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Nomor Surat

018/TPL/MDN/II/20(EReport)

Nama Perusahaan

Toba Pulp Lestari Tbk

Kode Emiten

INRU

Lampiran

0

Perihal

Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa

Pemberitaan Media Massa
Merujuk permintaan penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor S-00719/BEI.PP3/02-2020 tanggal 03
Februari 2020 perihal Permintaan Penjelasan Atas Pemberitaan di media massa terkait dengan pemberitaan:

Nama Media
Majalah Tempo

Judul Berita
Jurus Sulap Ekspor Kayu

Tanggal
01 February 2020

Kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:
No
1.

Pertanyaan
Klarifikasi atas kebenaran berita tersebut.
a. Mohon konfirmasi Perseroan atas pemberitaan tersebut.
Penjelasan:
Menanggapi pemberitaan Majalah Tempo edisi 3-9 Februari 2020, Perseroan mengklarifikasi tuduhan
dugaan manipulasi pencatatan kode produk (HS Code) sebagaimana dilaporkan oleh majalah tersebut.
Kegiatan ekspor produk yang dilakukan oleh Perseroan berikut pencatatan HS Code tersebut telah sesuai
dengan klasifikasi produk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada awalnya Perseroan ada memproduksi pulp rayon dari kayu eucalyptus dan pulp kertas, namun
sesuai dengan kondisi pasar dan sebagaimana telah kami laporkan dalam Keterbukaan Informasi ke
Bursa Efek Indonesia tanggal 8 Juni 2010, Perseroan telah mengumumkan bahwa telah mengalihkan
produksi pulp rayon dengan kayu eucalyptus ke produksi pulp kertas.
Perseroan kembali mengumumkan dalam Keterbukaan Informasi ke Bursa Efek Indonesia tanggal 3
Maret 2017, bahwa terhitung 1 Maret 2017, Perseroan mengalihkan produksi dari Pulp Kertas menjadi
Pulp-Dissolving Grade.
Keseluruhan produk tersebut di atas telah dicatatkan dengan menggunakan HS Code yang sesuai
dengan klasifikasi produk.
Sebagai perusahaan terbuka yang sahamnya dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1990,
Perseroan selalu menjunjung tinggi Good Corporate Governance dan tetap berkomitmen untuk
menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.
b. Mohon konfirmasi Perseroan, jenis produk yang dijual kepada DP Marketing International Limited
(apakah pulp dissolving grade / pulp kertas).
Penjelasan:
Jenis produk yang dijual kepada DP Markerting International Limited seperti yang dijelaskan pada point a.
c. Alasan Perseroan mengkategorikan produk yang dijual tersebut sebagai Bleached Hardwood Kraft Pulp
(BHKP).
Penjelasan:
Perseroan mengkategorikan produk BHKP karena di dalam proses produksi pulp menggunakan bahan
kimia sulfat atau yang biasa disebut sebagai kraft process.
d. Sehubungan dengan jenis produksi Perseroan yaitu pulp dissolving grade, mohon penjelasan
Perseroan apakah pulp dissolving grade sama dengan dissolving wood pulp.
Penjelasan:
Perseroan hanya mengenal Pulp Dissolving Grade, yaitu produk pulp yang dihasilkan dengan
menggunakan kraft process yang telah dimodifikasi.

e. Merujuk poin b, dalam hal terdapat perbedaan mohon penjelasan perbedaan tersebut.
Penjelasan:
Seperti penjelasan kami di poin a.

2.

f. Latar belakang Perseroan tidak melakukan penjualan langsung ke pabrik penghasil rayon Cina (dalam
hal ini Sateri) dan justru melalui DP Marketing International Limited.
Penjelasan:
Bahwa Perseroan menjual kepada DP Marketing International Limited karena DP Marketing International
Limited lebih menguasai pangsa pasar (market shares).
Informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup
perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.
Tidak ada lagi informasi/ kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan
hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Toba Pulp Lestari Tbk

Anwar Lawden, SH
Corporate Secretary

Toba Pulp Lestari Tbk
Uniplaza, East Tower, Lantai 3
Telepon : +62 61 453 2088, Fax : +62 61 453 0967, www.tobapulp.com

Tanggal dan Waktu

05-02-2020 17:11

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Toba Pulp Lestari Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Toba Pulp Lestari Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
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Subject

Explanation for Mass Media

Recent Media Coverage
Referring to an explanation request by the Indonesia Stock Exchange through letter number S-00719/BEI.PP3/022020 dated 03 Februari 2020 concerning Request for Explanation on Media Coverage related to:

Name of Media
Majalah Tempo

News Headline
Jurus Sulap Ekspor Kayu

Date
01 February 2020

We submit the explanation as follows :
No
1.

