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Kepada	  Ibu	  Wijaya,	  
	  
Terima	  kasih	  atas	  surat	  yang	  Anda	  kirim	  pada	  tanggal	  12	  Oktober,	  yang	  merupakan	  
tanggapan	  dari	  surat	  kami	  kirim	  pada	  Tanggal	  24	  September	  mengenai	  audit	  hak	  asasi	  
manusia	  dan	  Mazars.	  Untuk	  komunikasi	  kedepan,	  kami	  berharap	  kita	  bisa	  menggunakan	  
dua	  bahasa	  yaitu	  Bahasa	  Inggris	  dan	  Indonesia..	  
	  
Walaupun	  inisiatif	  audit	  hak	  asasi	  manusia	  yang	  APP	  lakukan	  adalah	  langkah	  baik	  menuju	  
penghormatan	  hak-‐hak	  masyarakat	  yang	  terkena	  dampak	  ,	  kami	  melihat	  bahwa	  
keterbatasan	  ruang	  lingkup	  dan	  metodologi,	  kurangnya	  transparansi	  dan	  proses	  multi	  
pihak	  yang	  kurang	  memadai	  membuat	  kegiatan	  tersebut	  tidak	  cukup	  mampu	  untuk	  
mengatasi	  berbagai	  dampak	  sosial	  dan	  hak	  azasi	  manusia	  yang	  terkait	  dengan	  aktivitas	  	  
pabrik	  dan	  konsesi	  APP	  serta	  suppliernya	  yang	  luas	  –dimana	  sebagian	  besar	  lahan	  tersebut	  
berkonflik	  dengan	  masyarakat	  adat	  dan	  masyarakat	  lokal.	  Untuk	  itu,	  	  kami	  bermaksud	  
memberikan	  tanggapan	  khusus	  untuk	  surat	  yang	  diteruskan	  dari	  Mazars	  dan	  audit	  	  HAM	  
secara	  terpisah.	  
	  
Setelah	  berunding	  pada	  bulan	  November	  lalu,	  para	  penanda	  tangan	  surat	  ini	  berkeputusan	  
untuk	  memberi	  prioritas	  dan	  mengkomunikasikan	  harapan	  kami	  yang	  terkait	  	  dengan	  
konflik	  sosial	  dan	  hak	  asasi	  manusia,	  	  serta	  untuk	  APP	  dan	  pemasoknya	  memenuhi	  standar	  
praktek	  yang	  diterima	  secara	  internasional.	  Dengan	  surat	  ini,	  kami	  berusaha	  untuk	  
memberikan	  garis	  besar	  dari	  masalah	  dan	  langkah-‐langkah	  apa	  saja	  yang	  APP	  dan	  
pemasoknya	  harus	  ambil	  untuk	  menunjukkan	  keseriusan	  implementasi	  dalam	  pelaksanaan	  
dari	  pernyataan	  APP	  	  	  yang	  telah	  diumumkan	  dan	  juga	  dinyatakan	  dalam	  surat	  balasan	  
kepada	  kami.	  Kami	  menghargai	  bahwa	  APP	  telah	  melakukan	  proses	  penilaian	  HCV,	  
pengujian	  pendekatan	  resolusi	  konflik	  sosial	  di	  Senyerang	  (Jambi)	  dan	  Soreg/Sorek	  (Riau)	  
dan	  telah	  mengontrak	  Mazars.	  Meskipun	  demikian,	  mengingat	  sejarah	  APP	  yang	  penuh	  
dengan	  ingkar	  janji	  dan	  oleh	  karena	  scope	  dan	  methodologynya	  terbatas,	  tindakan	  
tambahan	  perlu	  diambil	  untuk	  menunjukkan	  bahwaAPP	  serius	  dan	  tulus	  untuk	  merubah	  
rekor	  pengerusakan	  sosial	  dan	  lingkungannya,	  serta	  ingin	  mencegah	  potensi	  pengerusakan	  
di	  masa	  depan.	  
	  
