Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja (SMK3): Operasional Grup 
APRIL yang ada di provinsi Riau, Indonesia 
kebanyakan mendapat sertifikasi SMK3, 
yang 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 
mendapatkan 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 di Indonesia sebagian 
besar mendapat sertifikat OHSAS 18001 
(Sistem Manajemen Keselamatan), ISO 9001 
(Sistem Manajemen Mutu), dan ISO 14001 
(Sistem Manajemen Lingkungan).

2. PEFC-CoC: Sejak 2010, fasilitas produksi Grup 
APRIL mendapat sertifikasi sesuai standar pada 
Programme for the 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).

Sertifikasi

APRIL melangkah lebih dari sekadar 
memenuhi aturan hukum dalam melaksanakan 
pengelolaan hutan secara berkelanjutan. 
Perusahaan kami mengupayakan memperoleh 
sertifikat yang sesuai di tingkat nasional dan 
internasional serta menerapkan keterlacakan 
penuh pihak ketiga.
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P E L I b aTa N 

P E M a N G k U  k E P E N T I N G a N

Pelibatan pemangku kepentingan 
merupakan bagian inti dalam 
upaya membangun dan menjaga 
kepercayaan dengan berbagai 
pemangku kepentingan

Komite Penasihat Pemangku 
Kepentingan (SAC)

Pelibatan pemangku kepentingan merupakan bagian inti dalam implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan 
berkelanjutan/SFMP APRIL dan dalam upaya membangun sekaligus memelihara kepercayaan berbagai 
kelompok pemangku kepentingan. APRIL secara aktif ikut serta dalam berbagai kegiatan dan pelibatan 
pemangku kepentingan, termasuk: 
Pertemuan rutin dan pemberian informasi terbaru kepada pengguna dan mitra keuangan.

•	 Konsultasi tentang materialitas dengan pemangku kepentingan eksternal sebagai bagian dari proses 
Pelaporan Keberlanjutan kami.

•	 Forum rutin dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal dan nasional, yang dilaporkan melalui Dasbor 
Keberlanjutan dan APRIL Dialog.

•	 Pelibatan rutin dengan dewan penasihat kami - RER, IPEWG, dan SAC – yang melakukan koordinasi bila 
diperlukan dan dapat pula melakukan pelibatan dengan pemangku kepentingan.

•	 Pelibatan LSM di tingkat provinsi, nasional, dan internasional.
•	 Interaksi rutin dengan pemerintah.
•	 Partisipasi dalam forum dan proses sertifikasi (FSC, PEFC)
•	 Partisipasi dalam forum global, seperti misalnya Responsible business Forum, Innovation Forum, TFA 

2020, Global Landscapes Forum, dan World Peatland Congress

Sejak 2014, Komite Penasihat Pemangku 
Kepentingan (SAC/Stakeholder Advisory Committee) 
telah bertemu tiga sampai empat kali setahun, 
memantau kemajuan APRIL dalam upayanya 
memenuhi komitmen dalam kebijakan SFMP 2.0.

Sejak terbentuknya SAC dan hingga akhir tahun 
2017, SAC telah memberikan 118  rekomendasi 
kepada APRIL, yang mana 65 di antaranya telah 
diimplementasi, 17 masih berlanjut, dua tengah 
dikembangkan, dan sisanya merupakan bentuk 
arahan, telah dikonsolidasikan, atau tidak lagi berlaku.

Tema-tema utama di berbagai rekomendasi 
tersebut turut mencakup pengelolaan bentang alam, 
kepatuhan dan pemantauan rantai pasok, program 
sosial, dan perbaikan analisis dan manajemen data 
internal.

Sebagai bagian dari peran verifikasi dan pemantauan, 
SAC memilih penyedia jasa pemerolehan keyakinan 
independen untuk memantau kemajuan Grup 
APRIL dalam memenuhi tujuan kebijakan. Hal 
ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk 
menjaga transparansi. Ringkasan laporan berbagai 
pertemuan SAC serta informasi terbaru tentang 
rekomendasi yang dikeluarkan oleh SAC serta 
laporan status kemajuan Grup APRIL dapat dilihat 
oleh publik dan tersedia di APRIL Dialog serta 
disebarkan ke berbagai pemangku kepentingan. 
Penyedia layanan pemerolehan keyakinan tersebut 
saat ini ialah KPMG.

Risalah pertemuan SAC dan IPEWG diterbitkan 
dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui 
APRIL Dialog.
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tentang laporan ini dan penilaian materialitas
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Menghormati Hak Masyarakat Adat dan 
Warga Masyarakat

APRIL berkomitmen pada penerapan prinsip 
persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan 
(free, prior and informed consent) dengan masyarakat 
adat dan warga masyarakat di perdesaan. Tidak ada 
konsesi baru di tahun 2017, dan dengan demikian 
tidak ada perjanjian formal yang perlu dibuat . 

Menyelesaikan Klaim Lahan Masyarakat

APRIL bekerja aktif menyelesaikan klaim lahan 
masyarakat dan perambahan. Dilakukan proses 
penyelesaian pada klaim tanah, dan bila atas 
suatu klaim lahan telah dicapai penyelesaian, maka 
penyelesaian tersebut akan dinyatakan dalam MoU 
dengan individu dan desa yang bersangkutan. 
Perambahan dilaporkan kepada pihak berwenang 
setempat.

Pada tahun 2015, APRIL menerapkan suatu sistem 
yang dapat melacak status kegiatan perambahan dan 
lahan dalam klaim lahan dengan lebih akurat. Sistem 
ini melacak lokasi, status, dan penyelesaian klaim 
lahan yang terutama terletak di kawasan konservasi. 
Selama tahun 2017, PT. RAPP memperbarui sistem 
tersebut agar dapat memasukkan riwayat data 
klaim dan perambahan atau yang terjadi sebelum 
tahun 2015 untuk semua wilayah konsesinya. Hal ini 
menambah jumlah area konservasi berhutan yang 
tercatat tengah klaim lahan atau dirambah. Proses 
ini masih terus dijalankan dengan Mitra Pemasok di 
akhir tahun 2017, dan dengan demikian angka pasti 
masih belum dapat dilaporkan.

Kemajuan yang dibuat di tahun 2017 dalam upaya 
menyusun katalog klaim waris dan perambahan 
menunjukkan langkah maju yang signifikan.

Prosedur Penyelesaian Keluhan

APRIL berkomitmen terhadap penyelesaian 
pengaduan dan konflik melalui proses yang 
konsultatif, transparan, dan disepakati bersama 
yang menghargai hak-hak masyarakat. Setelah 
melalui proses konsultasi dengan para pemangku 
kepentingan, APRIL merampungkan dan 
meluncurkan Prosedur Penyelesaian Keluhan di tahun 
2016 agar dapat dengan transparan mencatat dan 
menangani keluhan yang masuk . Untuk informasi 
lebih lanjut, silakan lihat http://sustainability.aprilasia.
com/category/grievance-mechanism/17.

Prosedur ini berlaku pada penyelesaian atau resolusi 
keluhan yang terkait dengan implementasi SFMP 
2.0 di dalam operasional APRIL dan mitra pemasok.

Fokus di tahun 2017 ialah menyosialisasikan prosedur 
tersebut dengan masyarakat guna mendorong 
pemanfaatan sistem ini untuk menyampaikan 
keluhan. Selain membuat sistem tersebut tersedia 
bagi publik, tim pembangunan masyarakat di hutan 
tanaman terus memasukkan penanganan keluhan 
masyarakat setempat sebagai bagian dari kegiatan 
mereka sehari-hari. Penelusuran atas kasus-kasus 
pengaduan dan penyelesaiannya dapat dilihat di 
Dasbor Keberlanjutan APRIL. 

Di tahun 2017, ada 8  keluhan yang masuk, yang 
semuanya berhasil ditangani dalam waktu 10 hari
dengan 6  di antaranya diselesaikan sesuai dengan 
prosedur operasional standar per 31 Desember 
2017. Masih ada peluang untuk terus memperluas 
tersosialisasinya Prosedur Penyelesaian Keluhan 
serta untuk meningkatkan akurasi proses pelaporan. 
Hal ini menjadi fokus di tahun 2018.

Pelaporan SFMP 2.0 Mendukung Masyarakat Lokal 

Keanggotaan dan Partisipasi di 
Tingkat Nasional dan Global

Laporan tentang implementasi Grup APRIL atas Kebijakan Pengelolaan Hutan berkelanjutan/SFMP 2.0 yang 
diterbitkan pada bulan juli 2018 merupakan tinjauan untuk periode 1 januari s.d. 31 Desember 2017 dan 
merupakan penugasan dari SAC. Kerangka yang digunakan mencakup kinerja APRIL dibandingkan dengan 
45 indikator pengukuran lini dasar dan disusun berdasarkan masukan dari dua putaran forum pemangku 
kepentingan dan konsultasi publik.

Laporan tentang implementasi SFMP 2.0 oleh APRIL turut mencakup evaluasi atas kinerja perusahaan, 
identifikasi ketidaksesuaian (non-conformance) serta ‘peluang perbaikan’. Demi transparansi, seluruh laporan 
dan ringkasan didistribusikan kepada pemangku kepentingan dan diterbitkan melalui Dasbor Keberlanjutan dan 
APRIL Dialog.

Sejak terbentuknya SFMP 2.0 pada juni 2015, pemerolehan keyakinan tahunan terkait pemenuhan indikator, 
baik sepenuhnya maupun sebagian (sub-set) indikator yang menjadi prioritas, telah dimintakan oleh SAC untuk 
dilaporkan mulai awal tahun 2016.

•	 UN	Global	Compact	(Global)

•	 UN	Global	Compact	Network	(Singapura)

•	 Tropical	Forest	Alliance	2020

•	 World	Economic	Forum

•	 World	 	 Business	 	 Council	 	 on	 	 Sustainable	
Development

•	 Kerja	 sama	 Sertifikasi	 Kehutanan	 Indonesia	 /	
Indonesian Forestry Certification Cooperation

•	 Himpunan	Gambut	Indonesia

•	 Singapore	Environment	Council

•	 The	Programme	for	the	Endorsement	of	Forest	
Certification (PEFC)

•	 Aliansi	Bebas	Kebakaran

•	 HCS	 Approach	 Steering	 Group	 (permohonan	
menjadi anggota tengah diproses)

•	 Forest	 Stewardship	 Council	 (APRIL	 saat	
ini terlibat dalam proses untuk mengakhiri 
disosiasi)

•	 Asosiasi	industri	nasional	di	Indonesia	termasuk	
KADIN, IbCSD, APHI, APKII 
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P E N G E L O L a a N  L a h a N 

G a M b U T  ya N G 

b E R Ta N G G U N G  j a W a b

aPRIL bertujuan 
mewujudkan 
lanskap lahan 
gambut yang 
memiliki 
keanekaragaman 
hayati, berkembang, 
dan tangguh
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Rasio antara Konservasi dan Hutan 
Tanaman di Lahan Gambut

Tabel berikut ini berisi rasio antara area konservasi dibandingkan dengan area hutan tanaman di lahan gambut 
(per 31 Desember 2017)

Dalam hektar PT. RAPP Hutan Rakyat Mitra Pemasok Pemasok Pasar 
Terbuka

Hutan tanaman di lahan 
gambut

111.206 6.653 138.823 Data tidak lengkap 
per 31 Desember 
2017

Konservasi* di lahan gambut 44.413 - 101.869

Rasio antara konservasi dan 
hutan tanaman 

0.4 : 1 - 0,7 : 1

Restorasi ekosistem di lahan 
gambut

150.852 - -

Total konservasi dan restorasi 
ekosistem

195.265 - 101.869

Rasio antara konservasi dan 
restorasi ekosistem dan hutan 
tanaman

1,8 : 1 - 0,7 : 1

* Area konservasi turut mencakup area yang berhutan dan area terbuka serta sejumlah kecil lahan pertanian dan prasarana, dan tidak 
mencakup area konservasi yang lahannya masih dalam gugatan.

Rasio keseluruhan antara area konservasi dan area hutan tanaman untuk PT. RAPP masih tetap sama 
sebagaimana dilaporkan per 30 juni 2016. Untuk Mitra Pemasok, dikembalikannya sejumlah izin ke 
pemerintah di tahun 2017 karena kurangnya opsi pengembangan dan data yang lebih baik terkait riwayat 
klaim lahan turut berkontribusi pada sedikit menurunnya rasio antara area konservasi dan area hutan tanaman, 
mengingat bahwa area-area yang masih masuk dalam klaim lahan tidak dimasukkan dalam definisi area 
konservasi yang digunakan dalam penghitungan.

Guna mencapai hal tersebut, kami telah berupaya 
mengembangkan pendekatan penanganan lahan 
gambut secara ilmiah dan berjangka panjang 
untuk lahan konsesi kami, sekaligus melakukan 
pembahasan dengan badan Restorasi Gambut dan 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan dan 
mengembangkan pendekatan dan praktik kami agar 
sejalan dengan data dan pemikiran ilmiah terbaru. 
Riset ilmiah telah mengidentifikasi dua risiko utama, 
dan penanganannya menjadi komponen penting 
dalam rencana kami keseluruhan.

Sejalan dengan tujuan dan peraturan Pemerintah 
Indonesia, dan melalui kerja sama dengan sejumlah 
pemangku kepentingan lainnya, APRIL berupaya 
mencapai lanskap lahan gambut yang memiliki 
keanekaragaman hayati, berkembang, dan tangguh, 
sehingga memberikan penghidupan dan dukungan 
bagi kesejahteraan masyarakat setempat, sekaligus 
keamanan pasokan serat bagi bisnis kami. 

Pertama, meminimalkan subsidensi serta 
mengidentifikasi, memantau, dan membentuk opsi-
opsi pengelolaan untuk area yang sangat berisiko 
banjir; dan kedua, meningkatkan pengelolaan muka 
air tanah untuk mengurangi emisi GRK.

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran 
akan terus menjadi hal yang sangat penting dan 
peningkatan kapasitas dan pelibatan masyarakat 
sangat perlu dilakukan. Yang juga tidak kalah 
pentingnya ialah kebutuhan untuk memahami 
dampak pertumbuhan penduduk dan terus 
bertambahnya kebutuhan masyarakat yang perlu 
diseimbangkan dengan tujuan perlindungan.
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Restorasi Ekosistem Riau

Metode restorasi RER

1 2 3

indungi kaji restorasi kelola

4

Restorasi Ekosistem Riau (RER), prakarsa unggulan 
APRIL dalam upaya restorasi, merupakan kerja 
sama antara pemerintah dan badan usaha yang 
diprakarsai oleh APRIL dan dilaksanakan LSM dan 
mitra eksternal terkemuka, LSM sosial setempat 
bIDARA, dan Fauna & Flora International (FFI). 
RER dibentuk di tahun 2013 untuk melindungi, 
menilai, merestorasi, dan mengelola hutan gambut 
yang memiliki nilai penting secara ekologis di 
Semenanjung Kampar dan Pulau Padang di provinsi 
Riau, dan meliputi area seluas kurang-lebih 150.000 
hektar, dua kali luas Singapura.

RER didukung dana sebesar US$100 juta yang 
merupakan komitmen APRIL selama sepuluh 
tahun untuk upaya restorasi dan konservasi jangka 
panjang. RER merupakan program restorasi lahan 
gambut terbesar yang didanai dan dikelola oleh 
perusahaan swasta di Asia Tenggara.

Ada lima konsesi: PT. Gemilang Cipta Nusantara, 
PT. Sinar Mutiara Nusantara, PT. The

best One Unitimber, dan PT. Global Alam Nusantara 
yang beroperasi dengan izin restorasi ekosistem 
selama 60-tahun yang diberikan oleh Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program 
restorasi ini merupakan bagian dari komitmen APRIL 
untuk melestarikan/melakukan konservasi satu 
hektar hutan alam untuk tiap hektar hutan tanaman.

Laporan Kemajuan RER tahun 2017 mencatat 
terlihatnya satwa burung langka dan terancam 
punah, tumbuhnya penghidupan masyarakat yang 
berkelanjutan yang berkaitan dengan hutan, serta 
terjaganya kondisi tidak adanya kebakaran, yang 
merupakan tiga sorotan penting.

Hal lainnya yang perlu dicatat ialah ditemukannya 
spesies burung ke-300 di kawasan restorasi. 
Dikenal sebagai burung paok sayap biru (Pitta 
Mollucensis), spesies burung ini masuk dalam daftar 
IUCN sebagai spesies langka atau terancam punah, 
dan hal ini berarti bahwa 18 persen spesies burung 
ada dan berlindung di dalam RER.

Di akhir tahun, staf teknis RER telah mengidentifikasi 
718 spesies fauna dan flora, 70 spesies mamalia, 
107 spesies amfibi dan reptil, 89 spesies ikan, dan 
112 spesies jenis pohon serta 40 spesies non-
pohon dalam area restorasi.

banyak di antara spesies tersebut merupakan 
spesies langka, terancam, atau nyaris punah, 
dengan tidak lebih dari 48 di antaranya masuk dalam 
klasifikasi IUCN sebagai spesies yang terancam di 
tingkat global, dengan 79 di antaranya tercantum 
dalam Lampiran CITES, dan 101 tercantum sebagai 
spesies dilindungi dalam UU di Indonesia. Per 31 
Desember, 2017, pendekatan keseluruhan terhadap 
pemulihan spesies dan jumlah rencana pemulihan 
untuk spesies spesifik yang dapat dikembangkan 
secara praktis masih tergantung pada hasil penelitian 
angka lini dasar .

Tidak ada kebakaran yang terdeteksi dalam area 
RER. Hasil positif ini sebagian besar dikarenakan 
keberadaan personel RER di tiap sungai akses utama 
ke area restorasi, terus dilakukannya sosialisasi ke 
masyarakat untuk mendorong penggunaan cara 
alternatif untuk mengolah lahan selain dengan cara 
membakar, serta implementasi Program APRIL yaitu 
Desa bebas Kebakaran dengan masyarakat yang 
berbatasan dengan atau yang memiliki hubungan 
dengan RER.

Restorasi hidrologi dan hutan menunjukkan kemajuan 
yang stabil di tahun 2017. RER menghasilkan lebih 
dari 39.000 bibit di kebun bibitnya yang terdiri dari 
lebih dari 70 spesies pohon, memanfaatkan lebih 
dari 1.900 bibit di 12,5 hektar lahan terdegradasi 
untuk penanaman dan regenerasi alami terbantukan.

Sejak tahun 2015, sembilan kanal drainase lama 
sepanjang 29,5 km telah ditutup menggunakan 
25 dam/bendungan yang dibangun tangan. Tujuan 
pembuatan dam/bendungan ini ialah menjaga tinggi 
muka air agar dapat mengurangi keringnya gambut 
saat musim kemarau yang terjadi 2 kali per tahun. 
Menjaga kadar air gambut perlu dilakukan agar 
tanaman pembentuk gambut dapat tumbuh serta 
meminimalkan potensi bahaya kebakaran.

