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Catatan 
Dalam hal ketentuan apa pun yang termasuk dalam kebijakan ini bertentangan dengan hukum, peraturan, dan peraturan lokal 

dari entitas mana pun,hukum, peraturan dan peraturan setempat harus berlaku.  
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Kebijakan Lingkungan 

Indorama Ventures menyadari bahwa bisnis kami berdampak pada lingkungan melalui 

operasi, perkantoran dan aktivitas lainnya. Kami berkomitmen untuk mengupayakan yang 

terbaik untuk mencegah dan mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan dari kegiatan 

kami dan mencari komitmen serupa dari para pemasok kami. 

Kami berusaha untuk meminimalkan dampak lingkungan, dan mempromosikan kesadaran 

lingkungan kepada Sumber Daya Manusia (SDM) dan memberikan pelatihan yang 

kemungkinan diperlukan oleh karyawan dalam rangka menerapkan sepenuhnya kebijakan 

ini. Kami akan mematuhi, dan jika memungkinkan, berusaha melampaui persyaratan hukum 

dan persyaratan lainnya yang terkait dengan perusahaan dan industri. Untuk mengurangi 

dampak lingkungan, kami berkomitmen untuk menjaga aset kami agar tetap beroperasi 

dengan efisiensi secara optimal. Kami akan memastikan bahwa pemeliharaan dan investasi 

lingkungan kami efektif melalui pemantauan Kinerja Lingkungan dan Pengembalian 

Investasi atas Lingkungan melalui sistem manajemen kami. Kami juga berkomitmen untuk 

meminimalkan dampak lingkungan dari operasi dan usaha patungan yang tidak dikelola 

melalui keterlibatan yang memadai dengan pemangku kepentingan terkait. 

Kami akan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan kami, sebagai mitra untuk 

melindungi lingkungan, meningkatkan pemahaman tentang isu lingkungan dan 

menyebarkan praktik yang baik. Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam 

pengelolaan dampak lingkungan kami. 

Hal ini termasuk dalam memilih kontraktor dan pemasok berdasarkan kinerja lingkungan, 

sosial dan tata kelola, yang terus ditinjau. Mitra kami juga memiliki kegiatan operasional hilir 

oleh karena itu kami bertujuan untuk berkolaborasi dengan pelanggan kami dalam 

mengurangi dampak lingkungan yang berasal dari kegiatan logistik. 

Kami akan terus mengikuti kode, standar, dan praktik terbaik terkini, dan 

menggabungkannya ke dalam kebijakan perusahaan, keputusan bisnis, pembelian, 

manajemen rantai pasokan, pengembangan, dan pengiriman produk dan layanan kami. 

Kami secara aktif akan mencari cara untuk meminimalkan emisi CO2 melalui pengurangan 

konsumsi energi, meningkatkan efisiensi lingkungan dan mengurangi konsumsi sumber 

daya kami. 

Kami memiliki peran kunci dalam mengembangkan lingkaran ekonomi yang mengandalkan 

atas kegiatan material daur ulang yang dapat memprakarsai konsumsi air, energi dan 

material dapat berkurang serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Melalui prakarsa Strategi 

Perubahan Iklim dan Prakarsa Produk, IVL menggabungkan evaluasi dan minimisasi 

dampak lingkungan ke dalam desain produk, manufaktur, penanganan, dan transportasi. 

Selanjutnya, IVL secara aktif berinovasi untuk mengatasi tantangan lingkungan - dari 

kolaborasi kami dalam mengembangkan produk berbasis bio ke peran kepemimpinan kami 

untuk mempromosikan dalam lingkaran ekonomi. 