Kami	  memandang	  bahwa	  APP	  perlu	  bertanggung	  jawab	  atas	  masalah-‐masalah	  sosial	  dan	  
lingkungan	  yang	  terkait	  dengan	  semua	  kayu	  yang	  masuk	  ke	  pabrik	  	  (dari	  hutan	  alam	  dan	  
perkubunan),	  termasuk	  seluruh	  rantai	  pasokannya.	  Kami	  meminta	  APP	  untuk	  menunjukkan	  
keseriusannya	  dalam	  menangani	  masalah	  ini	  dengan	  memenuhi	  rekomendasi	  yang	  dibuat	  



dalam	  surat	  yang	  dikirim	  pada	  tanggal	  1	  October,	  2012	  dari	  WWF	  dan	  Greenpeace	  dan	  
dengan	  memenuhi	  rekomendasi	  yang	  berkaitan	  dengan	  konflik	  sosial	  dan	  hak	  asasi	  
manusia	  yang	  diuraikan	  di	  bawah	  ini.	  Kami	  meminta	  APP	  menginformasikan	  pemasoknya	  
bahwa	  APP	  hanya	  akan	  dapat	  membeli	  kayu	  dari	  pemasoknya,	  jika	  mereka	  mengikuti	  
komitmen	  hak	  asasi	  manusia	  dan	  lingkungan	  yang	  sama	  dengan	  yang	  kami	  sarankan	  untuk	  
APP.	  
	  
Secara	  umum,	  kami	  meminta	  APP	  untuk	  menginformasikan	  kepadapemasok	  langsung	  
(“owned”)	  dan	  tidak	  langsungnya	  (“independent”)	  bahwa	  APP	  akan	  menghentikan	  
pembelian	  dari	  pemasok	  yang:	  
	  

• Tidak	  menghormati	  hak-‐hak	  masyarakat	  yang	  terkena	  dampak	  terhadap	  	  wilaya	  
adat	  maupun	  wilayah	  kepemilikan	  individu	  	  dan	  untuk	  memberikan	  atau	  tidak	  
memberikan	  FPIC	  mereka	  sendiri	  atau	  melalui	  perwakilan	  yang	  dipilih	  secara	  bebas	  
dalam	  rencana	  pengembangan.	  

• Telah	  gagal	  untuk	  menyelesaikan	  konflik	  sosial	  dan	  pelanggaran	  hak	  asasi	  manusia	  
dengan	  masyarakat	  yang	  terkena	  dampak.	  

• Melakukan	  penggusuran	  terhadap	  masyarakat	  yang	  diindikasikan	  berada	  dalam	  
konsesi	  APP	  serta	  tidak	  menjadikan	  CSR	  sebagai	  putusan	  akhir	  penyelesaian	  konflik	  

• Tidak	  melakukan	  moratorium	  logging	  dan	  konversi	  hutan	  alam	  sampai	  Nilai	  
Konservasi	  Tinggi	  telah	  diidentifikasi	  dan	  dijaga,	  dan;	  

• Melanjutkan	  penebangan	  dan	  pengurasan	  daerah	  tanah	  gambut	  atau	  mengkonversi	  
Hutan	  Karbon	  Stock	  Tinggi	  

	  
Dalam	  mempersiapkan	  standar	  operasional	  prosedur	  (SOP)	  untuk	  menghormati	  hak	  
masyarakat	  atas	  wilayanya,	  untukrepresentasi	  diri-‐sendirinya	  dan	  melalui	  FPIC,	  
menyelesaikan	  konflik	  sosial,	  meremediasi	  pelanggaran	  hak	  asasi	  manusia,	  dan	  untuk	  
mengidentifikasi	  dan	  menjaga	  Nilai	  Konservasi	  Tinggi	  dan	  Karbon	  Stock,	  kami	  
menilaibahwaAPP	  perlu	  membedakan	  antarabeberapahalsebagaiberikut:	  1).	  Area	  yang	  
sudah	  ditebang	  atau	  dikonversi	  untuk	  HTI;	  2).Daerah	  berlisensi	  dengan	  tutupan	  hutan	  
dan/atau	  lahan	  gambut	  yang	  tersisa	  dan	  belum	  dikonversi,	  dan	  3).Daerah	  yang	  
direncanakan	  untuk	  wilayah	  ekspansi	  atau	  dalam	  proses	  perizinan.	  	  
	  