Rencana di tingkat lanskap/bentang alam masih 
disusun untuk Semenanjung Kampar, yang turut 
mencakup 16 konsesi dan empat izin ekosistem
, dan juga masih disusun untuk Pulau Padang, yang 
turut mencakup 2 konsesi dan 1 izin ekosistem .

Kurang lebih sebanyak 17.000 orang tinggal di 
sembilan desa di Semenanjung Kampar, sedangkan 
sebanyak 24.000 orang tinggal di 10 desa di Pulau 
Padang.

Sebagai bagian dari upaya untuk mengedukasi 
masyarakat tentang pentingnya konservasi 
lingkungan dan keanekaragaman hayati, tim RER 
menanamkan waktu dan sumber daya untuk 

mempromosikan kegiatan-kegiatan tradisional, 
seperti misalnya di bidang pertanian, perikanan, 
dan pengambilan Madu Hutan Riau, di mana RER 
memberi dukungan untuk memasarkan dan menjual 
keluaran produksi serta mengembalikan labanya ke 
masyarakat.

Perencanaan di Tingkat Lanskap 

Pendekatan Lanskap didefinisikan dalam SFMP 
2.0 sebagai ‘pendekatan kolaboratif jangka 
panjang yang menghadirkan berbagai pemangku 
kepentingan untuk mencapai keseimbangan antara 
beberapa tujuan yang kadang bertentangan di suatu 
lanskap bentang lahan dan/atau bentang laut, di 
mana lanskap didefinisikan sebagai sistem sosial-
ekologis yang heterogen dalam suatu bentang 
ruang.’

APRIL ditugasi menyusun rencana tingkat lanskap 
bentang alam untuk Semenanjung Kampar, 
mengikuti kriteria terperinci yang telah ditetapkan 
oleh SAC. Rencana di tingkat lanskap untuk 
Semenanjung Kampar mencakup area yang luas 
dan relatif berdekatan seluas kurang-lebih 384.000 
hektar, termasuk empat izin restorasi ekosistem 
yang mencakup lahan seluas 130.000 hektar, 
sedangkan rencana tingkat lanskap untuk Pulau 
Padang meliputi area seluas kurang-lebih 56.000 
hektar, termasuk 21.000 hektar yang ada dalam izin 
restorasi.

Penyusunan rencana lanskap untuk Pulau Padang 
akan mengikuti implementasi pendekatan yang 
digunakan di Semenanjung Kampar.

Hingga saat ini, masih ada kelanjutan kegiatan 
terkait penyusunan rencana tingkat lanskap 
untuk Semenanjung Kampar, terkait dengan 
proses pelibatan pemangku kepentingan 
dan pengumpulan data masyarakat dan 
keanekaragaman hayati, dengan rencana tersebut 
sebagian besar di tahap desain.
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Implementasi Rencana Kerja Usaha 
(RKU) Pemerintah

Bebas Kebakaran

70%

spesies

spesies yang terancam 
di tingkat global
termasuk satwa langka
Harimau Sumatra dan
Trenggiling Sunda757

130.000 ha

48

sejak 2015

186
spesies pohon

dan tanaman lain

40,000 bibit
dari 70 jenis spesies
pohon

Kebun pembibitan menghasilkan

area RER di Semenanjung Kampar
menyimpan sebanyak 
688.872.432 ton karbon
atau 2,5 Giga ton CO2e

17,000 people
tinggal di 9 desa di Semenanjung
Kampar dengan 24,000 orang
di 20 komunitas di Padang Island

Mitra RER
APRIL, BIDARA, Laskar Alam
dan Flora & Fauna International

US$100juta
diinvestasikan selama sepuluh
tahun sejak 2015

304
spesies burung

71
spesies mamalia

89
spesies ikan

107
spesies

amfibi & reptil

4 izin restorasi ekosistem
meliputi kurang-lebih 130.000 hektar

di Semenanjung Kampar

Luas area RER di Semenanjung Kampar  
dua kali luas Singapura

20.000 ha
1 izin restorasi ekosistem

yang mencakup kurang-lebih
20.000 hektar di Pulau Padang

Lima izin restorasi
ekosistem 60 tahun

diterbitkan pemerintah 
Indonesia

Sekilas tentang RER

Rencana jangka panjang APRIL yang telah direvisi, 
termasuk yang mencakup Mitra Pemasok, telah 
mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan di awal tahun 2018. Proses 
ini merupakan proses yang panjang dan terpublikasi 
baik yang mencakup perkembangan utama sebagai 
berikut:

•	 Pada	 bulan	 Februari	 2017,	 Kementerian	
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
mengeluarkan peraturan baru tentang 
pengelolaan lahan gambut, termasuk Peraturan 
Menteri LHK No. 17/2017. Peraturan baru ini 
mengharuskan perusahaan yang beroperasi di 
lahan gambut di dalam wilayah konsesi mereka 
merevisi rencana kerjanya.

•	 Pada	bulan	Maret	2017,	implementasi	peraturan	
baru tersebut dibahas dengan perwakilan HTI 
(hutan tanaman industri) di pertemuan di bogor. 
Perusahaan yang hadir diberi peta FLEG, atau 
Fungsi Lindung Ekosistem Gambut, yang 
menggambarkan area gambut yang akan 
terkena peraturan baru tersebut.

•	 Pada	 bulan	 Mei	 2017,	 PT.	 Riau	 Andalan	
Pulp & RAPP), bagian operasional APRIL, 
menyerahkan revisi Rencana Kerja Usaha 
(RKU), atau rencana kerja 10 tahunan. Pada 
bulan-bulan berikutnya, antara Mei 2017 dan 
Agustus 2017, RKU mengalami revisi beberapa 
kali.

•	 Pada	 2	 Oktober,	 2017,	 Mahkamah	 Agung	
Republik Indonesia mengumumkan putusannya 
untuk membatalkan beberapa klausul dalam 
Permen LHK No. 17/2017. MA memutus hal 
tersebut setelah adanya permohonan yang 
diajukan serikat pekerja setempat di Riau, 

atas dasar bahwa klausul-klausul tersebut 
bertentangan dengan UU No. 41/1999 tentang 
Kehutanan.

•	 Pada	 16	 Oktober,	 2017,	 KLHK	membatalkan	
RKU RAPP dan pada 24 Oktober, 2017, setelah 
pertemuan antara para pejabat KLHK dan 
perwakilan PT. RAPP, KLHK mengumumkan 
bahwa PT. RAPP dapat meneruskan kegiatan 
operasional, namun tanpa diperbolehkan 
melakukan penanaman setelah panen di area 
konsesi yang berdasarkan peraturan baru 
ditetapkan sebagai area zonasi FLEG baru.

•	 Pada	 bulan	 November	 2017,	 PT.	 RAPP	
mengajukan klaim di PTUN jakarta Timur yang 
meminta klarifikasi pengadilan dan menuntut 
agar KLHK mencabut pembatasan RKU PT. 
RAPP.Pengajuan tersebut didasarkan pada 
Peraturan Pemerintah (PP) No. 71/2014, yang 
dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah 
(PP) No. 57/2016 tentang pengelolaan lahan 
gambut, termasuk klausul transisi yang 
melindungi izin yang sudah dikeluarkan untuk 
wilayah yang telah beroperasi. 

•				 Pada	 21	 Desember	 2017,	 PTUN	
mengumumkan bahwa permohonan PT. RAPP 
dinyatakan tidak dapat diterima. Perusahaan 
kemudian menyerahkan RKU yang telah direvisi 
kepada KLHK. Pada 9 januari 2018, RKU yang 
telah direvisi mendapat persetujuan dari KLHK. 

Selama periode ini, ada empat  sanksi hukum yang 
dijatuhkan terkait dengan operasional kehutanan 
PT. RAPP dan mitra pemasoknya yang kemudian 
dipatuhi. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di 
halaman 93.
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Penanggulangan Kebakaran Secara 
Strategis

Kebakaran merupakan ancaman signifikan 
pada aset-aset utama kami: hutan tanaman 
dan insan kegiatan kami. Kebakaran merusak 
hutan, mengurangi nilai dan produktivitas hutan, 
sekaligus menimbulkan asap dan kabut asap yang 
membahayakan kesehatan manusia.

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 bekerja 
bersama warga masyarakat untuk memberikan 
tanda ketika dilakukan pembatasan api serta untuk 
meningkatkan kesadaran untuk mendukung pesan 
pemerintah terkait pencegahan kebakaran.

Pendekatan strategis kami terkait penanggulangan 
dan respons terhadap kebakaran terpusat pada 
pencegahan, deteksi, dan pemadaman.

Program Desa bebas Kebakaran yang dirintis 
APRIL merupakan strategi pencegahan utama, 
yang didukung oleh kemampuan deteksi dan 
pemadaman kebakaran kelas dunia.

Masyarakat Bebas Kebakaran

Salah satu prakarsa masyarakat yang paling penuh 
ambisi dan berhasil yang dilakukan APRIL untuk 
menyasar akar permasalahan kebakaran ialah 
Program Desa bebas Kebakaran (FFVP/Fire Free 
Village Program). Diinisiasi pada bulan juli 2015, 
FFVP dibentuk atas dasar jalinan kerja sama erat 
dengan penduduk desa dan pemangku kepentingan 
setempat.

Keberhasilan program ini yang secara langsung 
dan drastis mengurangi timbulnya kebakaran 
di dalam dan di dekat area konsesi kami telah 
diakui oleh berbagai pemangku kepentingan. 

FFVP kemudian diperluas menjadi Aliansi bebas 
Kebakaran (FFA/Fire-Free Alliance) pada tahun 2016 
yang mana APRIL juga menjadi anggota pendiri. 
FFA merupakan kelompok berbagai pemangku 
kepentingan yang terdiri dari para pemain utama 
industri seperti misalnya Wilmar, Musim Mas, dan 
Sime Darby, serta organisasi-organisasi lain yang 
berkepentingan mencegah terjadinya kebakaran 
hutan dan lahan untuk menciptakan lingkungan 
yang bebas kebakaran dan kabut asap di Indonesia.

Strategi kami menghadapi kebakaran ialah dengan 
menangani penyebab kebakaran sebelum terjadi 
kebakaran yang mengakibatkan dampak, yaitu 
berfokus pada pencegahan. Untuk mencapai tujuan 
tersebut, APRIL melaksanakan FFVP sebagai suatu 
strategi pencegahan kebakaran berbasis masyarakat 
yang memungkinkan desa mendapat hibah prasarana 
apabila mereka berhasil mencapai target ‘tidak ada 
pembakaran’. FFVP juga meningkatkan kesadaran 
terkait dampak yang lebih luas dan merusak akibat 
kebakaran, serta membangun kapasitas dan 
kepemimpinan dalam mencari cara-cara alternatif 
untuk mengembangkan lahan warga yang diperlukan 
untuk pertanian. Pada tahun saat program ini 
diperkenalkan, lahan yang dibakar berkurang hingga 
90% terlepas dari kenyataan bahwa tahun tersebut 
merupakan salah satu tahun terburuk bagi Indonesia 
terkait kebakaran dan kabut asap, dengan kebakaran 
melanda lahan seluas 2,1 juta hektar.

Di tahun 2016, FFVP telah berhasil menjangkau 18 
desa (naik dari 9 desa di awal kegiatan) sehingga 
terjadi kenaikan sebesar 38% dalam cakupan 
lahan warga dibandingkan dengan angka di tahun 
2015. Hal ini melanjutkan kenaikan yang terjadi per 
tahun dalam hal lahan yang tercakup dalam Nota 
Kesepahaman FFVP (MOU) – dari 352.146ha di tahun 
2014, 427.876ha di tahun 2015, menjadi 592.080ha 
di tahun 2016. Di tahun 2017, FFVP bermaksud 
mencapai cakupan hingga 700.000 hektar lahan 
warga – hampir 10 kali luas area Singapura.

Masyarakat Sadar Kebakaran 
(FAC/Fire Aware Community) 
berbagai program 
kesadaran masyarakat untuk 
memperkenalkan konsep seputar 
pencegahan kebakaran, kabut 
asap, dan kesehatan

Desa Bebas Kebakaran (FFV/
Fire Free Village) 
Pelibatan komprehensif di lima 
program untuk membawa 
capaian hasil langsung di tingkat 
operasional yang membuat 
masyarakat pindah dari 
penggunaan api/pembakaran 
sebagai alat mengolah lahan

Masyarakat Tangguh 
Kebakaran
(FRC/Fire Resilient Community) 
Pelibatan berkelanjutan dengan 
masyarakat yang telah bekerja di 
proyek FFV selama dua tahun

50 desa di Provinsi Riau :
•	 Fire Free Goes to School (di sekolah)
•	 Fire Free Goes to Movie (nobar)
•	 Fire Free Religious Leaders (tokoh 

agama)
•	 Pemantauan Kabut Asap dan 

Kesehatan

18 villages across Riau Province :
•	 No burn Rewards (imbalan bila tidak 

ada kebakaran) 
•	 Pemimpin Kru (Crew Leader)
•	 Pertanian Alternatif
•	 Kesadaran Masyarakat
•	 Pemantauan Kabut Asap dan 

Kesehatan

9 villages across Riau Province :
•	 Pemimpin Kru (Crew Leader)
•	 Patroli bersama Kebakaran 
•	 Kesadaran masyarakat 
•	 Pemantauan Kabut Asap dan 

Kesehatan

Program Desa 
Bebas 

Kebakaran
(FFVP)
2017

Dengan FFA, laporan tahun 2016 menegaskan pelibatan kerja sama dengan 218 desa terkait pencegahan 
kebakaran di berbagai wilayah rawan kebakaran di Indonesia.

Di tahun 2017, sembilan desa baru di daerah Riau sepakat untuk mengikuti FFVP di tahun 2018, dan sebanyak 15 
dari 18 desa yang ikut serta menerima  imbalan/reward penuh sebagai desa tanpa pembakaran (No burn) yang 
diberikan dalam bentuk prasarana perdesaan karena tidak adanya kebakaran (zero burn incident) di desa mereka.

Wilayah lahan yang terbakar di desa peserta berkurang dari 390,6 hektar pada tahun 2016 menjadi 159,3 
hektar, yang berarti turun 42,6% pada 2017. Perlu dicatat bahwa dua wilayah yang berkontribusi paling besar 
terhadap kebakaran pada tahun 2017, Lukit dan Pulau Muda, letaknya terpencil dan di luar kendali penduduk 
desa yang terkait, sehingga jika sampai timbul kebakaran, akan sulit ditanggulangi.

Namun yang paling penting, ini berarti kebakaran yang lain hanya mengkontribusikan 3% atau lima hektar dari 
wilayah terbakar, yang tersebar di berbagai desa peserta program. 

APRIL dan Kejadian Kebakaran Akibat Pihak Ketiga 

Di tahun 2017, PT. RAPP melaporkan 25  kejadian kebakaran di dalam wilayah konsesinya, dan Mitra Pemasok 
APRIL melaporkan 11  kejadian lainnya. Data pemasok pasar terbuka tidak lengkap, dengan sebanyak dua dari 
sepuluh pemasok melaporkan sebanyak 34  kejadian. Seluruh kejadian kebakaran diinisiasi oleh pihak ketiga. 
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2017

•	 18	Desa	Bebas	Kebakaran

•	 9	Masyarakat	Tangguh	Kebakaran  

•	 50	Masyarakat	Sadar	Kebakaran

Program Desa Bebas Kebakaran

1. Imbalan/reward bagi desa tanpa kebakaran: memberi insentif bagi desa agar lahan mereka bebas dari 
kebakaran.

2. Pemimpin Kru Kebakaran Desa (Village Fire Crew Leader): menunjuk dan bekerja dengan pemimpin kru 
agar dapat dengan segera mendeteksi, melaporkan, dan memadamkan api.

3. Pertanian berkelanjutan: memberikan alternatif penyiapan lahan, meniadakan penggunaan api.

4. Kesadaran masyarakat: menggalang kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran dan kabut asap.

5. Pemantauan kualitas udara: memasang perangkat pemantauan kualitas udara dengan asesmen data 
secara rutin.

Deteksi dan Pemadaman Api 

Tiap hutan tanaman APRIL mengoperasikan tim penanggulangan kebakaran sendiri yang telah terlatih dengan 
peralatan pemadaman kebakaran. Selama periode bahaya kebakaran, kami mengoperasikan patroli rutin di darat, 
udara, dan air agar dapat dengan cepat mendeteksi dan merespons risiko kebakaran serta mengecek kebenaran 
di lapangan untuk tiap titik api (hot spot) dan melaporkan temuannya. Kami juga menggunakan pemantauan titik 
api canggih melalui satelit dari dua sistem berbasis NASA, menara pemantau kebakaran, dan CCTV.

Grup APRIL secara erat mengkoordinasikan kegiatan pemadaman kebakaran dengan kepolisian setempat, 
badan Penanggulangan bencana, dan tim penanggulangan kebakaran pemerintah.

Hingga saat ini, kami telah menginvestasikan lebih dari US$6 juta sumber daya pemadaman api, termasuk 
2 helikopter, 2 airboat (perahu baling-baling atas), 39 menara pengawas, 215 pompa air, dan pelatihan 
pemadaman kebakaran bagi 724 relawan di 39 desa di Riau sebagai bagian dari 28 kelompok pencegahan dan 
pengendalian kebakaran berbasis komunitas. Secara keseluruhan, kini kami memiliki 989 anggota Tim Tanggap 
Cepat, termasuk 380 anggota penuh-waktu dan 609 anggota cadangan.

Grup APRIL juga memberikan peta konsesinya ke World Resources Institute, di mana Global Forest Watch 
menelusuri dan melaporkan kejadian kebakaran dan titik api.

sorotan Utama 

•	 Di tahun 2017, sembilan desa baru di daerah Riau sepakat untuk ikut dalam FFVP di 
tahun 2018, dan 15 dari 18 desa yang berpartisipasi menerima imbalan/reward penuh 
sebagai desa tanpa pembakaran (No-burn).

•	 Wilayah lahan yang terbakar di desa peserta berkurang dari 390,6 hektar pada tahun 
2016 menjadi 159,3 hektar pada tahun 2017, yang berarti turun 42,6%.

•	 Penerima di tahun 2017 menambah keberhasilan program, yang telah secara signifikan 
mengurangi kejadian kebakaran. Konsultan independen, Carbon Conservation, 
melaporkan bahwa program tersebut telah mendukung pengurangan lahan terbakar 
sebanyak 97% secara keseluruhan sejak tahun 2014, sedangkan jumlah lahan yang 
terbakar turun dari 390,6 hektar di tahun 2016 menjadi 159,3 hektar di tahun 2017.

