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PT. Indo-Rama Synthetics Tbk ("Indorama") 

Kebijakan Lingkungan 

Indorama mengakui bahwa bisnis kami, terutama kegiatan produksi kami, memiliki dampak 
pada lingkungan. Kami berkomitmen untuk mencegah dan mengurangi dampak lingkungan 
yang merugikan dari tindakan kami dan memastikan bahwa kami mengikuti praktik terbaik 
untuk pencegahan dan pengurangan dampak lingkungan yang merugikan tersebut. Kami 
berkomitmen untuk mematuhi standar industri global dan memenuhinya, jika tidak melampaui, 
semua persyaratan hukum. Kami juga berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan 
dalam kinerja lingkungan kami, termasuk pelatihan karyawan kami secara berkala mengenai 
masalah dan praktik lingkungan. Selain dampak kami sendiri, kami juga akan membantu dan 
memastikan bahwa para partner bisnis kami bertanggung jawab terhadap lingkungan. 

Kami akan secara aktif mencari cara-cara untuk mengurangi konsumsi energi, limbah, emisi 
negatif, dan konsumsi sumber daya sambil meningkatkan praktik daur ulang dan pengelolaan 
kami. 

Kami akan terus mengambil langkah-langkah untuk mengurangi jejak karbon kami, seperti 
memastikan bahwa komputer berada pada mode sleep atau dimatikan jika tidak sedang 
digunakan; meningkatkan penggunaan komunikasi dan produk elektronik; daur ulang kertas 
bekas, print cartridges, sampah dapur, dan peralatan elektronik; mendorong para karyawan 
untuk menerapkan program berbagi mobil dan bersepeda ke tempat kerja. 

Kami akan memanfaatkan energi terbarukan jika layak secara ekonomi; menggunakan lampu 
rendah energi dan peralatan hemat energi; menggunakan fasilitas telekonferensi untuk 
mengurangi bepergian untuk mengadakan rapat dan menurunkan jejak karbon kami. 

Kami akan terus menjadi tetangga yang bertanggung jawab dalam masyarakat di mana kami 
beroperasi dan mendukung kualitas hidup masyarakat. 

Setiap lokasi akan mempertahankan suatu struktur manajemen internal untuk pengelolaan 
masalah lingkungan dengan tanggung jawab yang ditentukan secara jelas. Kami akan secara 
teratur memantau kinerja lingkungan kami dan menetapkan tujuan dan target perbaikan. 

Perubahan Iklim 

Perubahan iklim kini telah diakui sebagai masalah internasional. Oleh karena itu kami 
berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari operasi kami dengan cara yang 
mendukung strategi nasional dan sejalan dengan komitmen kami kepada para pemangku 
kepentingan kami untuk memberikan bisnis yang berkelanjutan. 

Komitmen perubahan iklim utama kami adalah untuk menilai potensi dampak pada bisnis kami 
dari kebijakan perubahan iklim yang berkembang sebagai bagian dari proses manajemen risiko 
yang sedang berjalan dan bekerja secara aktif dengan para pemasok utama kami untuk 
meningkatkan pengurangan limbah. 
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