Melalui	  surat	  ini,	  kami	  menetapkan	  apa	  yang	  kami	  yakini	  sebagai	  bentuktanggung	  
jawabAPP	  dan	  pemasoknya	  (“owned/direct	  and	  independent/indirect”),	  dan	  tindakan	  apa	  
yang	  perlu	  dilakukan	  untuk	  menghormati	  hak	  asasi	  manusia	  dan	  mengatasi	  konflik	  
sosial,agar	  sesuai	  dengan	  standar	  yang	  diterima	  secara	  internasional.	  	  

	  
Kami	  terbuka	  untuk	  mempertimbangkan	  upaya	  APP	  dengan	  The	  Forest	  Trust	  untuk	  
menetapkan	  proses	  yang	  disepakati	  bersama	  dengan	  pihak	  yang	  terkena	  dampak	  untuk	  
menyelesaikan	  konflik	  di	  Senyerang	  ,	  Soreg,	  dan	  Datuk	  Rajo	  Melayu	  sebagai	  titik	  awal	  untuk	  
merancang	  dan	  membangun	  suatu	  proses	  yang	  lebih	  luas	  yang	  akan	  mulai	  memenuhi	  pra-‐
kondisi	  berikut	  untuk	  keterlibatan	  konstruktif	  dan	  akan	  merupakan	  unsur	  dari	  kesepakatan	  
yang	  dinegosiasikan.	  
	  
Berikut	  kami	  uraikan	  pra-‐kondisi	  yang	  kami	  anggap	  perlu	  untuk	  menunjukkan	  ketulusan	  
dan	  niat	  APP	  mengenai	  isu-‐isu	  sosial	  dan	  pelanggaran	  hak	  dalam	  huruf	  miring	  (italics).	  Kami	  
juga	  telah	  menyuarakan	  kondisi	  lain	  yang	  kita	  anggap	  diperlukan	  untuk	  APP,	  afiliasi	  dan	  
pemasoknya	  (i.e.	  direct/owned	  and	  indirect/independent)	  untuk	  menunjukkan	  tanggung	  
jawab	  terkait	  dengan	  isu	  sosial	  dan	  hak	  azasi	  manusia	  dalam	  teks	  biasa.	  Bersama-‐sama,	  



kami	  percaya	  ini	  merupakan	  bentuk	  paket	  atau	  "on	  ramp"	  untuk	  perusahaan	  APP	  pada	  isu	  
sosial	  dan	  hak	  asasi	  manusia.	  
	  	  
Spesifik:	  
	  
APP	  afiliasinya	  dan	  pemasok	  seratnya	  (direct/owned	  and	  indirect/independent)	  akan:	  
	  
1. Untuk	  daerah	  yang	  sudah	  ditebang	  atau	  dikonversi:	  
	  

-‐ Mengusulkan	  dan	  disetujui	  oleh	  penandatangan	  surat	  ini	  TOR	  untuk	  process	  
assessment	  konflik	  sosial/pelanggaran	  hak	  dan	  menyebarluaskan	  secara	  public	  

-‐ Memberikan	  informasi	  yang	  terbuka	  dan	  akses	  yang	  luas	  kepada	  masyarakat	  terkena	  
dampak	  dan	  para	  penandatangan	  surat	  ini	  untuk	  melakukan	  monitoring	  dan	  
memberi	  masukan	  dalam	  process	  assessment	  dan	  resolusi	  konflik	  sosial/pelanggaran	  
hak.	  	  