•	 Di tahun 2017, FFVP mencakup lahan seluas 700.000 hektar lahan warga – hampir 10 
kali lipat luas area Singapura
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M E N D U k U N G  M a s ya R a k aT  D a N 

P E R E kO N O M I a N  s E T E M PaT 

Prinsip 5C APRIL dan Tujuan 
Pembangunan berkelanjutan (SDG)

aPRIL pada dasarnya berkomitmen 
untuk berkontribusi pada pembangunan 
sosial dan ekonomi yang berkelanjutan 
di lingkungan masyarakat yang menjadi 
tempatnya beroperasi

APRIL pada dasarnya berkomitmen untuk 
berkontribusi pada pembangunan sosial dan 
ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia dan di 
lingkungan masyarakat yang menjadi tempatnya 
beroperasi, serta mendukung tercapainya Tujuan 
Pembangunan berkelanjutan (SDG) Pbb.

Sebagai anggota Grup RGE, APRIL menerapkan 
prinsip 5C yaitu beroperasi dalam cara-cara 
yang baik bagi masyarakat (Community), negara 
(Country), iklim (Climate), pengguna (Customer), 
dan perusahaan (Company). APRIL berupaya 
mengukur dampak seiring dengan 5C, dan Tujuan 
Pembangunan berkelanjutan (SDG) memberikan 
kerangka untuk melakukan hal tersebut secara 
holistik dan sejalan dengan agenda global.

APRIL telah menugaskan PwC untuk melakukan 
kajian dampak atas kegiatan operasi APRIL di 
Riau, Indonesia, serta kontribusinya terhadap 
pembangunan berkelanjutan, mengukur dampak 
yang dicapai saat ini dengan dibandingkan dengan 
SDG sebagai tolok ukur. Proyek ini secara luas 
dibagi menjadi tiga fase:

1. Memprioritaskan SDG berdasarkan kontribusi 
dan potensi kami saat ini untuk mencapai 
dampak terbesar

2. Mengembangkan kerangka untuk mengukur 
dampak kami 

3. Memantau dan melaporkan seperti apa 
kontribusi kami pada tercapainya SDG yang 
menjadi prioritas.

SDG memberikan  pendekatan universal  untuk 
mengevaluasi upaya APRIL dan mengidentifikasi 
cara-cara untuk meningkatkan capaian program 
atau memperkuat fokus pada area pengembangan 
utama. Kajian PwC akan mempengaruhi prioritas, 
strategi, dan kontribusi di tingkat masyarakat ke 
depannya.

Proyek ini juga melibatkan partisipasi UNDP (United 
Nations Development Programme) di Indonesia, 
yang disusun berdasarkan upaya yang sudah 
dilakukan bersama dengan Tanoto Foundation 
terkait pelokalan SDG di tiga kabupaten di Riau 
untuk menetapkan prioritas yang serupa terkait 
area fokus dan kontribusi. Proyek ini mencakup 
berbagai komponen, termasuk kerangka kebijakan, 
pemerintah yang inklusif, peningkatan kapasitas, 
dan persiapan implementasi. Proyek ini dalam 
proses untuk dilanjutkan ke tahap kedua untuk 
dikembangkan ke empat kabupaten lain.

Proses kajian tersebut diharapkan akan rampung 
awal tahun 2019.

pesan dari presiden APRIL
tentang laporan ini dan penilaian materialitas
perusahaan kami
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Mendukung Masyarakat Setempat Pembangunan Prasarana Sosial

Layanan Kesehatan

Kontribusi Ekonomi

Sebagai kontributor perekonomian terkemuka 
dan pemberi kerja utama di provinsi Riau, APRIL 
pada dasarnya berkomitmen untuk berkontribusi 
pada pembangunan sosial dan ekonomi yang 
berkelanjutan di lingkungan masyarakat yang 
menjadi tempatnya beroperasi, serta mendukung 
tercapainya Tujuan Pembangunan berkelanjutan 
(SDG) Pbb secara luas di Indonesia.

Penghormatan pada hak-hak masyarakat dan 
dukungan proaktif telah masuk dalam SFMP 2.0 
dalam dua bagian utama: 

•	 Bagian	V:		Dukungan	Proaktif	bagi	Masyarakat	
Setempat 

•	 Bagian	VI.	Penghormatan	atas	Hak	Warga	dan	
Masyarakat Adat  

Melalui berbagai program yang memberikan 
layanan pendidikan, pelatihan keterampilan, layanan 
kesehatan, pengembangan usaha kecil, dan 

peningkatan prasarana, APRIL terus bekerja untuk 
membangun masyarakat yang terampil dan memiliki 
perekonomian tangguh di Indonesia, khususnya di 
daerah perdesaan di provinsi Riau. bersama-sama, 
program-program tersebut membantu mengurangi 
kemiskinan di daerah perdesaan di Indonesia.

Kinerja APRIL atas komitmennya pada masyarakat 
yang menjadi tempatnya beroperasi diukur tiap 
tahun.

Sebanyak 27 proyek prasarana sosial telah 
dirampungkan oleh PT. RAPP dan mitra pemasok 
di tahun 2017, bandingkan dengan 15 proyek yang 
dirampungkan PT. RAPP di tahun 2016. Selain itu, 
material dan/atau peralatan juga disediakan bagi 
374 proyek prasarana sosial di tahun 2017 oleh 
PT. RAPP dan mitra pemasok, naik dari 61 oleh PT. 
RAPP di tahun sebelumnya. PT. RAPP mengadakan 
79 forum pemangku kepentingan di tahun 2017, 
turun dari 171 forum di tahun sebelumnya.

Indikator 2016 2017

Total $ yang dibelanjakan untuk proyek prasarana sosial PT. RAPP: USD 256.975 PT. RAPP: USD 141.769  
Mitra Pemasok: N/A1

Kilometer panjang jalan yang dibangun PT. RAPP: 3,10 PT. RAPP: zero  
Mitra Pemasok: 3,5  

jumlah proyek prasarana sosial yang dirampungkan PT. RAPP: 15 PT. RAPP: 8  
Mitra Pemasok: 19

jumlah proyek prasarana sosial yang mendapat 
material/peralatan

PT. RAPP: 171 PT. RAPP: 152  
Mitra Pemasok: 222

jumlah forum pemangku kepentingan (rembuk desa) 
menurut lokasi 

PT. RAPP: 61 PT. RAPP: 79  
Mitra Pemasok: tidak ada 
forum formal, dilakukan survei 
desa 

jumlah peserta yang hadir di forum pemangku 
kepentingan

- PT. RAPP: 1.666

beasiswa pendidikan yang diberikan PT. RAPP:  
SMA: 361  
Universitas: 45

PT. RAPP:
SMA: 300  
Universitas (program talent pool 
dan non-talent pool): 127  
Mitra Pemasok: 
SMA: 4  
Universitas: 0

¹ 2017 merupakan tahun pertama di mana mitra pemasok melaporkan kegiatan pembangunan masyarakat mereka ke APRIL. Akan tetapi, 
karena kami tidak punya akses pada data keuangan mitra pemasok yang digunakan untuk mendukung belanja masyarakat, belanja 
pembangunan masyarakat dari mitra pemasok tidak dapat dibuktikan.

Proyek prasarana sosial termasuk membangun sekolah, masjid, pusat desa, area olah raga, balai desa, jalan, 
dan fasilitas serta material terkait untuk mendukung kegiatan sosial, budaya, agama dan kegiatan lain yang 
menjadi kebutuhan masyarakat. Tim Pembangunan Masyarakat berkonsultasi dengan warga masyarakat 
terkait jenis bantuan dalam bentuk natura yang diperlukan di daerah tertentu.

Proyek-proyek ini didukung dengan penandatanganan kontrak yang mengakui perampungannya bersama 
dengan kepala desa yang menjadi tempat perampungan proyek. Material yang diberikan turut mencakup 
material untuk merampungkan konstruksi suatu proyek seperti misalnya semen, dan peralatan, termasuk 
peralatan komputer, furnitur sekolah, dan peralatan olah raga.

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, higiene, dan gizi. Perusahaan juga berfokus pada upaya mendukung petugas 
kesehatan masyarakat di tingkat desa. Grup APRIL juga mensponsori program pelengkap nutrisi bagi ibu dan 
bayi di tingkat desa.

Grup APRIL memberikan kontribusi signifikan pada perekonomian di tingkat lokal, regional, dan nasional 
sebagaimana ditunjukkan dalam suatu studi yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan 
Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia di tahun 2015. Studi tersebut menunjukkan bahwa APRIL – yang 
mempekerjakan 7.627 personel, per Desember 2017 – memberikan peluang kerja yang besar bagi hingga 
90.000 orang dan menghasilkan hingga 4,49% dari produk domestik bruto provinsi Riau 1.

1 Studi terbaru oleh Universitas Indonesia saat ini tengah menjalani proses tinjauan sejawat (peer review) oleh Universitas Riau dan 

diharapkan dapat diluncurkan di akhir tahun 2018.  
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Di tahun 1999, APRIL menjadi pionir untuk suatu program IFS guna memberikan pendekatan holistik untuk 
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 dengan lebih dari 300 
kelompok tani yang mendapat pelatihan di balai pelatihan petani PT. RAPP. Tiga balai pelatihan dibangun di 
awal program, dan dua di antaranya kemudian diserahterimakan ke pemerintah daerah. jumlah kelompok tani 
yang mendapat dukungan bahan-bahan pertanian meningkat menjadi 56 kelompok di tahun 2017, naik dari 
44 kelompok di tahun 2016. Sebanyak 10 kelompok tani lainnya mendapat dukungan dari mitra pemasok di 
tahun 2017.

Indikator 2016 2017

jumlah petani yang mendapat pelatihan untuk bercocok 
tanam di lahan pertanian

PT. RAPP: 248 PT. RAPP: 167  
Mitra Pemasok: 0

jumlah kelompok tani yang mendapat dukungan bahan 
pertanian

PT. RAPP: 44 PT. RAPP: 56  
Mitra Pemasok: 10

Usaha Kecil dan Menengah Program Sistem Pertanian Terpadu
(IFS/Integrated Farming System)

Pendidikan

Sebagai bagian dari kontribusi APRIL terhadap perekonomian, perusahaan kami mendukung pendirian dan 
pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Tujuan jangka panjang dari program UKM ialah membina 
kewirausahaan masyarakat lokal di lokasi tempat kami beroperasi, tidak dengan jalan menyediakan modal 
namun dalam bentuk memberikan keterampilan teknis dan pembinaan untuk mendapatkan pembiayaan dari 
bank setempat serta peluang untuk memasarkan produk dan layanan mereka.

jumlah UKM yang dikontrak perusahaan meningkat menjadi 145 UKM di tahun 2017, naik 130 UKM dari tahun 
sebelumnya. Sebanyak 97 UKM juga dikontrak oleh mitra pemasok perusahaan tahun 2017.

Kami meyakini bahwa mereka yang tahu bagaimana memulai suatu usaha dengan sukses, mengelola risiko dan 
peluang terkait, akan berada dalam posisi yang baik untuk berkembang ke area lain, membantu menciptakan 
efek pengganda perekonomian bagi Indonesia. 

Indikator 2016 2017

jumlah UKM yang dikontrak APRIL dan para pemasok PT. RAPP: 130 PT. RAPP: 145

Mitra pemasok: 97

APRIL memberikan program beasiswa yang mencakup pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, pelatihan 
guru, serta menyediakan fasilitas dan perlengkapan pendidikan sekolah. Melalui program beasiswa Talent Pool 
perusahaan, siswa mendapat bantuan keuangan untuk mendapatkan gelar pendidikan tinggi serta pekerjaan 
dengan APRIL setelah mereka lulus.

Karena banyak orang di daerah perdesaan di Riau masih berjuang mendapatkan ijazah SMA akibat keterbatasan 
dana dan fasilitas sekolah, kami juga memberikan beasiswa bagi pelajar SMA. Di tahun 2017, PT. RAPP 
memberikan 300 beasiswa tingkat SMA dan 127 beasiswa tingkat perguruan tinggi
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STUDI KASUS

Mantan Pegawai Mendapat Peluang 
Usaha dengan Dukungan dari APRIL

M.  Rafi  ingat saat banyak orang tidak mengerti 
keputusan yang ia ambil untuk meninggalkan 
kemapanan pekerjaannya selama 15 tahun di 
Grup APRIL.

“Waktu itu saya sudah di posisi yang nyaman 
sebagai supervisor dan memperoleh pendapatan 
yang baik pula. jadi bisa dipahami bila orang 
memandang saya gila,” ujar Rafi, 42 tahun.

Lahir dan besar di bantaran sungai Kampar 
di Pelalawan, Riau di Indonesia, Rafi tidak 
pernah membayangkan kesuksesan yang ia 
raih hari ini. Rafi yang selalu bermimpi bisa 
menjadi pengusaha memutuskan keluar dari 
pekerjaannya untuk mendirikan usaha sendiri di 
tahun 2014, pada saat yang sama ketika APRIL 
berencana mengembangkan pabrik kertasnya 
yang ketiga. 

Dengan pemikiran bahwa usaha di bidang 
pemasok tenaga kerja merupakan ide yang 
baik, Rafi menggunakan uang tabungannya 
untuk mendirikan usaha yang ia namakan  
‘PT Riau Due berlian’, yang menyediakan 
layanan alih daya (outsourcing). Akan tetapi, 
memulai usaha tidaklah semudah yang Rafi 
bayangkan. Awalnya, permintaan yang masuk 
lebih sedikit dari yang ia bayangkan, dan 
kurangnya pengalaman usaha membuat Rafi 
mengalami masalah aliran dana. Alhasil, Rafi 
menggunakan seluruh uang tabungannya hasil 
bekerja hampir selama 15 tahun untuk menutup 
biaya operasional perusahaannya - tapi uang 

tersebut habis dengan cepat dan ia terpaksa 
mempertimbangkan untuk menutup usahanya 
setelah empat bulan.

“Saya beruntung karena istri dan anak saya 
selalu mendukung,” ungkapnya.

berkat PT. RAPP dan program kewirausahaan 
masyarakat yang diselenggarakannya, Rafi 
mampu bertahan dan membangun usaha 
yang dapat bergulir. Selain menjadi pengguna 
layanan usaha yang ditawarkan Rafi, PT. RAPP 
juga memberi pelatihan manajemen usaha 
dan bimbingan tentang cara mendapatkan 
pinjaman dari bank.

“Awalnya perusahaan saya memasok empat 
pegawai ke PT. RAPP. Kini ada 90 orang yang 
bekerja untuk mereka melalui saya,” ujarnya. 
“Kami profesional dan bekerja sesuai dengan 
prosedur perusahaan sehingga kami dapat 
terus memelihara kepercayaan dari PT. RAPP,” 
Rafi menambahkan.

Akan tetapi, bagi Rafi, membantu masyarakat 
setempat memperoleh pekerjaan dan 
pendapatan yang layak dengan perusahaannya 
merupakan aspek yang paling memuaskan 
dari usahanya. “Kebanyakan mereka adalah 
warga setempat yang baru lulus sekolah dan 
menemui saya untuk mendapat pekerjaan – 
ini membuat saya merasa senang karena bisa 
membantu mereka,” ujar Rafi.

Cara APRIL Membantu Perempuan 
Setempat melalui Program Menenun

Rahmi (30) mengaku ia sangat berat hati 
saat mengetahui bahwa ia harus pergi jauh 
meninggalkan suami dan dua anaknya selama 
tiga minggu. “Saya tidak pernah jauh dari 
keluarga saya. Terlebih lagi, saat itu anak saya 
baru berusia dua tahun,” kisahnya.

Akan tetapi Rahmi tahu ia harus pergi untuk 
memperbaiki hidupnya – dan hidup keluarganya. 
Saat itu ia tinggal di rumah kecil bersama 
keluarganya, dan suaminya menjadi pencari 
nafkah tunggal di keluarga dari pekerjaannya di 
tempat cuci mobil.

Karena Rahmi sangat ingin ikut andil 
meningkatkan penghidupan keluarganya, ia 
merasa senang ketika ia menjadi satu dari 
dua orang yang dipilih oleh tim Pembangunan 
Masyarakat PT. RAPP untuk mengikuti pelatihan 
menenun kain di Pekanbaru, Riau.

Pekanbaru terletak 139km dari Pelalawan, 
tempat tinggal Rahmi dan keluarganya, namun ia 
bersiteguh bahwa pergi sementara untuk belajar 
menenun akan menjadi bagian penting dalam 
upayanya meningkatkan perekonomian keluarga. 
Selama pelatihan, Rahmi belajar teknik dasar 
menenun serta menekuni beberapa pola tenun, 
mempelajari cara kerja tiap bagian alat tenun.

Saat ini Rahmi telah menjadi penenun ahli di 
desanya. Ia sekarang menenun kain di rumahnya 
menggunakan alat tenun yang disediakan PT. 
RAPP.

“Saya bisa menyelesaikan selembar kain 
tenun dalam waktu empat sampai lima hari,” 
ujar Rahmi, menambahkan bahwa ia mampu 
memperoleh Rp1 juta s.d. Rp2 juta per bulan 
dari kain yang ia tenun.

Rahmi menyatakan kebanggaannya karena 
kain tenun pertamanya dibeli oleh orang yang 
saat itu menjabat sebagai direktur di PT. RAPP. 
“beliau senang dengan kain tersebut, jadi saya 
makin termotivasi (untuk terus menenun),” 
ungkapnya.

Sayangnya, belajar menenun bukan hal yang 
dengan mudah dilakukan Sri Mardiah, yang 
juga dipilih PT. RAPP untuk mengikuti pelatihan. 
Awalnya Sri merasa sulit mengembangkan 
keterampilan yang diperlukan namun akhirnya 
ia berhasil dengan bantuan dan dukungan 
dari PT. RAPP. “Mereka sangat membantu 
dan sabar, dan mereka juga membantu 
mempromosikan dan memasarkan produk 
akhir,” ujar Sri.

