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Grup APRIL berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan di seluruh lokasi di 
mana kami beroperasi dengan mengimplementasikan praktik terbaik. Hal ini dicapai 
melalui penerapan Kebijakan Pengelolaan Hutaan Berkelanjutan 2.0 dan sebuah 
komitmen untuk patuh pada seluruh hukum dan peraturan yang berlaku serta sertifikasi 
SFM dan skema assurance yang relevan. 
 
APRIL memiliki prosedur dan standar operasional terkait pemantauan, evaluasi dan 
peninjauan pestisida dan material berbahaya lainnya saat ini, termasuk pengontrolan 
penggunaan, penyimpanan, penanganan, transportasi/pemindahan dan pembuangan. 
APRIL menjalankan prosedur yang terdokumentasi untuk penggunaan pestisida dan 
material berbahaya lainnya dan memastikan kepatuhan terhadap instruksi persyaratan 
legal dan instruksi pengguna (label). 
 
APRIL akan mengadopsi program pengelolaan hama terintegrasi yang mengutamakan, 
jika memungkinkan, metode biologi dan non-kimia yang ramah lingkungan serta 
berupaya meminimalisir atau menghidari penggunaan pestisida kimia dan material 
berbahaya lainnya.  
 
Para pegawai dan para kontraktor yang harus menggunakan dan menangani pestisida 
dan material berbahaya lainnya akan menerima pelatihan yang layak dan uji 
kompetensi di penyimpanan, penanganan, transportasi/pemindahan, penggunaan dan 
pembuangan serta peralatan perlindungan personil yang layak untuk melakukan tugas 
mereka.  
 
Pestisida dan material berbahaya lainnya hanya akan digunakan untuk tujuan yang 
spesifik sebagaimana terdapat pada label produk. Penggunaan pestisida dan material 
berbahaya lainnya akan berdasarkan pada persyaratan lokal dan diterapkan dalam 
volume dan dengan teknnik yang diperlukan dan sesuai untuk mencapai tujuan 
pengelolaan.  
 
APRIL berkomitmen untuk tidak menggunakan material terlarang sebagaimana tertera 
dalam Annex 3 IFCC Standard 2013, World Health Organisation Type la or lb (2013), 
Stockholm Convention (2016) dan Rotterdam Convention (2015).  
 
 



Definisi:  
Pestisida dan Material Berbahaya lainnya: zat-zat yang di mana akibat sifat alami 
mereka, konsentrasi atau jumlahnya dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan, 
dan/atau mengganggu kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya (IFCC/PEFC). 
Untuk tujuan dari Kebijakan ini termasuk, namun tidak terbatas pada, pestisida dan 
pupuk.  
 
Rekomendasi 
Referensi ditulis pada SFMP 2.0 saat ini dalam Kebijakan Bahan Kimia dan Material 
Berbahaya (Feb 2018). 
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