-‐ Konsisten	  dengan	  penilai	  dan	  TOR	  yang	  disepakati,	  menyerahkan	  kepada	  pihak	  ke-‐3	  
yang	  independen	  dan	  disepakati	  oleh	  masyarakat	  yang	  terlibat,	  untuk	  melakukan	  
penilaian	  konflik/hak	  pada	  3-‐5	  wilayah	  dan	  memperbolehkan	  akses	  yang	  luas	  untuk	  
penandatangan	  surat	  ini	  untuk	  memantau	  dan	  memberi	  saran	  (catatan:	  3-‐5	  daerah	  
tersebut	  dapat	  mencakup	  Senyerang	  dan	  Soreg	  dan	  mestinya	  mencakup	  Datuk	  Rajo	  
Melayu	  (Kampar,	  Riau)	  

-‐ Menghentikan	  operasi	  dan	  pasokan	  kayu	  dari	  wilayah	  yang	  terkait	  dengan	  sengketa	  
sampai	  ada	  kesepakatan	  dengan	  masyarakat	  yang	  terkena	  dampak	  pada	  proses	  
untuk	  penyelesaian	  konflik/meremediasi	  pelanggaran	  hak	  

-‐ Berkomitmen	  untuk	  menangguh	  operasi	  dengan	  cara	  ini	  sebagai	  bagian	  dari	  
resolusi/protokol	  memperbaiki	  konflik/pelanggaran	  hak	  

-‐ Mengembangkan	  dan	  melaksanakan	  kesepakatan	  dengan	  masyarakat	  yang	  
menyelesaikan	  konflik/pelangaran	  HAM	  dan	  dapat	  verifikasi	  secara	  independen	  di	  
3-‐5wilayah	  tersebut	  

-‐ Memberi	  draft	  protocol	  untuk	  resolusi	  konflik	  sosial	  dan	  pelangarann	  hak	  asasi	  
manusia	  dapat	  diperbaiki	  yang	  akan	  digunakan	  mengikuti	  assessment	  tersebut	  dan	  
masukin	  saran	  (mesalnya	  tentang	  process	  dan	  elemen)	  dari	  penandatangansuratini	  
dan	  menybarluaskan	  protocol	  yang	  	  disetuju	  secara	  public	  	  

-‐ melakukan	  review	  terhadap	  dokumen,	  skema	  dan	  model	  penyelesaian	  konflik	  yang	  
sudah	  berjalan,	  serta	  membangun	  mekanisme	  dukungan	  ekonomi	  bagi	  masyarakat	  
terdampak	  yang	  kehilangan	  sumber	  kehidupan	  sepanjang	  proses	  
penyelesaiankonflik.	  

	  
2. Untuk	  daerah	  belum	  dikonversi	  (dan	  dengan	  lisensi):	  
	  

-‐ Lakukan	  moratorium	  penebangan	  dan	  pasokan	  kayu	  dari	  daerah-‐daerah	  sampai	  
prosesFPICtermasuk	  pengakuan	  hak	  wilaya	  dan	  tanah	  selesai	  dan	  membuat	  
komitmen	  publik	  untuk	  menunda	  logging,	  penebangan	  lahan	  dan	  pembangunan	  
pabrik	  di	  wilayah	  yang	  telah	  disetujui	  sementara	  hal-‐hal	  yang	  di	  atas	  dilaksanakan	  
dan	  sampai	  diperoleh	  persetujuan	  masyarakat	  dan	  diverifikasi	  oleh	  pihak	  ke-‐3	  yang	  
menyepakati	  

-‐ Daftar	  pemasok	  &	  peta	  konsesi	  dengan	  tutupan	  hutan	  alam	  dan	  gambut	  dan	  nama-‐
nama	  desa/pemukiman	  didalamnya	  	  



-‐ Mengusulkan	  dan	  disetujui	  oleh	  penandatangan	  surat	  ini/masyarakat	  yang	  terlibat	  
pada	  metodologi	  yang	  akan	  digunakan	  untuk	  melakukan	  proses	  FPIC	  dan	  
menyebarluaskan	  metodologi	  FPIC	  yang	  disepakati	  secara	  public.	  	  