Program tenun kain PT. RAPP yang dimulai tahun 
2017 merupakan bagian dari upaya perusahaan 
untuk menciptakan pendapatan di masyarakat 
perdesaan di Indonesia dengan memberikan 
kesempatan (dan pelatihan yang diperlukan) 
bagi mereka untuk mendapat penghidupan. 
Sebagai bagian dari program ini, perusahaan 
memberi pelatihan, alat tenun, dan bahan 
baku kepada pesertanya serta membantu para 
penenun menjual produk tenun mereka.
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P E N G E M b a N G a N

s U M b E R  D aya  M a N U s I a

STUDI KASUS

Skema Tani Masyarakat Mengubah 
Prospek Warga Desa

beberapa tahun lalu, hidup Apo (32) dan 
keluarganya sangat berat. Ia menanam buah 
dan sayur di sepetak lahan miliknya di desa 
Penyengat, namun hasilnya hanya sedikit 
akibat kurangnya peralatan dan keterampilan. 
Pendapatan bulanannya hanya sekitar 
Rp300.000 – Rp500.000 (USD20-34). “Mungkin 
karena lahannya kecil dan kami tidak fokus, 
maka hasilnya tidak banyak,” ujar Apo. Dalam 
upayanya melakukan perbaikan, ia bergabung 
dengan bina Tani, koperasi tani setempat, yang 
memperkenalkan Apo dan anggota koperasi 
lainnya dengan program Satu Desa Satu 
Komoditas (OVOC/One Village One Commodity) 
yang dikelola PT. RAPP sebagai bagian dari 
program Pembangunan Masyarakat mereka. 
Program ini bekerja dengan desa-desa yang ada 
untuk memilih produk yang sesuai untuk dijadikan 
spesialisasi desa, dan kemudian memberikan 
pelatihan cara bertani modern.  

Gading   Sayoga,  Koordinator Pembangunan 
Masyarakat di PT. RAPP, mengatakan bahwa 
program OVOC mendorong tiap desa untuk 
memilih satu produk yang paling sesuai dengan 
lokasinya. 

“Karena desa Penyengat cocok untuk menanam 
nanas, kami semua sepakat hal ini ideal bagi 
masyarakat,” ujar Gading. Dengan terpilihnya 

tanaman tersebut, hasil tanam nanas 
kemudian dipasarkan dengan merek Nanas 
Penyengat.

Program OVOC dijalankan di empat 
kabupaten di provinsi Riau. Desa lain 
mencakup Kerinci barat, yang menghasilkan 
jambu merah kristal, dan Lalang Kabung, yang 
mengkhususkan dirinya sebagai produsen 
jambu air madu. Program ini dimulai dengan 
pelatihan cara menanam produk yang 
telah dipilih yang kemudian diikuti dengan 
penyediaan peralatan modern, bibit, pupuk, 
dan pestisida. Penduduk desa juga mendapat 
pendampingan untuk memahami cara terbaik 
memasarkan produknya.

Dalam kasus desa Penyengat, diputuskan 
bahwa nanas akan dibagi menjadi dua 
kategori. Grade A dijual seharga Rp5.500 per 
buah, sedangkan Grade b sedikit lebih murah 
yaitu Rp3.500.

Dalam waktu kurang dari dua tahun, warga 
desa Penyengat bisa melihat hasilnya. “Dulu 
pendapatan kami hanya sekitar Rp300.000-
500.000 per bulan,” kata Apo. “Sekarang 
bisa mencapai Rp2,5 juta dan saya mampu 
membayar uang sekolah anak-anak.”

Meningkatkan keterampilan pekerja 
setempat menjadi prioritas bagi 
aPRIL, memastikan upaya tersebut 
mampu menarik, melatih, dan menjaga 
keberadaan pegawai kelas dunia
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Seluruh pegawai menerima ulasan/reviu tahunan terkait kinerja dan pengembangan karir mereka bersama-
sama dengan supervisor masing-masing. APRIL memberikan penghargaan dan kenaikan pangkat pegawai 
secara adil dan transparan, berdasarkan merit, bukan preferensi pribadi.

Pria Wanita
Total

Pegawai1 Kontraktor Pegawai1 Kontraktor

APRIL Mill 2.638 Tidak tersedia 279 Tidak tersedia 2.917

APRIL Fiber 2.724 6.798 371 2.384 12.277

Mitra Pemasok 1.507 4.896 108 1.815 8.326

Total 6.869 11.694 758 4.199 23.520

¹ Pegawai APRIL turut mencakup pegawai tetap dan pegawai jangka pendek.

Pegawai setempat yang duduk di posisi 
manajemen strategis di APRIL 

2016 2017

Total manajer senior 17 19

Manajer senior lokal

 

11 12

Pegawai

Kontraktor

8.326
MitraPemasok

12.277
APRIL 
Fiber

2.917
APRIL 

Mill

80.6%74.8%

19,4%25,2%100%2

2016 2017

19
Manajer Senior

63% 
merupakan 
manajer 
senior lokal

Kami akan terus berkontribusi pada pertumbuhan 
ekonomi Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja 
dan pengembangan keterampilan, khususnya di daerah 
perdesaan yang memang paling membutuhkannya

Partisipasi Angkatan Kerja

APRIL terus berkontribusi pada pertumbuhan 
ekonomi Indonesia melalui penciptaan lapangan 
kerja dan pengembangan keterampilan, khususnya 
di daerah perdesaan yang memang paling 
membutuhkannya.

Karena banyak kegiatan perusahaan dilakukan di 
wilayah terpencil, upaya meningkatkan keterampilan 
pekerja setempat menjadi prioritas bagi APRIL, 
memastikan upaya tersebut mampu menarik, 
melatih, dan menjaga keberadaan pegawai kelas 
dunia yang menjalankan nilai-nilai perusahaan dan 
mendukung pertumbuhan APRIL.

APRIL menanamkan waktu dan sumber daya yang 
signifikan untuk pelatihan dan pengembangan 
pegawai. Rata-rata jumlah jam pelatihan per 
pegawai sebanyak 12,3 per tahun selama tahun 
yang ditinjau dalam laporan ini.

Pelatihan yang diberikan mencakup bidang 
kepemimpinan dan manajemen pegawai serta 
etika dan perencanaan usaha, yang kebanyakan 
diselenggarakan di APRIL Learning Institute (ALI) 

di Kerinci. Kegiatan pelatihan dan pengembangan 
lainnya turut mencakup:
•	 Program Pengembangan Manajemen
•	 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 operasi APRIL di kabupaten Pangkalan 
Kerinci, disediakan sarana perumahan, kesehatan, 
olah raga, dan rekreasi bagi pegawai, serta sekolah 
dengan silabus Ib (international baccalaureate) bagi 
anak-anak pegawai.

Sebagai suatu kebijakan dan bentuk kepatuhan 
terhadap prinsip International Labor Organization 
(ILO) dan aturan hukum ketenagakerjaan Indonesia, 
kami tidak menggunakan pekerja anak; kami 
secara ketat menerapkan kebijakan untuk tidak 
memberlakukan kerja paksa atau wajib kerja serta 
melarang diskriminasi terkait kerja dan pekerjaan. 
Mekanisme penyelesaian keluhan bagi pegawai 
sudah tersedia untuk mengatasi kekhawatiran 
terkait kondisi/syarat kerja . 

44,3% 62,4%

Total persentase pegawai APRIL yang menjadi 
anggota 4 kelompok serikat pekerja:

1. SP-Riaupulp

2. SP-Riaupaper

3. SP-Riaupower

4. SP-RiauFiber

2016 2017

44,3% 62,4%

2 Data kontraktor di APRIL Mill tidak tersedia dan tidak bisa dihitung.
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102-8 | 102-41 | 401-1 | 404-1 | 403-2 | 404-3

VIIA | VIIB | VIIC | VIID



434
New Hires

578
Pegawai berhenti bekerja

jumlah Proporsi

2016 2017 2016 2017

 ≤ 20 73 31 11% 7%

 21 - 30 380 319 58% 74%

 31 - 40 129 53 20% 12%

 41 - 50 55 20 8% 5%

 ≥ 51 21 11 3% 3%

Total 658 434 100% 100%

 Berdasarkan
Kelompok Umur

 ≤ 20 7%

 21 - 30 74%

 31 - 40 12%

 41 - 50 5%

 ≥ 51 3%

jumlah Proporsi

2016 2017 2016 2017

Pria 583 354 89% 82%

Wanita 75 80 11% 18%

Total 658 434 100% 100%

Berdasarkan Gender

Pria 82%

Wanita 18%

jumlah Proporsi

2016 2017 2016 2017

 Sumatra 527 360 80% 83%

jawa 89 57 14% 13%

Kalimantan 3 3 0,5% 1%

Sulawesi 1 2 0,2% 0%

Internasional 38 12 6% 3%

Total 658 434 100% 100%

Berdasarkan Wilayah

 Sumatra 83%

 jawa 13%

 Kalimantan 1%

 Sulawesi 0%

 Internasional 3%

 Berdasarkan
Kelompok Umur

 ≤ 20 2%

 21 - 30 51%

 31 - 40 26%

 41 - 50 11%

 ≥ 51 10%

jumlah Proporsi

2016 2017 2016 2017

 ≤ 20 31 13 7% 2%

 21 - 30 203 297 47% 51%

 31 - 40 106 151 24% 26%

 41 - 50 47 61 11% 11%

 ≥ 51 48 56 11% 10%

Total 435 578 100% 100%

Berdasarkan Gender

Pria 89%

Wanita 11%

jumlah Proporsi

2016 2017 2016 2017

Male 387 513 89% 89%

Female 48 65 11% 11%

Total 435 578 100% 100%

Berdasarkan Wilayah

 Sumatra 89%

 jawa 8%

 Kalimantan 0%

 Sulawesi 0%

 Internasional 3%

jumlah Proporsi

2016 2017 2016 2017

 Sumatera 327 514 75% 89%

java 86 45 20% 8%

Kalimantan 4 1 1% 0%

Sulawesi 1 1 0% 0%

International 17 17 4% 3%

Total 435 578 100% 100%
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k E s E h aTa N 

D a N  k E s E L a M aTa N

aPRIL berkomitmen memastikan 
implementasi standar kesehatan dan 
keselamatan bagi pekerja

Kesehatan dan keselamatan terus menjadi prioritas 
penting, dengan terus dilakukannya upaya untuk 
memasukkan budaya bekerja secara aman berbasis 
perilaku di seluruh operasi, baik di pabrik maupun di 
hutan tanaman. APRIL berkomitmen untuk:
•	 Meningkatkan	 frekuensi	 dan	 ketersediaan	

pelatihan dan kursus tentang keselamatan.
•	 Memastikan	 implementasi	 standar	 kesehatan	

dan keselamatan bagi pekerja manual, termasuk 
kontraktor, di operasional di hutan, hutan 
tanaman, dan pabrik.

Operasi di tingkat hutan tanaman dan pabrik 
kebanyakan telah mendapat sertifikasi Health & 
Safety Management System OHSAS 18001 dan 
diaudit 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 sepatutnya bagi seluruh pegawai, pegawai 
baru, dan pekerja kontrak terkait prinsip K3 
dan prosedur kerja untuk tugas mereka secara 
spesifik.

•	 Memperkuat	program	inspeksi,	seperti	misalnya	
program kepatuhan keselamatan, laporan 
ketidaksesuaian, dan laporan pelanggaran, 
untuk mencegah dan mengoreksi perilaku yang 
tidak aman.

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

 Indikator 2015 2016 2017

Persentase 
operasi yang 
masuk dalam 
sertifikasi K3

PT. RAPP: 
83%

Mitra 
Pemasok: 
5%

PT. RAPP: 
83%

Mitra 
Pemasok: 
8%

PT. RAPP: 
83%

Mitra 
Pemasok: 
17%

Pemasok 
pasar 
terbuka: 

40%
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Korban Jiwa

Kami menyesalkan bahwa satu pekerja kontrak dari operasional kehutanan meninggal dunia dalam periode 
pelaporan ini. Pekerja tersebut dilaporkan tenggelam dalam kolam penampungan di daerah persemaian pohon 
setelah diduga tergelincir dekat kolam. Kejadian tersebut diselidiki oleh unit K3 Kehutanan dan dilaporkan pada 
pihak berwenang.

Sebagai hasil dari upaya peningkatan berkelanjutan terkait kesehatan dan keselamatan, operasi pabrik 
perusahaan mencatat tidak ada kematian yang terjadi di tahun 2017. 

Tahun Pabrik Serat Mitra pemasok Pemasok pasar terbuka

2015 Nol 5 Tidak tersedia Tidak tersedia

2016 1 6 Tidak tersedia Tidak tersedia

2017 Nol 1 Nol Tidak tersedia

Fiber Operations 

PT. RAPP + pemasok serat (Total)
2017 2016 2015

Pria Wanita Total Total

Tingkat frekuensi 2,18 0,22 0,31 0,46

Tingkat keparahan 225,84 - 3,34 2,95

Tingkat Cidera (IR/Injury Rate) 0,44 0,04 0,31 0,46

Tingkat Hari Kerja Hilang (LDR/
Lost Day Rate)

6,99 - 3,34 2,39

Catatan: tingkat frekuensi dan tingkat keparahan dihitung berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia 
(Kep.84 bW tahun 1998).

Tingkat frekuensi = 
jumlah kecelakaan x 1.000,000 / jam orang 
kerja (jOK)

Tingkat keparahan = 
jumlah hari yang hilang x 1.000.000 / jam orang 
kerja (jOK)

Tingkat cidera = 
jumlah cidera x 200.000 / jam orang kerja (jOK)

Tingkat cidera dihitung berdasarkan aturan OHSAS.

Pemasok serat 2017 2016 2015

jenis cidera - - -

Tingkat cidera 0,76 1,32 2,32

Korban jiwa - - -

Operasional Pabrik

PT. RAPP + Kontraktor 
(total)

2017 2016 2015

Pria Wanita Pria Wanita Pria Wanita 

Tingkat frekuensi 0,63 0 7,7 0 7,97 0

Tingkat keparahan 186,04 0 736 0 32,95 0

Tingkat Cidera (IR/Injury 
Rate)

1,27 0 1,54 0 1,59 0

Tingkat Hari Kerja Hilang 
(LDR/Lost Day Rate)

37,2 0 147,19 0 6,59 0

Catatan: tingkat frekuensi dan tingkat keparahan dihitung berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia 
(Kep.84 bW tahun 1998).

Tingkat frekuensi = 
jumlah kecelakaan x 1,.000.000 / jam orang 
kerja (jOK)

Tingkat keparahan = 
jumlah hari yang hilang x 1.000000 / jam orang 
kerja (jOK)

Tingkat Cidera = 
jumlah cidera x 200.000 / jam orang kerja (jOK)

Tingkat cidera dihitung berdasarkan aturan OHSAS.
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O P E R a s I O N a L 

Pa b R I k  ya N G 

b E R Ta N G G U N G  j a W a b

Kontraktor pabrik
2017 2016 2015

Pria Wanita Pria Wanita Pria Wanita 

jenis cidera 33 0 43 0 30 0

Tingkat cidera 2,64 0 1,34 0 1,9 0

Kejadian penyakit utama
Gender

Pria Wanita 

Infeksi Saluran Pernapasan Atas  11.613  12.968 

Gangguan gerak non-gastroenteritis  1.505  1.733 

Tujuan jangka panjang perusahaan ialah 
meningkatkan efisiensi energi dan penggunaan 
air di tingkat pabrik serta penggunaan sumber 
bahan bakar yang terbarukan
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Pabrik pulp memiliki kapasitas terpasang sebesar 2,8 juta ton per tahun dan pabrik kertas mampu memproduksi 
1,15 juta ton per tahun.

Tujuan jangka panjang perusahaan ialah terus meningkatkan efisiensi energi dan penggunaan air di pabrik serta 
penggunaan sumber bahan bakar terbarukan. Yang juga tidak kalah pentingnya ialah upaya menetapkan angka 
lini dasar secara akurat untuk emisi gas rumah kaca yang akan dijadikan dasar target pengurangan.

Penggunaan air dan energi di pabrik telah dibandingkan dengan pabrik serupa di tingkat global dan ternyata 
termasuk salah satu dari lima yang paling efisien di dunia. Seluruh emisi dan efluen/buangan yang dihasilkan 
dari operasional pabrik diukur dan dibandingkan dengan standar eksternal dan dipantau secara rutin untuk 
memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia. 

Indikator 2017 

jumlah ton dan % pasokan serat (termasuk dari pemasok) 10.151.949 tonnes   
100% plantation wood

jumlah ton kayu hutan alam (MHW) yang digunakan pabrik Kerinci (termasuk dari pemasok) Nol  

Percentage change in mill fiber consumption capacity Tidak ada perubahan  

Dengan sumber daya terbarukan yang dipanen dari 
hutan tanaman, APRIL memproduksi pulp kayu dan 
kertas bermutu melalui proses yang memastikan 
efisiensi air, energi, dan biaya. Hal ini dicapai dengan 
jalan mengadopsi teknologi terbaru yang sesuai bagi 
operasi tersebut dan juga praktik terbaik internasional – 
sejalan dengan penelitian dan pengembangan secara 
intensif – untuk memelihara keunggulan daya saing.

APRIL memanfaatkan kembali sebagian besar limbah 
padat yang dihasilkan, seperti misalnya sisa serpihan 
kayu, dan lindi hitam yang merupakan produk 
sampingan dari proses yang mengubah potongan 
kayu menjadi pulp.

Non-terbarukan

Material yang 
Digunakan

Unit 2014 2015 2016 2017

Garam
kg/adt 26,38 25,89 25,25 24,83 

ton 66.245 67.907 67.841 67.211 

Natrium Sulfat
kg/adt 14,59 12,51 11,89 11,39 

ton 66.245 67.907 67.841 30.819 

batu gamping
kg/adt 10,65 26,08 62,00 25,50 

ton 26.756 68.406 166.572 69.019 

Kapur
kg/adt 0,008 0,009 0,001 0,74 

ton 21.257 22.444 4.002 2.010 

Soda Api
kg/adt 15,16 13,26 13,74 15,16 

ton 38.073 34.771 36.913 41.037 

bubuk Talk
kg/adt 0,61 0,47 0,46 - 

ton 1.526 1.223 1.223 - 

Material yang digunakan untuk kertas

Terbarukan

Material yang Digunakan Unit 2014 2015 2016 2017

Precipitated Calcium 
Carbonate (PCC)

kg/t 140,18 140,58 144,97 126,95 

ton 118.326 114.864 120.775 131.474 

Pulp yang dibeli
kg/t 40,51 52,84 93,42 51,10 

ton 34.197 43.104 78.399 52.949 

Pulp Internal
kg/t 748,56 741,20 691,90 737,50 

ton 631.839 605.623 580.665 763.811 

CO2 (Internal)
kg/t 61,68 61,85 63,79 55,86 

ton 52.063 50.540 53.141 57.849 

Zat Pati (Dibeli)
kg/t 41,11 42,03 42,08 41,29 

ton 34.699 34.343 35.315 42.763 

Air
m3/t 7,96 7,58 7,43 7,75 

m3 (mil) 6,72 6,19 6,61 8,02 

Non-terbarukan 

Material yang Digunakan Unit 2014 2015 2016 2017

Ground Calcium 
Carbonate (GCC)

kg/t 73,30 73,96 80,20 92,43 

tonnes 61.869 60.431 66.815 95.727 

Pulp merupakan dasar bagi banyak produk 
kertas, termasuk karton gelombang yang 
digunakan dalam pengemasan, kertas, dan tisu

Material

Material yang digunakan untuk pulp

Terbarukan

Material 
yang 
digunakan

Unit 2014 2015 2016 2017

Wood
ton (mil) 9,50 9,96 10,10 10,44 

adt/adt 4,12 4,16 3,95 3,86 

Water
m3 (mil) 73.93 77.49 73.83 63.48 

m3/adt 29.44 29.55 27.48 25.31 
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SFMP IA | ID | IE | IVA | IVB | IVC | IVD

301-1 | 301-2 | 302-1 | 302-4 | 303-1 | 303-3
305-1 | 305-2 | 305-4 | 305-7 | 306-1 | 306-2

GRI 



APRIL menghasilkan lebih dari empat juta ton bahan bakar hayati (biofuel) per tahun, dan juga sekitar 16.000 
ton metanol dari lindi hitam (black liquor) melalui proses penguapan dan distilasi. Proses ini mulai dilakukan di 
tahun 2010 dan menghasilkan pasokan metanol yang berharga yang kemudian digunakan dalam ketel (boiler) 
pabrik sebagai pengganti bahan bakar fosil.