Inquiries
Clarification of the truth of the news.
a. Mohon konfirmasi Perseroan atas pemberitaan tersebut.
Penjelasan:
Menanggapi pemberitaan Majalah Tempo edisi 3-9 Februari 2020, Perseroan mengklarifikasi tuduhan
dugaan manipulasi pencatatan kode produk (HS Code) sebagaimana dilaporkan oleh majalah tersebut.
Kegiatan ekspor produk yang dilakukan oleh Perseroan berikut pencatatan HS Code tersebut telah sesuai
dengan klasifikasi produk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada awalnya Perseroan ada memproduksi pulp rayon dari kayu eucalyptus dan pulp kertas, namun
sesuai dengan kondisi pasar dan sebagaimana telah kami laporkan dalam Keterbukaan Informasi ke
Bursa Efek Indonesia tanggal 8 Juni 2010, Perseroan telah mengumumkan bahwa telah mengalihkan
produksi pulp rayon dengan kayu eucalyptus ke produksi pulp kertas.
Perseroan kembali mengumumkan dalam Keterbukaan Informasi ke Bursa Efek Indonesia tanggal 3
Maret 2017, bahwa terhitung 1 Maret 2017, Perseroan mengalihkan produksi dari Pulp Kertas menjadi
Pulp-Dissolving Grade.
Keseluruhan produk tersebut di atas telah dicatatkan dengan menggunakan HS Code yang sesuai
dengan klasifikasi produk.
Sebagai perusahaan terbuka yang sahamnya dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1990,
Perseroan selalu menjunjung tinggi Good Corporate Governance dan tetap berkomitmen untuk
menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.
b. Mohon konfirmasi Perseroan, jenis produk yang dijual kepada DP Marketing International Limited
(apakah pulp dissolving grade / pulp kertas).
Penjelasan:
Jenis produk yang dijual kepada DP Markerting International Limited seperti yang dijelaskan pada point a.
c. Alasan Perseroan mengkategorikan produk yang dijual tersebut sebagai Bleached Hardwood Kraft Pulp
(BHKP).
Penjelasan:
Perseroan mengkategorikan produk BHKP karena di dalam proses produksi pulp menggunakan bahan
kimia sulfat atau yang biasa disebut sebagai kraft process.
d. Sehubungan dengan jenis produksi Perseroan yaitu pulp dissolving grade, mohon penjelasan
Perseroan apakah pulp dissolving grade sama dengan dissolving wood pulp.
Penjelasan:
Perseroan hanya mengenal Pulp Dissolving Grade, yaitu produk pulp yang dihasilkan dengan
menggunakan kraft process yang telah dimodifikasi.

e. Merujuk poin b, dalam hal terdapat perbedaan mohon penjelasan perbedaan tersebut.
Penjelasan:
Seperti penjelasan kami di poin a.

2.

f. Latar belakang Perseroan tidak melakukan penjualan langsung ke pabrik penghasil rayon Cina (dalam
hal ini Sateri) dan justru melalui DP Marketing International Limited.
Penjelasan:
Bahwa Perseroan menjual kepada DP Marketing International Limited karena DP Marketing International
Limited lebih menguasai pangsa pasar (market shares).
Other important material information / events that can affect going concern of the company and the
company's stock price.
Tidak ada lagi informasi/ kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan
hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Toba Pulp Lestari Tbk

Anwar Lawden, SH
Corporate Secretary

Toba Pulp Lestari Tbk
Uniplaza, East Tower, Lantai 3
Phone : +62 61 453 2088, Fax : +62 61 453 0967, www.tobapulp.com

Date and Time

05-02-2020 17:11

This is an official document of Toba Pulp Lestari Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Toba Pulp Lestari Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.