-‐ Membuka	  dan	  Memberikan	  akses	  dan	  informasi	  yang	  luas	  dan	  terbuka	  kepada	  
masyarakat	  terkena	  dampak	  dan	  penandatangan	  surat	  ini	  terkait	  methodology	  FPIC.	  	  

-‐ Memulai	  proses	  untuk	  melakukan	  FPIC	  dalam	  3-‐5	  masyarakat/daerah	  
yangdiprioritaskan	  sebagaimana	  telah	  disepakati	  oleh	  penandatangan	  surat	  ini	  

-‐ Membangun	  mekanisme	  yang	  menyediakan	  akses	  ke	  informasi	  dan	  saran	  ahli	  untuk	  
keterlibatan	  masyarakat	  dalam	  proses	  penghormatan	  hak	  mereka	  atas	  FPIC	  

	  
3. Untuk	  pabrik	  baru	  atau	  daerah	  dengan	  aplikasi	  atau	  dalam	  proses	  perizinan	  (yaitu	  

lahan	  ekspansi	  bank):	  
	  

-‐ Komitmen	  publik	  untuk	  memberi	  moratorium	  pada	  langkah	  lebih	  lanjut	  dalam	  tahap	  
perizinan	  dan	  daerah	  perluasan	  sampai	  hak	  ulayat	  dan	  tanah	  diidentifikasikan	  dan	  
process	  untuk	  menhormati	  hak	  FPIC	  dilakukan	  dan	  diperoleh	  persetujuan	  masyarakat	  
dan	  diverifikasi	  oleh	  pihak	  ke-‐3	  yang	  menyepakati	  

-‐ Daftar	  wilayah,	  nama	  pemasok	  dan	  peta	  konsesi	  awal	  dalam	  proses	  perizinan	  atau	  
direncanakan	  dibuat	  tersedia	  kepada	  stakeholder	  kunci	  

-‐ Daftar	  rencana	  ekspansi	  dan	  pulp	  baru	  dan	  pabrik	  chip	  yang	  akan	  memasok	  pabrik	  
APP	  
	  

Umum:	  
	  
APP	  harus	  membuat	  publik	  pernyataan	  yang	  terikat	  waktu	  bahwa	  perusahaan,	  afiliasi	  dan	  
pemasok	  seratnya	  akan:	  
	  

-‐ Menundang	  dan	  memberdayakan	  suatu	  kelompok	  Peninjau/Review	  berisikan	  para	  
pihak	  berkompenten	  dari	  kelompok	  CSO	  dandisetujui	  oleh	  penandatangan	  surat	  ini	  
untuk	  memastikan	  bahwa	  verifikasi,	  monitoring	  dan	  pengelolaan	  nilai	  konservasi	  
tinggi	  dan	  karbon	  stock	  tinggi,	  penyelesaian	  konflik/pelengaran	  HAM	  dan	  
implementasi	  FPIC	  dilaksanakan	  sesuai	  dengan	  kaidah-‐kaidah	  yang	  berlaku	  secara	  
internasional.	  
	  

-‐ Menghormati	  hak-‐hak	  masyarakat	  adat	  dan	  masyarakat	  lokal	  (termasuk	  hak	  ulayat	  
atas	  tanah	  dan	  mata	  pencaharian)	  yang	  terkena	  dampak	  operasi	  dan	  penyumberan	  
kayunya,	  termasuk	  hak-‐hak	  secarahukum	  dan/atau	  adat	  atas	  tanah,	  hak	  mereka	  
untuk	  memberi	  atau	  tidak	  memberi	  persetujuan	  secara	  bebas,	  didahulukan	  dan	  
diinformasikan	  (FPIC)terhadap	  perkembangan	  yang	  diusulkan,	  dan	  hak	  mereka	  
untuk	  menyelesaikan	  sengketa	  dan	  memulihkan	  pelanggaran	  hak	  asasi	  melalui	  
penerapan	  mekanisme	  resolusi	  yang	  telah	  disepakati	  bersama	  danindependen	  
untuk	  menangani	  perselisihan	  atau	  pelanggaran	  hak	  yang	  ada	  ataupun	  masalah	  di	  
masa	  depan.	  