Lindi hitam (black liquor) (produk pembuatan pulp Kraft), sludge, sabut sawit, dan metanol seluruhnya didaur 
ulang dan digunakan untuk membangkitkan tenaga.

Metanol diperoleh dari pengambilan gas dari lindi hitam, yang kemudian disuling menjadi metanol cair dan 
digunakan sebagai sumber bahan bakar terpisah di pabrik untuk ketel (boiler).

2014 2015 2016 2017

ton 3.976.120 4.138.441 4.160.357 4.301.232

t/adt pulp 1,58 1,58 1,55 1,59

bbN Lindi Hitam

2014 2015 2016 2017

Kulit kayu - ton 747.954 1.040.577 722.573 769.885

Sabut - ton 54.096 125.048 121.427 194.660

Sludge - ton 75.333 84.742 85.117 129.566

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

Kulit kayu, sabut 

sawit, sludge 

sebagai bbN

Metanol, dari lindi hitam encer, diambil dan digunakan kembali sebagai bahan bakar nabati di tanur kapur 
sebagai pengganti bahan bakar fosil.

2014 2015 2016 2017

ton 19.216 19.911 16.706 13.237

kg/adt pulp 7,65 7,59 6,22 4,89

Metanol tangkapan 

dari evaporator

Pabrik Precipitated Calcium Carbonate (PCC) menggabungkan kalsium hidroksida dengan limbah CO2 yang 
ditangkap dari tanur kapur kami. Kami menggunakan tanur kapur untuk mengkonversi kalsium karbonat menjadi 
kalsium oksida atau kapur tohor di pabrik pulp, sebuah proses yang menghasilkan CO2. Alih-alih melepaskan 
gas ini sebagai limbah, kami menangkap sebagian dari gas tersebut untuk memproduksi kalsium karbonat 
langsung di tempat.

2014 2015 2016 2017

adt 52.063 50.540 53.141 57.849

kg/adt paper 61,68 61,85 63,79 55,86

Emitted CO2 

consumed by 

PCC plant

Material Daur Ulang
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Energi

APRIL menghasilkan sendiri listriknya dengan sumber energi terbarukan yang mencapai 79,96% dari total 
energi yang digunakan, yang diperoleh dari biomassa dan lindi hitam yang merupakan produk sampingan, yang 
diperoleh melalui empat ketel pemroses. APRIL terus berupaya mencari dan mengadopsi teknologi terbaik 
untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.

Ketel pemulihan yang terletak di kompleks pabrik menangkap energi dari material seperti misalnya lindi 
hitam, produk dari pembuatan pulp Kraft, kulit kayu, sabut sawit, dan sludge untuk menghasilkan energi dan 
mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Lindi hitam menyumbang 59,9% kebutuhan energi pabrik, 
sedangkan kulit kayu (14,2%) dan sabut sawit (4.5%) menjadi sumber energi terbarukan lain yang juga penting.

Penambahan mesin kertas baru di pertengahan tahun 2017 meningkatkan produksi kertas hingga 30%*. Selain 
itu, produksi pulp juga naik sekitar 3%. Akan tetapi, konsumsi energi keseluruhan menurun secara marginal 
karena berkurangnya kebutuhan pengeringan pulp yang terkait dengan produksi kertas dan efisiensi dalam lini 
pembuatan pulp dan pemrosesan kimia.

beberapa kapasitas lebihan yang dihasilkan pabrik digunakan untuk memasok listrik untuk menerangi kota 
Kerinci, mendukung kebutuhan tenaga listrik bagi sekitar 20.000 rumah tangga di daerah tersebut.

* Perbandingan terkait  dengan laporan terakhir SFMP 2.0 untuk tahun yang berakhir pada 30 juni 2016.

Produksi listrik

2015 2016 2017

Total produksi energi 3.166.269 megawatt-jam 3.208.268 megawatt- jam 3.215.657 megawatt- jam

Dijual ke jaringan listrik 
setempat

68.415 megawatt- jam 90.940 megawatt- jam 62.826 megawatt- jam

Indikator 2015 2016 2017

Konsumsi energi di Pabrik 
Kerinci

73.364 Tj 86.513 Tj 84.612 Tj

Terbarukan 79,96%

Tidak Terbarukan 20,04%

Kontribusi energi berdasarkan 

jenis bahan bakar 

Pulp 54%

Listrik 20%

Kertas 23%

Dijual 3%

Listrik yang dikonsumsi 

berdasarkan area

Lindi Hitam 59,9%

Kulit kayu 14,2%

Sludge 0,8%

Sabut sawit 4,5%

Metanol 0,4%

Kontribusi energi berdasarkan 

sumber bahan bakar

Gas alam 9,4%

batu bara 9,7%

Diesel 0,5%

MFO 0,5%

2014 2015 2016 2017

Energi (TW jam) 3,0 3,1 3,1 3,1

Listrik untuk Pulp 
dan Kertas (MW hr/
adt)

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

Konsumsi Listrik

2014 2015 2016 2017

Peta joules 48,4 50,7 53,0 51,8

Total steam load 
(Gj/adt)

17,8 17,9 18,0 17,4

Konsumsi uap
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Air

Sungai Kampar merupakan sumber air utama bagi APRIL serta bagi masyarakat di dekat lokasi. Air digunakan 
di hampir semua bagian proses pembuatan pulp dan kertas, sebagai pelarut dan untuk memindahkan material 
seperti slurry pulp ke berbagai bagian pabrik, serta untuk membangkitkan listrik.

Sebagai bagian dari upaya APRIL untuk melindungi dan menjaga mutu aliran air setempat, APRIL secara rutin 
memantau indikator utama seperti tingkat bOD, COD, dan TSS guna memastikan kepatuhan pada aturan 
lingkungan setempat. Hasilnya dilaporkan pada pihak regulator.

Fasilitas pengolahan air di pabrik memproses sekitar 265.000 meter kubik air per hari dan menghilangkan 
padatan tersuspensi serta kontaminan organik sebelum air yang diolah tersebut dibuang ke sungai. Sekitar 89% 
air yang telah diolah dikembalikan ke aliran Sungai Kampar.

Pemantauan efluen pasca-pengolahan dilakukan oleh teknisi pabrik dan, sekali setiap bulan, oleh perusahaan 
pihak ketiga yang terakreditasi.

Konsumsi air untuk pulp dan kertas berkurang menjadi 24 m³/ADT di tahun 2017, turun dari 27,3 24 m³/ADT di 
tahun 2016. jumlah air limbah yang telah diolah yang dikembalikan ke sungai Kampar juga berkurang di tahun 
2017, turun menjadi 26,7 m³/ADT dari 29,4 m³/ADT. 

2014 2015 2016 2017

Dijual (juta m3) 5,3 5,5 5,5 5,2

Kertas (juta m3) 6,7 6,2 6,6 8,0

Listrik (juta m3) 20,9 21,8 22,2 20,5

Pulp (juta m3) 73,9 77,5 73,8 63,5

Total (juta m3) 106,9 111,0 108,2 97,2

Total air yang 

diambil dari sungai 

Kampar

2014 2015 2016 2017

juta m3 80,7 83,7 80,4 71,5

m3/adt 29,6 29,5 27,3 24,0

Konsumsi air untuk 

pulp dan kertas

Pulp 66%

Kertas 8%

Listrik 21%

Dijual 5%

Konsumsi air berdasarkan area

2014 2015 2016 2017

Volume (juta m3) 93,8 93,9 86,5 79,6

m3/adt 34,5 33,1 29,4 26,7

ELV lokal 85,0 85,0 85,0 85,0

Air limbah yang 

diolah yang 

dialirkan ke Sungai 

Kampar
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Emisi 

Sejalan dengan komitmen SFMP 2.0, salah satu 
tujuan jangka panjang APRIL ialah meningkatkan 
efisiensi energi pabrik, penggunaan sumber bahan 
bakar  terbarukan, dan efisiensi penggunaan 
material.

Indikator kinerja 2017 berfokus pada emisi yang 
berkaitan dengan pabrik Kerinci. Saat ini tengah 
dilakukan penelitian yang akan memungkinkan 
data ini nantinya dilengkapi dengan data siklus 
hidup yang lebih luas yang turut memasukkan emisi 
penggunaan lahan dan penyerapan yang dikaitkan 
dengan hutan tanaman PT. RAPP.

Emisi gas rumah kaca (GRK) dari lokasi pabrik 
turun secara marginal di tahun 2017, terlepas 
adanya kenaikan produksi kertas, sebagai hasil dari 
bertambahnya penggunaan gas alam dan biomassa 
untuk energi, berkurangnya kebutuhan pengeringan 
pulp, dan berkurangnya ketergantungan pada batu 
bara. Emisi GRK untuk operasional pabrik:

Indikator 2016 2017

Ton GRK / ton 
pulp di pabrik

0,58 0,44 tCO2/ADT 
Pulp

Ton GRK / 
ton kertas di 
pabrik

0,99 0,72 tCO2/tonne 
kertas

Emisi GRK 
Cakupan 1
Emisi yang 
dilaporkan 
didasarkan pada 
emisi Cakupan 
1 (bahan bakar 
fosil untuk lokasi 
pabrik dan tidak 
termasuk emisi 
biogenik (CO2) 
dari pembakaran 
biomassa.

2.005.826 tCO2e 1.614.853 tCO2e

Emisi per ton kertas turut mencakup emisi 
yang dikaitkan dengan pembuatan pulp awal 
yang digunakan sebagai masukan pada proses 
produksi kertas.

APRIL 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 dan mengikuti persyaratan dari 
World Resource Institute (WRI) dan Protokol 
GRK dari World business Council for Sustainable 
Development (WbCSD). 

Emisi Udara 

Sumber utama emisi udara dalam operasi pabrik 
kami adalah ketel uap pemulihan dan pembangkit 
listrik, jalur serat (fibre lines), pabrik pemutihan, dan 
tanur kapur. Ketel uap pemulihan dan pembangkit 
listrik digunakan untuk menghasilkan uap yang 
menjalankan tujuh turbin uap, yang membangkitkan 
listrik kira-kira 535 MW.

Peralatan untuk mengurangi emisi dalam bentuk 
pengendap elektrostatik (electrostatic precipitator) 
dipasang di ketel uap pemulihan, ketel uap 
pembangkit listrik, dan tanur kapur guna mengurangi 
kandungan partikulat pada emisi udara.

Peralatan Sistem Pemantauan Emisi Kontinu 
(CEMS/Continuous Emissions Monitoring System) 
yang dipasang pada sumber emisi utama akan 
menangkap data untuk dikaji di ruang kendali, 
selain pemantauan oleh pihak ketiga yang hasilnya 
dilaporkan kepada pihak regulator.

Di tahun 2017, total emisi udara dengan partikulat 
yang telah diolah berkurang menjadi 0,55kg/ADT, 
turun dari 0,82 kg/ADT. Dalam periode yang sama, 
sulfur oksida sebagai sulfur dalam emisi udara yang 
diolah sedikit berkurang menjadi 0,45kg/ADT, turun 
dari 0,47kg/ ADT di tahun sebelumnya. 

2014 2015 2016 2017

TSP ton 4.004 3.013 2.417 1.650

kg/adt 1,47 1,06 0,82 0,55

Total partikulat

2014 2015 2016 2017

SOx sebagai S ton 656 1.269 1.372 1.253

kg/adt 0,24 0,45 0,47 0,42

SOx sebagai S dalam 

emisi udara yang 

diolah
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Tingkat nitrogen oksida naik di tahun 2017 akibat naiknya suhu yang diperlukan untuk membakar lumpur 
kapur yang lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya. Lumpur kapur (lime mud) adalah produk limbah 
padat dalam produksi pulp.

2014 2015 2016 2017

NOx ton 6.215 2.491 5.869 8.161

kg/adt 2,28 0,88 1,99 2,74

NOx dalam emisi 

udara yang diolah

2014 2015 2016 2017

TRS sebagai S ton 174 45 46 55

kg/adt 0,06 0,02 0,02 0,02

TRS sebagai S 

dalam emisi udara 

yang diolah

Emisi Air 

Buangan Air – Padatan Tersuspensi Total (TSS)

2014 2015 2016 2017

ton 3.573 2.952 3.033 2.964

Terukur kg/adt 1,31 1,04 1,03 1,00

ELV Lokal 8,50 8,50 8,50 8,50

TSS air limbah yang 

diolah

Buangan Air – Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)

2014 2015 2016 2017

ton 14.831 15.224 16.055 16.513

Terukur kg/adt 5,44 5,37 5,45 5,54

ELV Lokal 29,8 29,8 29,8 29,8

COD air limbah yang 

diolah
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Buangan Air – Kebutuhan Oksigen Biologis (BOD)

2014 2015 2016 2017

ton 1.503 1.698 2.062 1.908

Terukur kg/adt 0,55 0,60 0,70 0,64

ELV Lokal 8,50 8,50 8,50 8,50

bOD5 air limbah yang 

diolah

Buangan Air –Halida Organik yang Dapat Diserap (AOX)

2014 2015 2016 2017

ton 82 82 97 48

Terukur kg/adt 0,03 0,03 0,03 0,016

AOX air limbah yang 

diolah

Buangan Air – Nitrogen Total

2014 2015 2016 2017

ton 208 205 155 185

Terukur kg/adt 0,076 0,072 0,053 0,062

Nitrogen dalam air 

limbah yang diolah

Water discharge – Total Phosphorous

2014 2015 2016 2017

ton 62 42 12 17

Terukur kg/adt 0,02 0,01 0,004 0,01

Fosfor dalam air 

limbah yang diolah
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Limbah Padat

Limbah padat yang dihasilkan di pabrik APRIL 
kebanyakan merupakan produk sampingan dari 
produksi energi dan proses pembuatan pulp dan 
kertas. Limbah ini turut mencakup sludge, dregs 
(ampas endapan) dan grit (kotoran pasir), lumpur 
kapur, afkir dari penyaringan, serpih kayu ukuran 
jarum (pin chips).

APRIL menggunakan kembali sebagian besar limbah 
padatnya dalam ketel uap pemulihan (recovery boiler) 
dan ketel uap pembangkit listrik (power boiler) guna 
memperoleh kembali energi dan material, sehingga 
meningkatkan efisiensi operasi dan pemanfaatan 
material daur ulang. Semua pembibitan, hutan 
tanaman, dan pabrik memisahkan limbahnya agar 
dapat ditangani dan dibuang dengan benar.

Lahan pembuangan sampah (landfill) di pabrik hanya 
digunakan untuk limbah yang tidak berbahaya. Ada 
tempat khusus untuk limbah berbahaya (b3) seperti 
misalnya minyak/oli yang sudah terpakai, filter 
udara, dan baterai, yang terletak di lokasi pabrik 
dan dikelola sesuai dengan Prosedur Operasional 
Standar penanganan limbah berbahaya.

Terdapat kenaikan pembuangan sludge, yang 
terdiri dari serat pulp, pigmen dan kotoran/dirt 
ke lahan pembuangan sampah di tahun 2017, 
yang sebelumnya dibakar di ketel (boiler) untuk 
menghasilkan energi.

Hal ini mendapat sorotan pada bulan Maret 2017 
ketika tim Penegakan Hukum dari KLHK melakukan 
pengecekan rutin ke pengolahan limbah PT. RAPP 
dan menemukan bahwa perusahaan menggunakan 
sludge sebagai material untuk membangkitkan 
bahan bakar. Hal ini dilakukan dengan jalan 
membakar sludge, yang merupakan komponen 
limbah, dalam ketel pembangkit.

Tim KLHK mencatat dalam laporannya bahwa 
kadar air sludge tersebut di atas 15% - melampaui 
batas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri 
KLHK No.2/2008 tentang Pemanfaatan Limbah 
berbahaya yaitu di Pasal 7 ayat 1b.

Dalam diskusi sebelumnya dengan bagian 
Pemantauan Limbah berbahaya di KLHK, PT. 
RAPP telah menjelaskan bahwa pemenuhan syarat 
kandungan air sebesar 15% sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Menteri tahun 2008 tidak dapat 
dicapai. Teknologi terbaru ketel pembangkit yang 
diadopsi oleh PT. RAPP dan telah dibandingkan 
dengan perusahaan global lain di bidang pulp dan 
kertas menghilangkan air dari sludge dengan kadar 
air, 35-70%.

Adopsi teknologi dalam pemanfaatan kembali limbah 
seperti misalnya sludge diizinkan dalam Peraturan 
Pemerintah No. 101/2014 tentang Pemanfaatan 
Limbah berbahaya yaitu pada pasal 54 ayat 2a dan 
2c dengan jalan mengikuti standar mutu lingkungan 
yang berlaku. Membakar sludge dengan kadar air 
lebih dari 15% memerlukan izin tersendiri dari KLHK 
yang saat ini tengah diurus oleh PT. RAPP.

Karena PT. RAPP tidak mampu mencapai syarat 
kadar air sebesar 15% sesuai peraturan tahun 2008 
dan saat ini tengah mengurus izin yang diperlukan, 
izin pemanfaatan sludge dengan jalan membakarnya 
di ketel pembangkit dibatalkan oleh KLHK. Alhasil, 
perusahaan tidak lagi memanfaatkan ulang sludge 
untuk membangkitkan energi dan membuangnya ke 
lahan pembuangan sampah (landfill).

2014 2015 2016 2017

Sludge (ton) - - 6.969 34.149

Ampas & Kotoran (ton) 39.998 43.995 43.202 38.871

Lumpur kapur (ton) 1.748 7.060 - -

Apkir Penyaringan (ton) 15.941 - - -

Abu boiler (ton) 233.696 141.292 200.708 166.861

Total (ton/adt) 107,0 67,9 85,2 80,5

Limbah padat di 

lahan pembuangan 

sampah

Abu boiler 69,6%

Lumpur kapur 0%

Ampas & Kotoran16,2%

Sludge 14,2%

Apkir Penyaringan 0%

Limbah padat berdasarkan jenis
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Indeks GRI Umum

Pengungkapan Standar GRI bagian dan Halaman Tujuan Pembangunan 
berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals/SDGs)

GRI 101 Landasan 
GRI 102 Pengungkapan Umum

Profil Organisasi

Pengungkapan 102-1
Nama Organisasi

Perusahaan Kami - hal 14-15

Pengungkapan 102-2
Kegiatan, merk, produk dan jasa

Perusahaan Kami - hal 14-15

Pengungkapan 102-3
Lokasi Kantor Pusat

Perusahaan Kami - hal 14-15

Pengungkapan 102-4
Lokasi operasi

Perusahaan Kami - hal 14-15

Pengungkapan 102-5
Kepemilikan dan bentuk hukum

Perusahaan Kami - hal 14-15

Pengungkapan 102-6
Pasar yang dilayani

Sorotan 2017 - hal 11

Pengungkapan 102-7
Skala organisasi

Sorotan 2017 - hal 11

Pengungkapan 102-8
Informasi mengenai karyawan dan  
pekerja lain

Pengembangan Sumber Daya Manusia - hal 
54-57

8

Pengungkapan 102-9
Rantai pasokan

Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Hutan 
berkelanjutan 2.0 - hal 25

Pengungkapan 102-10
Perubahan signifikan pada organisasi dan 
rantai pasokannya

Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Hutan 
berkelanjutan 2.0 - hal 25

15

Pengungkapan 102-11
Pendekatan atau Prinsip Pencegahan

Penilaian Materialitas - hal 8 8, 15

Pengungkapan 102-12
Inisiatif eksternal

Penilaian Materialitas - hal 8 17

Disclosure 102-13 
Membership of associations

Pelibatan Pemangku Kepentingan - hal 30 17

Strategi

Pengungkapan 102-18
Struktur tata kelola

Pesan dari Presiden APRIL  - hal 4

Etika & Integritas

Pengungkapan 102-16
Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku

Perusahaan Kami - hal 14-15 1, 8, 9, 12, 13, 15

Tata Kelola

Pengungkapan 102-18
Struktur tata kelola

Perusahaan Kami - hal 16

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Pengungkapan 102-40
Daftar kelompok pemangku kepentingan

Pelibatan Pemangku Kepentingan - hal 30

Pengungkapan 102-41
Perjanjian perundingan kolektif

Pengembangan Sumber Daya Manusia - hal 54 8

Pengungkapan 102-42
Mengidentifikasi dan memilih pemangku 
kepentingan

Pelibatan Pemangku Kepentingan - hal 29

Pengungkapan 102-43
Pendekatan terhadap keterlibatan 
pemangku kepentingan

Pelibatan Pemangku Kepentingan - hal 29

Pengungkapan Standar GRI bagian dan Halaman Tujuan Pembangunan 
berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals/SDGs)

Pengungkapan 102-44
Topik utama dan masalah yang 
dikemukakan

Penilaian Materialitas - hal 8

Praktik Pelaporan

Pengungkapan 102-45
Entitas yang termasuk dalam laporan 
keuangan terkonsolidasi

Perusahaan Kami - hal 14-15

Pengungkapan 102-46
Menetapkan isi laporan dan batasan topik

Penilaian Materialitas - hal 8

Pengungkapan 102-47
Daftar topik material

Penilaian Materialitas - hal 8

Pengungkapan 102-48
Penyajian kembali informasi

Tidak ada

Pengungkapan 102-49
Perubahan dalam pelaporan

Laporan ini turut mencakup pengungkapan dari 
pihak pemasok dalam hal kehutanan dan K3.

Pengungkapan 102-50
Periode pelaporan

Tentang Laporan Ini - hal 7

Pengungkapan 102-51
Tanggal laporan terbaru

Tentang Laporan Ini - hal 7

Pengungkapan 102-52
Siklus pelaporan

Tentang Laporan Ini - hal 7

Pengungkapan 102-53
Titik kontak untuk pertanyaan mengenai 
laporan

Tentang Laporan Ini - hal 7

Pengungkapan 102-54
Klaim bahwa pelaporan sesuai dengan 
Standar GRI

Tentang Laporan Ini - hal 7

Pengungkapan 102-55
Indeks isi GRI

Telah dilaporkan - hal 80

Pengungkapan 102-56 
Jaminan eksternal

Pernyataan Assurance Eksternal - hal 93

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

I b) jumlah hektar lahan pengembangan 
baru (tanah mineral, lahan gambut)

Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Hutan 
berkelanjutan 2.0 - hal 20

15

VI A) jumlah dan persentase operasi baru 
(konsesi dan blok) dengan kesepakatan 
formal dengan masyarakat adat dan 
masyarakat setempat

Prosedur Penyelesaian Keluhan - hal 31 16

VIb) jumlah hektar lahan konsesi APRIL dan 
pemasok yang saat ini tidak aktif karena 
konflik yang tidak terselesaikan

Prosedur Penyelesaian Keluhan - hal 31 16

VIIC) Persentase operasi APRIL, pemasok, 
dan kontraktor yang telah mendapat 
sertifikasi K3

Prosedur Penyelesaian Keluhan - hal 31 8

VIII A) jumlah insiden kebakaran di lahan 
konsesi berdasarkan penyebab (APRIL atau 
pemasok atau pihak ketiga)

Pengelolaan Lahan Gambut yang 
bertanggungjawab - hal 40

13, 15

VIII b) Persentase serat kayu yang mendapat 
sertifikasi legal 

Pengelolaan Hutan berkelanjutan - hal 25 15
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Standar GRI Pengungkapan Halaman Tujuan Pembangunan 
berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals/SDG)

Ekonomi

GRI 103 
Pendekatan 
Manajemen

103-1 Penjelasan atas topik materi 
dan batasannya

Mendukung Masyarakat Lokal 
- hal 56

103-2 Pendekatan manajemen dan 
komponennya

Mendukung Masyarakat Lokal 
- hal 56

103-3 Evaluasi pendekatan 
manajemen

Mendukung Masyarakat Lokal 
- hal 56

GRI 203 
Dampak ekonomi 
tidak langsung

203-1 Investasi infrastruktur dan 
dukungan layanan

Mendukung Masyarakat Lokal 
- hal 56

9

203-2 Dampak ekonomi tidak 
langsung yang signifikan

Mendukung Masyarakat Lokal 
- hal 56

2

Antikorupsi 

GRI 103 
Pendekatan 
Manajemen

103-1 Penjelasan atas topik materi 
dan batasannya

Perusahaan Kami - hal 14-15

103-2 Pendekatan manajemen dan 
komponennya

Perusahaan Kami - hal 14-15

GRI 205 
Antikorupsi

203-3 Insiden korupsi yang terbukti 
dan tindakan yang diambil

Tidak ada 16

Material

GRI 103 
Pendekatan 
Manajemen

103-1 Penjelasan atas topik materi 
dan batasannya

Operasi Pabrik yang 
bertanggung jawab - hal 64-65

103-2 Pendekatan manajemen dan 
komponennya

Operasi Pabrik yang 
bertanggung jawab - hal 64-65

9

103-3 Evaluasi pendekatan 
manajemen

Operasi Pabrik yang 
bertanggung jawab - hal 64-65

GRI 301 
Material

301-1 Material yang digunakan 
berdasarkan berat atau 
volume

Operasi Pabrik yang 
bertanggung jawab - hal 64-65

301-2 Material input dari daur Operasi Pabrik yang 
bertanggung jawab - hal 66-67

Energi

GRI 103 
Pendekatan 
Manajemen

103-1 Penjelasan atas topik materi 
dan batasannya

Operasi Pabrik yang 
bertanggung jawab - hal 64-65

103-2 Pendekatan manajemen dan 
komponennya

Operasi Pabrik yang 
bertanggung jawab - hal 64-65

103-3 Evaluasi pendekatan 
manajemen

Operasi Pabrik yang 
bertanggung jawab - hal 64-65

GRI 302-1 
Energy

302-1 Konsumsi energi dalam 
organisasi

Operasi Pabrik yang 
bertanggung jawab - hal 68-69

7

302-4 Pengurangan konsumsi 
energi

Operasi Pabrik yang 
bertanggung jawab - hal 68-69

7

Air

GRI 103 
Pendekatan 
Manajemen

103-1 Penjelasan atas topik material 
dan batasannya

Operasi Pabrik yang 
bertanggung jawab - hal 70-71

103-2 Pendekatan manajemen dan 
komponennya

Operasi Pabrik yang 
bertanggung jawab - hal 70-71

6

103-3 Evaluasi pendekatan 
manajemen

Operasi Pabrik yang 
bertanggung jawab - hal 70-71

Topik Material

Standar GRI Pengungkapan Halaman Tujuan Pembangunan 
berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals/SDG)

GRI 303 
Air

303-1 Pengambilan air berdasarkan 
sumber

Operasi Pabrik yang 
bertanggung jawab - hal 70-71

303-3 Daur ulang dan penggunaan 
air kembali

Operasi Pabrik yang 
bertanggung jawab - hal 70-71

6

Keanekaragaman Hayati

GRI 103 
Pendekatan 
Manajemen

103-1 Penjelasan atas topik materi 
dan batasannya

Pelaksanaan Kebijakan 
Pengelolaan Hutan 
berkelanjutan 2.0 - hal 18-19                                                             
Restorasi Ekosistem Riau (RER) 
- hal 36-37

103-2 Pendekatan manajemen dan 
komponennya

Pelaksanaan Kebijakan 
Pengelolaan Hutan 
berkelanjutan 2.0 - hal 18-19                                                             
Restorasi Ekosistem Riau (RER) 
- hal 36-37

103-3 Evaluasi pendekatan 
manajemen

Pelaksanaan Kebijakan 
Pengelolaan Hutan 
berkelanjutan 2.0 - hal 18-19                                                             
Restorasi Ekosistem Riau (RER) 
- hal 36-37

GRI 304 
Keanekaragaman 
Hayati

304-1 Lokasi operasional yang 
dimiliki, disewa, dikelola, atau 
berdekatan dengan kawasan 
lindung dan kawasan dengan 
nilai keanekaragaman hayati 
tinggi di luar kawasan lindung

Pelaksanaan Kebijakan 
Pengelolaan Hutan 
berkelanjutan 2.0 - hal 18-19                                                             
Restorasi Ekosistem Riau (RER) 
- hal 36-37

15

304-3 Habitat yang dilindungi atau 
direstorasi

Restorasi Ekosistem Riau (RER) 
- hal 36-37

15

304-4 Spesies Daftar Merah IUCN 
dan spesies daftar konservasi 
nasional dengan habitat 
dalam wilayah yang terkena 
efek operasi

Restorasi Ekosistem Riau (RER) 
- hal 36-37

15

Emisi

GRI 103 
Pendekatan 
Manajemen

103-1 Penjelasan atas topik material 
dan batasannya

Operasi Pabrik yang 
bertanggung jawab - hal 64-65

103-2 Pendekatan manajemen dan 
komponennya

Operasi Pabrik yang 
bertanggung jawab - hal 64-65

12

103-3 Evaluasi pendekatan 
manajemen

Operasi Pabrik yang 
bertanggung jawab - hal 64-65
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Standar GRI Pengungkapan Halaman Tujuan Pembangunan 
berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals/SDG)

GRI 305 
Emisi

305-1 Emisi GRK (Cakupan 1) 
langsung

Operasi Pabrik yang 
bertanggung jawab - hal 72

305-2 Emisi energi GRK (Cakupan 
2) tidak langsung

Operasi Pabrik yang 
bertanggung jawab - hal 72

305-4 Intensitas emisi GRK Operasi Pabrik yang 
bertanggung jawab - hal 72

305-7 Nitrogen oksida (NOX), sulfur 
oksida (SOX), dan emisi 
udara yang signifikan lainnya

Operasi Pabrik yang 
bertanggung jawab - hal 73-74

Limbah dan Air Limbah (Efluen)

GRI 103 
Pendekatan 
Manajemen

103-1 Penjelasan atas topik material 
dan batasannya

Operasi Pabrik yang 
bertanggung jawab - hal 64-65

103-2 Pendekatan manajemen dan 
komponennya

Operasi Pabrik yang 
bertanggung jawab - hal 64-65

103-3 Evaluasi pendekatan 
manajemen

Operasi Pabrik yang 
bertanggung jawab - hal 64-65

GRI 306 
Limbah dan air 
limbah (efluen)

306-1 Pelepasan air berdasarkan 
kualitas dan tujuan

Operasi Pabrik yang 
bertanggung jawab - hal 75

6

306-2 Limbah berdasarkan jenis 
dan metode pembuangan

Pabrik Pulp dan 
Kertas - hal 64-65                                                            
Material - hal 64-65                            
Limbah Padat - hal 79

6

Kepegawaian

GRI 103 
Pendekatan 
Manajemen

103-1 Penjelasan atas topik material 
dan batasannya

Pengembangan Sumber Daya 
Manusia - hal 55

103-2 Pendekatan manajemen dan 
komponennya

Pengembangan Sumber Daya 
Manusia - hal 55

8

103-3 Evaluasi pendekatan 
manajemen

Pengembangan Sumber Daya 
Manusia - hal 55

GRI 401 
Kepegawaian

401- 1 Perekrutan karyawan baru 
dan pergantian karyawan

Pengembangan Sumber Daya 
Manusia - hal 56

401-2 Tunjangan yang diberikan 
kepada karyawan 
purnawaktu yang tidak 
diberikan kepada karyawan 
sementara atau paruh waktu

Pengembangan Sumber Daya 
Manusia - hal 55

Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

GRI 103 
Pendekatan 
Manajemen 

103-1 Penjelasan atas topik material 
dan batasannya

Kesehatan dan Keselamatan - 
hal 59

103-2 Pendekatan manajemen dan 
komponennya

Kesehatan dan Keselamatan - 
hal 59

103-3 Evaluasi pendekatan 
manajemen

Kesehatan dan Keselamatan - 
hal 59

Standar GRI Pengungkapan Halaman Tujuan Pembangunan 
berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals/SDG)

GRI 403-2 
Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja

403-2 jenis kecelakaan kerja dan 
tingkat kecelakaan kerja, 
penyakit akibat pekerjaan, 
hari kerja yang hilang, dan 
ketidakhadiran, serta jumlah 
kematian terkait pekerjaan

Kesehatan dan Keselamatan - hal 
60-62

8

Pendidikan dan Pelatihan

GRI 103 
Pendekatan 
Manajemen

103-1 Penjelasan atas topik material 
dan batasannya

Pengembangan Sumber Daya 
Manusia - hal 54

103-2 Pendekatan manajemen dan 
komponennya

Pengembangan Sumber Daya 
Manusia - hal 54

8

103-3 Evaluasi pendekatan 
manajemen

Pengembangan Sumber Daya 
Manusia - hal 54

GRI 404 
Pendidikan dan 
pelatihan

404-1 Rata-rata jam pelatihan per 
tahun per karyawan

Pengembangan Sumber Daya 
Manusia - hal 54

404-3 Persentase karyawan 
yang menerima tinjauan 
rutin terhadap kinerja dan 
pengembangan karir

Pengembangan Sumber Daya 
Manusia - hal 54

Hak Masyarakat Adat

GRI 103 
Pendekatan 
Manajemen

103-1 Penjelasan atas topik material 
dan batasannya

Pelaksanaan Kebijakan 
Pengelolaan Hutan berkelanjutan 
2.0 - hal 18 

103-2 Pendekatan manajemen dan 
komponennya

Pelaksanaan Kebijakan 
Pengelolaan Hutan berkelanjutan 
2.0 - hal 18 

9

103-3 Evaluasi pendekatan 
manajemen

Prosedur Penyelesaian Keluhan 
- hal 31

GRI 411 
Hak masyarakat 
adat

411-1 Insiden pelanggaran yang 
melibatkan hak masyarakat 
adat

Prosedur Penyelesaian Keluhan 
- hal 31

Masyarakat Lokal

GRI 103 
Pendekatan 
Manajemen

103-1 Penjelasan atas topik material 
dan batasannya

Mendukung Masyarakat Lokal 
- hal 46

103-2 Pendekatan manajemen dan 
komponennya

Mendukung Masyarakat Lokal 
- hal 46

9

103-3 Evaluasi pendekatan 
manajemen

Mendukung Masyarakat Lokal 
- hal 46

GRI 413 
Masyarakat lokal

413-1 Operasi dengan keterlibatan 
masyarakat lokal, penilaian 
dampak, dan program 
pengembangan

Mendukung Masyarakat Lokal 
- hal 46
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Indikator sFMP 2.0

Indikator SFMP 2.0 bagian dan Halaman
I Keberlanjutan Jangka Panjang

a. jumlah ton dan persentase pasokan serat per wilayah (PT. RAPP, Pemasok, 
(konsesi, hutan masyarakat))

Operasi Manufaktur yang bertanggung 
jawab - hal 64

b. Luas hektar yang dikembangkan per kategori (berhutan, Tidak berhutan 
serta HCV1/HCS2 dan non-HCV/HCS)

Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan 
Hutan berkelanjutan 2.0 - hal 20 

c. Luas pengembangan baru yang dilakukan PT. RAPP dan pihak pemasok 
yang terdeteksi dan tidak sesuai, serta persentase ketidakpatuhan yang 
berujung pada langkah perbaikan/koreksi

Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan 
Hutan berkelanjutan 2.0 - hal 20 

d.  jumlah ton kayu hutan alam (MHW) yang dimanfaatkan oleh pabrik Kerinci Operasi Manufaktur yang bertanggung 
jawab - hal 64

e. Persentase perubahan kapasitas konsumsi serat di tingkat pabrik Operasi Manufaktur yang bertanggung 
jawab - hal 64

f. Lahan atau perizinan yang diperoleh APRIL setelah 3 juni 2015 dan luas 
hektar pengembangan yang terkait (HCV/HCS dan non-HCV/HCS)

Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan 
Hutan berkelanjutan 2.0 - hal 20 

g. Kiriman pihak ketiga ke pabrik (dalam besaran ton) dari pembukaan hutan 
atau lahan gambut berhutan dengan status HCV, HCS setelah 3 juni 2015

Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan 
Hutan berkelanjutan 2.0 - hal 20 

h. jumlah hektar hutan tanaman dalam program hutan tanaman masyarakat 
(outgrower)

Sorotan 2017 - hal 10                                                                
Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan 
Hutan berkelanjutan 2.0 - hal 24