	  
-‐ Membuat	  mekanisme	  yang	  disepakati	  bersama	  oleh	  penandatangan	  surat	  ini	  dan,	  

masyarakat	  yang	  terkena	  dampak	  untuk	  menyediakan	  akses	  ke	  informasi	  (misalnya	  
peta,	  lisensi,	  izin,	  dll.),	  pengetahuan	  dan	  keahlian	  yang	  dibutuhkan	  oleh	  masyarakat	  
untuk	  memahami	  hak-‐hak,	  pilihan	  dan	  konsekuensi	  mereka	  dari	  memasuki	  proses	  
dan	  perjanjian	  dengan	  APP	  yang	  bertujuan	  untuk	  menyelesaikan	  konflik	  dan	  



memperbaiki	  pelanggaran	  hak	  asasi,	  mencegah	  konflik	  baru	  dan	  menghormati	  hak	  
masyarakat	  atas	  FPIC.	  

	  
-‐ Membuat	  tersedia	  untuk	  pihak	  yang	  berkepentingan	  daftar	  lisensi	  dan	  peta	  konsesi	  

saat	  ini	  dan	  juga	  untuk	  pemasoknya	  dari	  pihak	  ke-‐3	  dan	  peta	  konsesi	  mereka,	  
termasuk	  nama	  dan	  lokasi	  dari	  masyarakat	  yang	  berada	  di	  dalam	  atau	  di	  perbatasan	  
konsesi	  	  
	  

-‐ Tidak	  membuat	  klaim	  mengenai	  kinerja	  APP	  yang	  berkaitan	  dengan	  konflik	  sosial	  
dan	  penghormatan	  terhadap	  hak	  asasi	  manusia	  dalam	  hal	  sengketa,	  konflik	  atau	  
negosiasitanpa	  persetujuan	  terlebih	  dahulu	  dari	  masyarakat	  yang	  terkena	  dampak.	  

	  
Kami	  berharap	  saran	  ini	  berguna	  untuk	  APP	  dalam	  menciptakan	  tujuan	  spesifik	  dan	  tolok	  
ukur	  kinerja	  yang	  berkaitan	  dengan	  konflik	  sosial	  dan	  hak	  asasi	  manusia	  dalam	  komitmen	  
sustainability	  dan	  rencana	  implementasinya.	  	  
	  
Kami	  menanti	  respon	  dari	  perusahaan	  APP	  dan	  siap	  menjawab	  pertanyaan	  apapun.	  
	  
Salam	  dan	  yang	  terbaik	  untuk	  tahun	  baru,	  
	  
Hormat	  kami,	  
	  
Hary	  Oktavian	  
Executive	  Director	  (appointed)	  
Scale	  Up	  
	  
Andiko	  
Executive	  Director	  
Huma	  
	  
DeddyPermana	  
Executive	  Director	  
WBH	  
	  
Marcus	  Colchester	  
Executive	  Director	  
Forest	  People’s	  Program	  
	  
LafcadioCortesi	  
Asia	  Director	  	  
Rainforest	  Action	  Network	  
	  
Rivani	  Noor	  
Executive	  Director	  	  
CAPPA	  
	  
cc:	  
	  
Robin	  Mailoa	  
Aida	  Greenbury	  



James	  Kallman	  
Marzuki	  Darusman	  
Philippe	  Castagnac	  
Scott	  Poynton	  
Bustar	  Maitar	  (Greenpeace	  Indonesia)	  
Abetnego	  Tarigan	  (Walhi)	  
Aditya	  Bayunanda	  (WWF	  Indonesia)	  
Muslim	  	  Rasyid	  (Jikalahari)	  
Raflis	  (Transparency	  International)	  
Hariansyah	  Usman	  (Walhi	  Riau)	  	  
Abdon	  Nababan	  (Aman)	  
	  
	  