II Perlindungan dan Konservasi Hutan

a. jumlah hektar dan persentase area konservasi dan restorasi yang 
terdampak kebakaran, pengembangan, atau perambahan

Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan 
Hutan berkelanjutan 2.0 - hal 23

b. Rasio antara area konservasi dan area hutan tanaman keseluruhan Sorotan 2017 - hal 10                                                                
Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan 
Hutan berkelanjutan 2.0 - hal 14, 19, 24

c. jumlah dan luas hektar konsesi APRIL dan pemasok yang masuk dalam 
proses tingkat lanskap/bentang alam

Restorasi Ekosistem Riau (RER) - hal 
36-38

d. Persentase area restorasi ekosistem dengan rencana formal untuk tujuan 
perlindungan dan/atau konservasi untuk spesies langka, terancam, atau 
nyaris punah

Restorasi Ekosistem Riau (RER) - hal 
36-38

III Pengelolaan Lahan Gambut

a. Luas hektar hutan tanaman, konservasi, dan restorasi ekosistem di lahan 
gambut

Pengelolaan Lahan Gambut yang 
bertanggungjawab - hal 35

b. jumlah dan persentase rekomendasi dari Kelompok Kerja Pakar Gambut 
yang Independen (IPEWG/Independent Peatland Expert Working Group) 
yang terlaksana sesuai jadwal

Kelompok Kerja Ahli Gambut Independen 
- hal 24

IV Pengurangan Jejak Karbon Secara Terus-Menerus

a. jumlah ton GHG / ton pulp di tingkat pabrik Emisi - 72
b. jumlah ton GHG / ton kertas di tingkat pabrik Emisi - 72
c. Persentase kebutuhan energi di tingkat pabrik yang dapat terpenuhi oleh 

sumber energi
Energi - 68

d. jejak karbon secara keseluruhan Emisi - 72                                                                                    
Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan 
Hutan berkelanjutan 2.0 - hal 22

Indikator SFMP 2.0 bagian dan Halaman

V Dukungan Proaktif Masyarakat Setempat

a. - Total dana/$ yang dibelanjakan untuk proyek prasarana sosial Mendukung Masyarakat Lokal - hal 46
- Panjang jalan yang dibangun (Km)
- jumlah proyek prasarana sosial yang rampung
- jumlah proyek prasarana sosial yang materialnya disediakan

b. Kontribusi pada PDb setempat Mendukung Masyarakat Lokal - hal 47
c. jumlah beasiswa pendidikan yang diberikan Mendukung Masyarakat Lokal - hal 46
d. jumlah UKM yang dikontrak APRIL dan pemasok Mendukung Masyarakat Lokal - hal 48
e. jumlah forum pemangku kepentingan per lokasi Mendukung Masyarakat Lokal - hal 46
f. jumlah peserta dari pihak pemangku kepentingan Mendukung Masyarakat Lokal - hal 46
g. jumlah desa di program desa bebas kebakaran Pengelolaan Strategis Resiko Kebakaran 

- hal 42
h. jumlah petani yang mendapat pelatihan menanam lahan pertanian Mendukung Masyarakat Lokal - hal 49
i. jumlah kelompok petani yang mendapat bantuan bahan pertanian Mendukung Masyarakat Lokal - hal 49
VI Penghormatan pada Hak Masyarakat Adat dan Warga Setempat

a. jumlah dan persentase operasi baru (konsesi dan blok) berdasarkan 
perjanjian formal dengan masyarakat adat dan warga perdesaan setempat

Menghormati Hak Masyarakat Adat dan 
Komunitas - hal 31

b. jumlah hektar konsesi APRIL dan pemasok yang saat ini tidak aktif karena 
sengketa lahan yang masih belum terselesaikan

Melaksanaan Kebijakan Pengelolaan 
Hutan berkelanjutan 2.0 - hal 23

c. Adanya SOP untuk mengatasi keluhan Prosedur Penyelesaian Keluhan - hal 31    
d. Adanya sistem penanganan keluhan yang tersedia bagi publik Prosedur Penyelesaian Keluhan - hal 31      

http://sustainability.aprilasia.com/
category/grievance-mechanism/17

e. Persentase keluhan yang diatasi dalam waktu 10 hari Prosedur Penyelesaian Keluhan - hal 31    
f. Persentase keluhan yang diselesaikan sesuai dengan SOP penanganan 

keluhan
Prosedur Penyelesaian Keluhan - hal 31    

VII Praktik yang Bertanggung Jawab di Tempat Kerja Kami

a. jumlah korban jiwa (pabrik, bagian serat PT. RAPP, pemasok) Kesehatan dan Keselamatan - hal 60
b. Adanya mekanisme penyelesaian keluhan untuk permasalahan 

ketenagakerjaan yang disampaikan oleh pegawai dan kontraktor APRIL atau 
pemasok

Pengembangan Sumber Daya 
Manusia - hal 55

c. Persentase operasi PT. RAPP, pemasok, dan kontraktor yang memiliki 
sertifikat K3

Kesehatan dan Keselamatan - hal 59

d. jumlah pria dan wanita pada posisi tetap dan posisi paruh-waktu Pengembangan Sumber Daya Manusia 
- hal 55

VIII Sertifikasi dan Kepatuhan di Bidang Hukum

a. jumlah kejadian kebakaran di wilayah konsesi per penyebab (diakibatkan 
APRIL atau pemasok atau pihak ketiga)

Pengelolaan Strategis Resiko Kebakaran 
- hal 41

b. Persentase serat yang memiliki sertifikasi legalitas Sertifikasi - hal 27
c. jumlah sanksi hukum yang diterima dan berujung pada tindakan Pengelolaan Lahan Gambut 

yang bertanggungjawab - hal 39                                                      
Informasi Pendukung - hal 93

IX Tata Kelola Korporasi yang Baik, Verifikasi, dan Transparansi

a. Data total area dan area HCV/HCS berdasarkan konsesi yang tersedia bagi 
publik

Kepatuhan Rantai Pasokan - hal 25

b. Daftar pemasok yang tersedia bagi publik Kepatuhan Rantai Pasokan - hal 25
c. Persentase peta konsesi PT. RAPP dan pemasok yang tersedia bagi public Kepatuhan Rantai Pasokan - hal 25
d. Status rekomendasi SAC Komite Penasihat Pemangku Kepentingan 

- hal 29
e. Persentase pemasok baru yang uji tuntas (due diligence) terhadap pemasok 

tersebut rampung sebelum pengiriman pertama kayu
Kepatuhan Rantai Pasokan - hal 25

Komitmen SFMP 2.0 disusun oleh APRIL dengan masukan dari Komite Penasihat Pemangku Kepentingan (SAC/ 
Stakeholder Advisory Committee). Pada tahun 2018, dilakukan penugasan pemerolehan keyakinan terbatas 
(limited assurance engagement) terkait implementasi komitmen SFMP 2.0 oleh Grup APRIL yang hasilnya dapat 
dilihat di:  https://www.aprildialog.com/wp-content/uploads/2018/08/APRIL-SFMP-2-0-Report-2018.pdf
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Glosarium

Acacia crassicarpa and 
Acacia mangium

Dua jenis spesies tanaman akasia dengan ciri cepat tumbuh dan baik untuk dijadikan 
pulp (bubur kertas). APRIL menanam Acacia crassicarpa di lahan gambut dan Acacia 
mangium di tanah mineral. 

ADT Air Dry Tonne, pulp (bubur kertas) (yang sudah dibuat kering) yang sudah bisa 
dipasarkan, mengandung 10% air

AOX Adsorbable organically bound halogens (AOX), atau halida organik yang dapat diserap/
senyawa organik terklorinasi, merupakan kumpulan bahan kimia yang dapat diikat dari 
air ke karbon aktif. AOX menggambarkan total konsentrasi klorin yang terikat pada 
senyawa organik di air limbah. Ukuran ini menggambarkan seluruh senyawa klorin yang 
berbahaya maupun tidak berbahaya

Biodiversity Keseluruhan keragaman atau variasi makhluk hidup yang ada dalam suatu ekosistem 
tertentu.

Biofuel biofuel, atau bahan bakar nabati, terbuat dari bahan baku yang berasal dari organisme 
hidup dan dengan demikian digolongkan sebagai sumber terbarukan

BOD biological oxygen demand, atau kebutuhan oksigen biologis, suatu ukuran atas 
banyaknya oksigen yang akan dikonsumsi oleh bakteri saat mengurai materi biologis 
organik. bOD merupakan ukuran tingkat polusi organik dalam air. Lihat juga “COD”.

Carbon footprint Ukuran total emisi karbon dioksida (CO2), dinitrogen oksida (N2O), dan metana (CH4) 
dalam populasi, sistem, atau kegiatan tertentu, dengan memperhatikan seluruh sumber, 
tempat penyerapan, dan tempat penyimpanan yang terkait dalam batas-batas ruang 
dan waktu di suatu populasi, sistem, atau kegiatan. Dihitung sebagai jumlah setara 
karbon dioksida (carbon dioxide equivalent/CO2e) dengan melihat potensi pemanasan 
global per 100 tahun (GWP100) terkait.

COD Chemical oxygen demand, atau kebutuhan oksigen kimiawi.COD tidak membedakan 
antara materi organik biologis dan dengan demikian merupakan ukuran total jumlah 
oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi seluruh materi organik menjadi karbon 
dioksida dan air.

CoC Chain of Custody (Lacak balak), mencakup pemantauan, pelacakan, dan 
pendokumentasian alur serat kayu dari lahan tanam/hutan tanaman hingga ke pabrik.

Concession Istilah umum untuk izin hutan tanaman industri untuk pengusahaan produksi pulp dan 
kertas

ELV Emission Limit Values (Nilai batas Emisi) - terkait dengan peraturan di tingkat nasional 
tentang buangan dari pabrik pulp dan kertas terkait lingkungan hidup.

Eukaliptus Famili pohon yang banyak dijumpai di Australia. Spesies tertentu, misalnya Eucalyptus 
pellita, merupakan spesies asli Indonesia. APRIL Indonesia saat ini memperbanyak 
penggunaan eukaliptus di lahan mineral yang kering

FLEG Fungsi Lindung Ekosistem Gambut

FLEGT Forest Law Enforcement, Governance and Trade merupakan upaya Uni Eropa untuk 
mengesampingkan kayu ilegal dari pasar, meningkatkan pasokan kayu yang sah, dan 
meningkatkan permintaan atas produk kayu yang diperoleh secara bertanggung jawab.

Fiber Serat dari lahan tanam/hutan tanaman industri

FPIC Free, prior, informed consent (persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan), 
suatu bentuk partisipasi dan konsultasi dari bawah ke atas dengan masyarakat 
setempat/masyarakat adat sebelum dimulainya pengembangan di suatu wilayah

FFVP Fire Free Village Programme, Program Desa bebas Api

TUjUAN 1

Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat

TUjUAN 2

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang 
berkelanjutan

TUjUAN 6

Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua

TUjUAN 7

Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua

TUjUAN 8

Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang ajek, inklusif, dan berkelanjutan, serta lapangan kerja dan pekerjaan 
yang layak secara penuh dan produktif bagi semua

TUjUAN 9

Membangun infrastruktur yang tangguh, memajukan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong 
inovasi

TUjUAN 10

Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara

TUjUAN 12

Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan

TUjUAN 13

Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya

TUjUAN 15

Melindungi, merestorasi, dan memajukan pemanfaatan ekosistem darat secara berkelanjutan, mengelola hutan secara

berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, dan menghentikan serta merehabilitasi kerusakan lahan dan

menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati

TUjUAN 16

Mendorong masyararakat damai dan inklusif demi pembangunan berkelanjutan, memberikan akses pada keadilan bagi

semua, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di segala tingkatan

TUjUAN 17

Memperkuat sarana implementasi dan merevitalisasi Kemitraan Global bagi Pembangunan berkelanjutan
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FFA Fire Free Alliance, Aliansi bebas Kebakaran

Grievance mechanism 
(mekanisme keluhan)

Mekanisme pengaduan diumumkan di bulan Agustus 2016 dan mengatasi berbagai 
jenis isu yang ada di masyarakat dan pemangku kepentingan kecuali isu sengketa 
lahan yang memang memiliki prosedur tersendiri yang sudah ditetapkan, serta di mana 
masukan pemerintah atau proses resmi kerap diperlukan. 

GJ Gigajoule, satuan energi setara dengan satu miliar joule.

GHG Gas Rumah Kaca. Gas seperti misalnya karbon dioksida, dinitrogen oksida, dan metana 
yang menyerap dan mengeluarkan kembali radiasi termal (bahang/panas). 

GRI Global Reporting Initiative 

Hektar (Ha) Unit pengukuran/metrik atas suatu wilayah yang luasnya setara dengan 10.000 meter 
persegi atau 2,417 acre

HCS Asesmen/penilaian terkait Stok Karbon Tinggi (High Carbon Stock)

HCV / HCVF High Conservation Value Forest (Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi/NKT), adalah 
bentuk penilaian/ asesmen yang terdiri dari enam nilai HCV/NKT: HCV 1 Keragaman 
spesies, HCV 2 Mosaik dan ekosistem di tingkat bentang alam, HCV 3 Ekosistem dan 
habitat, HCV 4 Layanan ekosistm, HCV 5 Kebutuhan

masyarakat, HCV 6 Nilai budaya

ISO The International Organisation for Standardisation adalah federasi dunia yang terdiri dari 
berbagai badan standar di tingkat nasional, dengan wakil dari lebih dari 140 negara. 
ISO merupakan organisasi nonpemerintah yang didirikan di tahun 1947 dengan maksud 
memajukan penyusunan standarisasi dan

kegiatan terkait di tingkat global. 

IUCN The International Union for Conservation of Nature, jaringan terbesar dan tertua di 
dunia di bidang lingkungan hidup – suatu perkumpulan dengan keanggotaan yang 
bersifat demokratis dan beranggotakan lebih dari 1.000 pemerintah dan LSM, serta 
hampir 11.000 ilmuwan sukarelawan dari lebih dari 160 negara. Lembaga ini membantu 
masyarakat dunia mencari solusi pragmatis bagi tantangan yang paling mendesak di 
bidang lingkungan hidup dan pembangunan. Lembaga ini mendukung penelitian ilmiah, 
mengelola proyek di lapangan di berbagai belahan dunia, dan menyatukan berbagai

pemerintahan, LSM, lembaga Pbb, perusahaan, dan masyarakat setempat untuk 
bersama-sama menyusun dan menjalankan kebijakan, aturan hukum, dan praktik 
terbaik.

IFCC Indonesian Forestry Certification Cooperation, sistem sertifikasi hutan di tingkat nasional 
di Indonesia yang mendapat persetujuan PEFC

IFS Integrated Farming System (Sistem Pertanian Terpadu): dimulai di tahun 1999, prakarsa 
ini memungkinkan petani lebih banyak mencapai diversifikasi, efisiensi, dan memperoleh 
hasil panen. Kegiatan utama program ini mencakup pelatihan dan pemberian bantuan 
kepada petani di bidang teknis dan pertanian.

Kerinci Nama lokasi di provinsi Riau, Sumatra, Indonesia. basis kegiatan operasional APRIL di 
Indonesia. 

Kraft Proses kraft (juga dikenal sebagai proses sulphate pulpin, atau pembuatan pulp dengan 
sulfat). Proses ini bersifat versatil, memungkinkan hampir semua jenis kayu digunakan 
sebagai bahan baku. Pulp kraft yang belum mengalami proses bleaching/diputihkan 
masih berwarna coklat dan digunakan sebagai bahan

pembuat kantong dan tas kertas warna coklat. Untuk digunakan sebagai kertas cetak 
atau kertas tulis, pulp harus diputihkan/dilakukan proses bleaching.

Kampar Peninsula Semenanjung Kampar terletak di provinsi Riau, di pesisir timur bagian tengah pulau 
Sumatra di Indonesia. Daerah ini berbatasan dengan laut di wilayah utara dan timur, 
serta dengan Sungai Kampar di wilayah selatan, dan dengan Sungai Kutup di wilayah 
barat.

Sengketa lahan Lahan di Indonesia kebanyakan dimiliki oleh negara. Hak penggunaan lahan diberikan 
kepada perusahaan dan perorangan tertentu berdasarkan konsesi/hak dan izin tertentu 
dengan pengenaan biaya atau royalti. Salah satu pengecualian atas hal ini ialah lahan 
masyarakat tradisional, yang biasanya berupa petak kecil yang digunakan penduduk 
desa untuk menanam tanaman yang menjadi sumber penghidupan mereka, baik 
untuk bertahan hidup maupun untuk dijual. Adanya klaim yang tumpang tindih bisa 
memunculkan sengketa atas sebidang tanah tertentu, atau bisa juga disebabkan oleh 
kurangnya bukti kepemilikan lahan serta lemahnya pengakuan atas hak masyarakat 
adat/tradisional

LTIFR Lost Time Injury Frequency Rates, atau angka frekuensi kecelakaan yang 
mengakibatkan hilangnya jam kerja

Multi stakeholder forum

(forum pemangku

kepentingan) 

Forum pemangku kepentingan berupa rembuk desa yang merupakan forum konsultasi 
antara masyarakat dan perwakilan APRIL guna membahas jenis bantuan prasarana 
sosial yang diperlukan di daerah tertentu. 

New development

(pengembangan baru)

Pengembangan baru ialah pembukaan lahan yang sebelumnya masih belum terbuka 
bersih untuk kemudian dilakukan penanaman atau pembangunan infrastruktur

NOx Nitrogen oksida seperti misalnya nitrogen monoksida dan nitrogen dioksida (NO and 
NO2). 

Occupational Health

and Safety certification

(sertifikasi K3)

Didefinisikan sebagai sertifikat SMK3 yang diwajibkan berdasarkan UU di Indonesia, 
atau sertifikat yang setara bagi pemasok yang beroperasi di luar wilayah Indonesia.

PIMS Plantation Information Management System is a software utilized by APRIL, using 
Geographic Information Systems software linked to databases on plantation stock, 
inventory, operational status, work-orders and costs.

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

Petajoule Satuan energi yang setara dengan 1015 joule.

Peatland (lahan gambut) Area lahan dengan lapisan gambut yang terbentuk alami. Gambut merupakan materi 
organik (vegetatif) yang telah mati dan terakumulasi selama lebih dari seribu tahun 
akibat kombinasi antara saturasi air permanen, rendahnya kadar oksigen, dan tingginya 
tingkat keasaman. Gambut terdiri dari 90% air dan 10% materi tumbuhan. Lahan 
gambut sangat bervariasi karena perbedaan di tingkat wilayah dan setempat dari segi 
tanah, topografi, iklim, hidrologi, kimia air, vegetasi, dan faktor-faktor lainnya termasuk 
gangguan manusia.

RKU Rencana Kerja Usaha, suatu dokumen rencana kerja 10 tahunan yang memuat 
informasi tentang lokasi kerja, perencanaan tata ruang, dan pengelolaan wilayah, 
keberlanjutan produksi, perlindungan lingkungan hidup, dan kondisi sosial. Dokumen 
ini diserahkan oleh pemegang konsesi (hak pengusahaan hutan) kepada Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
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RKT Rencana Kerja Tahunan, dokumen yang menguraikan kegiatan sebagaimana tercantum 
dalam dokumen RKU.

Riparian Terkait dengan daerah yang langsung berbatasan dengan daerah di seputar aliran air 
alami. Turut mencakup tanaman/vegetasi dan tanah.

Road built (jalan terbangun) jalan yang telah dibangun oleh APRIL atau mitra pemasok untuk digunakan oleh 
masyarakat.

SDG (Tujuan

Pembangunan

Berkelanjutan)

United Nations Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan berkelanjutan) 
yang ditetapkan Pbb merupakan serangkaian tujuan, sasaran, dan indikator yang 
bersifat universal yang diharapkan digunakan oleh negara anggota Pbb sebagai 
kerangka agenda mereka dalam 15 tahun ke depan untuk meniadakan semua bentuk 
kemiskinan, memerangi ketimpangan, dan mengatasi perubahan iklim, sekaligus 
memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal. 

SOx Sulfur oksida, seperti misalnya sulfur monoksida, sulfur dioksida, dan sulfur trioksida 
(SO, SO2, SO3,).

SFMP 2.0 Sustainable Forest Management Policy 2.0, Kebijakan Pengelolaan Hutan berkelanjutan 
2.0

Social infrastructure
projects (proyek
prasarana sosial) 

•	 Completed	(telah 
rampung) 

•	 Materials	provided 
(material yang diberikan)

Proyek prasarana/infrastruktur sosial: pembangunan sekolah, balai warga, jalan, 
jembatan, sarana pendukung pendidikan dan kesehatan serta fasilitas agama dan olah 
raga.
 
Telah rampung: proyek prasarana sosial yang telah rampung dalam periode 
pelaporan ini. Material yang diberikan: penyediaan material bagi proyek prasarana 
sosial. 

SMEs Usaha Kecil dan Menengah; perusahaan atau perorangan dengan pendapatan usaha 
kurang dari Rp.500 juta per bulan dengan perjanjian resmi dan jelas untuk memasok 
barang dan/atau jasa untuk APRIL

SMK3 Sistim Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja or Health and Safety 
management system as set out in Indonesia's Ministry of Manpower Regulation 
50/2012.

TRIR Total Recordable Incident Rate, atau jumlah kecelakaan yang tercatat.

TSS Total Suspended Solids, padatan tersuspensi total, ialah ukuran kadar padatan di air 
limbah untuk menentukan kualitasnya.

TRS Total Reduced Sulphur adalah senyawa yang dilepas dari sumber alam maupun sumber 
industrial yang menghasilkan bau menyengat, namun biasanya tidak dianggap sebagai 
hal yang berpotensi membahayakan kesehatan.

UNGC United Nations Global Compact, salah satu prakarsa sukarela terbesar yang 
melibatkan korporasi yang terdiri dari 10 prinsip yang mencakup Hak Asasi Manusia, 
ketenagakerjaan yang adil, perlindungan lingkungan hidup, dan antikorupsi. Dibentuk 
pada bulan juli 2000, prakarsa ini berupaya mendorong keikutsertaan korporasi 
secara bertanggung jawab dengan cara memberikan kerangka bagi para pelaku usaha 
sebagai upaya menanggapi tantangan globalisasi.

Tanggal terbit Kementerian/Lembaga  Entitas Isu Status Operasional

Nov 2016 KLHK PT. RAPP No. SK. 6109 / 
Menlhk-PHLHK 
/ PPSA /GKM.0 
/ 11/2016 (PPD) 
– penghentian 
sementara atas 
kegiatan operasional

Pekerjaan remedial 
telah dirampungkan. 
Tidak ada operasi 
yang berjalan sampai 
sanksi dicabut.

Mar 2017 KLHK PT. RAPP No. SK. 1004 / 
Menlhk-PHLHK 
/ PPSA / GKM.0 
/3/2017 (Dayun, blok 
G) – memindahkan 
pohon yang telah 
ditanam

Pekerjaan remedial 
telah dirampungkan.

Okt 2017 KLHK PT. RAPP No. SK. 5305 / 
Menlhk-PHLHK 
/ PPSA / GKM.0 
/10/2017 (Pelalawan) 
- penghentian 
sementara atas 
kegiatan operasional

Pekerjaan remedial 
telah dirampungkan.

Des 2017 KLHK PT. SRL No. SK. 6908 / 
Menlhk-PHLHK 
/ PPSA / GKM.0 
/ 12/2017 (blok 
IV) - penghentian 
sementara atas 
kegiatan operasional

RKU baru telah 
mendapat 
persetujuan pada 2 
Februari 2018.

Informasi Pendukung

Dalam periode ini, terdapat empat sanksi hukum yang dikenakan dan telah dipatuhi terkait operasi PT RAPP 
dan mitra pemasoknya dalam hal kehutanan. berikut ini keterangan lebih lanjut tentang perincian dan status 
operasional terkait.
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•	 Melakukan	 tanya	 jawab	 dengan	 manajemen	 untuk	
mendapatkan pemahaman tentang proses APRIL 
untuk menentukan isu-isu material bagi para pemangku 
kepentingan utama APRIL;

•	 Melakukan	 tanya-jawab	 dengan	 staf	 terkait	 di	 tingkat	
perusahaan dan konsesi serta pemasok serat untuk 
memahami pengumpulan data dan proses pelaporan 
untuk Indikator Terpilih,

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

•	Membandingkan	 data	 yang	 dilaporkan	 untuk	 Indikator	
Terpilih ke sumber data yang mendasari dengan 
menggunakan dasar pengambilan sampel, termasuk 
perbandingan kondisi lokasi di tingkat konsesi sampai 
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, sinks, dan 
reservoir;

•	 Melakukan	 tanya-jawab	 mengenai	 asumsi	 utama	
dan melakukan perhitungan ulang dengan dasar 
pengambilan sampel; dan,

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

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

Laporan asurans kami disediakan semata-mata untuk 
APRIL sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perikatan 
kami. Pekerjaan kami telah dilaksanakan sehingga kami 
dapat memberikan laporan kepada APRIL tentang hal-hal 
dimana kami telah ditugaskan untuk memberikan laporan 
melalui laporan asurans ini, dan tidak untuk tujuan lain. Kami 
tidak menerima atau bertanggung jawab kepada pihak lain 
selain APRIL untuk pekerjaan kami, untuk laporan asurans 
ini, atau untuk kesimpulan yang kami capai.

Perikatan ini dilakukan oleh sebuah tim multidisiplin yang 
beranggotakan para profesional dengan keterampilan dan 

pengalaman yang sesuai, baik dalam asurans maupun 
dalam bidang yang relevan termasuk aspek lingkungan, 
sosial dan tata kelola.

Kesimpulan kami  

berdasarkan dari prosedur yang telah dilakukan, sesuai 
yang dijelaskan di atas, tidak ada hal yang menjadi perhatian 
kami, yang menyebabkan kami percaya bahwa untuk 
periode mulai dari 1 januari 2017 sampai 31 Desember 
2017, informasi kinerja untuk Indikator Terpilih, seperti yang 
dijelaskan di Lampiran A dan diungkapkan dalam Laporan 
Keberlanjutan, belum disiapkan dan disajikan, dalam 
semua hal yang material, sesuai dengan Protokol GRK dan 
pedoman dan definisi pelaporan internal Grup APRIL untuk 
pelaporan keberlanjutan, terkini pada tanggal laporan kami.

Penekanan suatu hal  

Tanpa mengkualifikasi kesimpulan kami di atas, kami 
menarik perhatian pada hal-hal berikut:

Sebagaimana tercatat di halaman 24 dari Laporan 
Keberlanjutan APRIL, perbaikan berkelanjutan dalam data 
APRIL terkait dengan aktivitas gangguan bersejarah dan 
klaim tanah mengarah ke perbaikan data yang signifikan 
baik untuk total area yang menjadi subyek klaim, serta 
jumlah area konservasi yang menjadi subyek klaim 
atau gangguan. Karena proses ini masih berjalan, kami 
tidak dapat memberikan asurans atas data yang terkait 
dengan area dalam proses klaim atau gangguan dan area 
konservasi yang terkena dampak oleh klaim dan gangguan 
terkait indikator berikut:
•	Luasan	hektar	dan	%	atas	area	konservasi	dan	restorasi	

yang terkena dampak kebakaran, pembangunan atau 
gangguan

•	Rasio	area	konservasi	terhadap	total	area	hutan	tanaman
•	Luasan	hektar	hutan	tanaman,	konservasi	dan	restorasi	

ekosistem pada lahan gambut
•	Luasan	hektar	APRIL	dan	para	pemasok	konsesi	yang	

sekarang tidak aktif karena sengketa tanah yang belum 
terselesaikan 

Chartered Professional Accountants,  
Akuntan Publik Berlisensi

2 November 2018
Vancouver, Kanada

Pernyataan asurans

Laporan Asurans Terbatas Independen  

Kepada manajemen Grup APRIL:

Kami telah melakukan perikatan dengan manajemen 
Grup APRIL (‘APRIL’) untuk memberikan asurans terbatas 
terhadap informasi kinerja tertentu yang diungkapkan 
dalam Laporan Keberlanjutan (‘Laporan’) untuk periode dari 
1 januari 2017 hingga 31 Desember 2017, seperti yang 
dijelaskan di Lampiran A. 

Indikator terpilih dan kriteria yang berlaku 

Ruang lingkup pelaporan/pernyataan atas asurans terbatas, 
sesuai persetujuan dengan manajemen, mencakup 
informasi kinerja (‘Indikator Terpilih’) seperti yang dijelaskan 
pada Lampiran A dan ditunjukan dengan simbol  di dalam 
Laporan.

Indikator Terpilih telah ditentukan oleh manajemen 
berdasarkan penilaian APRIL kepada isu-isu material yang 
berkontribusi terhadap kinerja keberlanjutan APRIL dan 
yang paling relevan bagi para pemangku kepentingannya.

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

Tanggung jawab manajemen  

Manajemen bertanggung jawab atas persiapan dan 
penyajian Indikator Terpilih sesuai dengan Protokol GRK 
dan pedoman dan definisi pelaporan internal APRIL untuk 
pelaporan keberlanjutan terkini, pada tanggal laporan kami. 
Manajemen juga bertanggung jawab untuk menentukan 
tujuan APRIL sehubungan dengan kinerja dan pelaporan 
keberlanjutan, termasuk identifikasi para pemangku 
kepentingan dan isu-isu material, dan untuk membangun 
dan mempertahankan kinerja manajemen dan sistem 
pengendalian internal yang layak darimana laporan informasi 
kinerja tersebut berasal.

Tanggung jawab kami 

Tanggung jawab kami sehubungan dengan Indikator 
Terpilih adalah untuk melakukan perikatan asurans terbatas 
dan untuk menyatakan kesimpulan berdasarkan pekerjaan 
yang telah dilakukan. Kami melakukan perikatan kami 
sesuai dengan Standar Internasional tentang Perikatan 
Asurans (‘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 
Dewan Standar Internasional atas Pemeriksaan dan 
Asurans. ISAE 3000 dan ISAE 3410 mengharuskan kami 
merencanakan dan melakukan prosedur kami untuk 
mendapatkan asurans terbatas mengenai apakah Indikator 
Terpilih disajikan secara wajar, sesuai dengan kriteria yang 
berlaku, dalam semua hal yang material. Kantor kami 
mengaplikasikan International Standard on Quality Control 
1 dan karenanya mempertahankan sistem kontrol kualitas 
yang komprehensif, mencakup peraturan dan prosedur 
yang terdokumentasi mengenai kepatuhan terhadap etika, 
standar profesi, persyaratan hukum dan peraturan yang 
berlaku.

Kami telah mematuhi ketentuan independensi dan 
ketentuan etika lainnya dari Kode Etik Profesi Akuntan yang 
ditetapkan oleh Dewan Standar Etika Internasional untuk 
Akuntan, yang dibangun dari prinsip-prinsip dasar integritas, 
objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, 
kerahasiaan dan perilaku profesional.

Kesimpulan kami tidak mencakup periode manapun 
sebelum periode untuk tahun yang berakhir pada 31 
Desember 2017.    

Pendekatan asurans  

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami 
untuk memperoleh semua bukti, informasi, dan penjelasan 
yang kami anggap perlu untuk membentuk kesimpulan 
kami sebagaimana ditetapkan di bawah ini. Suatu perikatan 
asurans terbatas terdiri dari melakukan tanya jawab, 
terutama dengan orang yang bertanggung jawab atas 
penyusunan informasi kinerja untuk Indikator Terpilih, dan 
menerapkan prosedur analitis dan pengumpulan bukti 
lainnya, yang tepat. Prosedur kami termasuk:  

pesan dari presiden APRIL
tentang laporan ini dan penilaian materialitas
perusahaan kami
pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan
pelibatan pemangku kepentingan/pengelolaan lahan gambut bertanggung jawab 
mendukung masyarakat dan perekonomian setempat 
pengembangan sumber daya manusia/kesehatan dan keselamatan
operasional pabrik yang bertanggung jawab
indeks Isi GRI dan Tabel SDG
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Indikator Kinerja untuk Asurans

Keberlanjutan jangka Panjang
•	Tonase	dari	pasokan	serat	menurut	wilayah	(#	dan	%)
•	Luasan	hektar	yang	dikembangkan	menurut	kategori	(Hutan,	Non-

Hutan, HCV/HCS dan non-HCV/HCS) (#)
•	Jumlah	perkembangan	baru	yang	tidak	sesuai	yang	terdeteksi	dan	

% dari ketidak sesuaian yang menghasilkan tindakan korektif (#)
•	Tonase	dari	pengiriman	campuran	kayu	keras	yang	digunakan	

oleh Pabrik Kerinci (#)
•	Perubahan	dalam	kapasitas	konsumsi	fiber	pabrik	(%)
•	Jumlah	lisensi	tanah	yang	diakuisisi	setelah	3	Juni	2015	dan	luasan	

hektar dari pengembangan terkait (#)
•	Pengiriman	pabrik	pihak	ketiga	setelah	pembersihan	HCV,	HCS,	

atau lahan hutan gambut 3 juni 2015 (# tonase)
•	Luasan	hektar	dari	hutan	tanaman	dalam	program	petani	besar	(#)

Perlindungan dan Konservasi Hutan
•	Jumlah	dan	luasan	hektar	konsesi	yang	termasuk	dalam	

proses level lanskap (#)
•	Area	restorasi	ekosistem	dengan	rencana	formal	untuk	

tujuan perlindungan dan/atau restorasi untuk spesies 
yang langka, terancam, dan terancam punah (%)

Manajemen Lahan Gambut
•	Jumlah	dan	%	atas	rekomendasi	Independent	Peatland	

Expert Working Group (IPEWG) yang diimplementasikan 
sesuai jadwal

jejak Karbon
•	Mill	tonase	dari	emisi	gas	rumah	kaca	(GRK)	/	tonase	dari	pulp
•	Mill	tonase	dari	GRK	/	tonase	dari	kertas
•	Persentase	dari	kebutuhan	energi	pabrik	yang	dipenuhi	

oleh sumber energi
•	Keseluruhan	jejak	karbon	(Cakupan	1	tCO2e)

Pengembangan Komunitas
•	Jumlah	dolar	yang	dikeluarkan	untuk	proyek	infrastruktur	sosial	

(USD)
•	Jumlah	kilometer	pembangunan	jalan	untuk	umum	(KM)
•	Jumlah	proyek	infrastruktur	sosial	yang	telah	diselesaikan	(#)
•	Jumlah	proyek	infrastruktur	sosial	dimana	bahan	material	

disediakan (#)
•	Kontribusi	terhadap	Produk	Domestik	Bruto	(PDB/GDP)
•	Jumlah	pemberian	beasiswa	pendidikan	yang	disediakan	(#)
•	Jumlah	forum	multi-pemangku	kepentingan	(#)
•	Jumlah	peserta	pemangku	kepentingan	(#)
•	Jumlah	desa	pada	program	desa	bebas	api
•	Petani	yang	dilatih	untuk	mengolah	tanah	pertanian	(#)
•	Kelompok	petani	yang	didukung	dengan	materi	pertanian	(#)
•	Jumlah	usaha	kecil	dan	menengah	yang	dipekerjakan	oleh	

APRIL dan para pemasok (#)

Menghormati Hak Masyarakat Adat dan Komunitas
•	Jumlah	dan	%	atas	operasi	baru	(konsesi	dan	blok)	

dengan perjanjian formal yang berlaku dengan 
masyarakat adat dan komunitas pedesaan

•	Membuat	Prosedur	Operasi	Standar	(SOP)	untuk	
mengatasi keluhan-keluhan

•	Eksistensi	atas	sistem	pengaduan	yang	tersedia	untuk	
publik

•	%	dari	keluhan	yang	ditanggapi	dalam	waktu	10	hari
•	%	dari	keluhan	yang	diselesaikan	sesuai	dengan	SOP	

pengaduan

Praktek yang bertanggung jawab di Tempat Kerja Kami
•	Korban	jiwa	(#)
•	Mekanisme	penyelesaian	keluhan	di	tempat	untuk	

kekhawatiran tenaga kerja meningkat
•	Persentase	dari	operasi	yang	memiliki	sertifikasi	Keselamatan	

dan Kesehatan Kerja (K3/OHS) (#)
•	Jumlah	pria	dan	wanita	pada	posisi	permanen	dan	paruh	

waktu (#)

Kepatuhan Hukum dan Sertifikasi
•	Contoh-contoh	kebakaran	yang	ada	di	konsesi	

berdasarkan penyebab (#)
•	Persentase	serat	yang	memiliki	sertifikasi	legal	(%)
•	Jumlah	sanksi	legal	yang	diterima	dan	tindakan	yang	

dihasilkan (#)

Tata Kelola Kelola Perusahaan yang baik, Verifikasi dan 
Transparansi

•	Jumlah	area	dan	area	HCV/HCS	oleh	konsesi	yang	tersedia	
untuk publik

•	Daftar	pemasok	yang	tersedia	untuk	publik
•	Persentase	peta	konsesi	yang	tersedia	untuk	publik
•	Status	rekomendasi-rekomendasi	Komite	Penasihat	

Pemangku Kepentingan (SAC)
•	Persentase	pemasok-pemasok	baru	yang	mana	proses	uji	

kelayakan pemasok sudah diselesaikan sebelum pengiriman 
kayu pertama

Lampiran a
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