Kami memiliki standar kepatuhan yang kuat dalam mengelola limbah kami di lokasi sesuai 

dengan persyaratan peraturan. Hal ini juga termasuk penyimpanan limbah yang tepat 

berdasarkan nama, jenis, kode (seperti yang dipersyaratkan oleh undang-undang), lokasi 

penyimpanan, metode transportasi, pengolahan dan pembuangan di luar lokasi, dan jumlah 
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limbah yang dihasilkan, disimpan dan dibuang di tempat dan di luar lokasi. Kami akan terus 

mengelola limbah kami secara bertanggung jawab dan bila memungkinkan untuk melampaui 

persyaratan peraturan yang ditentukan . Kami berkomitmen untuk mengurangi limbah dan 

meningkatkan pembuangan limbah melalui vendor berkelanjutan yang dapat menggunakan 

kembali, memulihkan atau mendaur ulang. Kami juga berkomitmen untuk mengurangi 

limbah berbahaya kami dan memastikan pembuangannya ditangani oleh vendor yang tepat 

Kami akan terus memperkenalkan penggunaan energi terbarukan; solusi pencahayaan 

berenergi rendah dan peralatan hemat energi; dan fasilitas tele / video conferencing untuk 

mengurangi perjalanan ke pertemuan dan dengan demikian menurunkan jejak karbon kita. 

Kami akan terus menjadi tetangga yang bertanggung jawab di masyarakat tempat kami 

beroperasi dan mendukung kualitas hidup mereka. Kami akan menerapkan mekanisme 

yang efektif untuk melibatkan masyarakat lokal mengenai rencana operasi, kemungkinan 

bahaya dan tanggap darurat kami. 

Kami akan memelihara struktur manajemen internal mengenai pengawasan masalah 

lingkungan dengan tanggung jawab yang jelas untuk mewujudkan komitmen kebijakan ini, 

memantau kinerja lingkungan dan menetapkan tujuan dan target perbaikan. 

Kami berkomitmen untuk mengembangkan bisnis kami secara berkelanjutan, termasuk 

semua kriteria yang disebutkan dalam kebijakan lingkungan saat melakukan uji kelayakan 

saat kami akan melakukan penggabungan dan akuisisi perusahaan serta di saat 

merencanakan perluasan perusahaan kami, untuk melaporkan secara berkala masalah 

lingkungan kepada yang berwenang. 

Perubahan Iklim 

Perubahan iklim secara luas diakui sebagai salah satu perhatian internasional terhadap 

pemerintah di negara tempat kita beroperasi, dan kita berkomitmen untuk melakukan bagian 

yang merupakan kewajiban kami. 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 untuk menjalankan 

bisnis yang berkelanjutan. 

Komitmen perubahan iklim kami juga mencakup akuntansi GHG yang tepat, mitigasi risiko 

perubahan iklim dan inovasi untuk mengurangi dampak perubahan iklim, keterlibatan 

dengan pemangku kepentingan, pengungkapan publik, dan mekanisme untuk memastikan 

akuntabilitas masalah terkait perubahan iklim di dalam organisasi kami. 

Komitmen perubahan iklim utama kami adalah untuk menilai dampak potensial terhadap 

bisnis kami dari perubahan kebijakan perubahan iklim sebagai bagian dari proses 

manajemen risiko yang sedang berjalan; untuk bekerja secara aktif dengan pemangku 

kepentingan utama kami termasuk pemasok untuk memperbaiki pengurangan limbah; dan 

melaporkan setiap tahun tentang kemajuan kami dalam Laporan Keberlanjutan yang 

diterbitkan. 
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Keanekaragaman 

Kebijakan kami untuk melestarikan dan mempromosikan keanekaragaman hayati 

mencerminkan komitmen kami untuk melanjutkan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam 

pengelolaan dan pengembangan bisnis kami. Kebijakan kami adalah berusaha untuk 

meningkatkan keanekaragaman hayati apabila memungkinkan.  

Oleh karena itu, apabila tempat kami beroperasi terletak di tempat yang dianggap penting 

karena habitat alam sekitarnya, kami akan bekerja sama dengan pihak yang berwenang dan 

pihak-pihak yang terkena dampak untuk memastikan perlindungan habitat ini melalui 

tindakan pengendalian pencemaran yang efektif dan rencana pengelolaan untuk 

melestarikan atau meningkatkan keanekaragaman hayati dari tempat tersebut. 

Apabila kami mengembangkan tempat baru, kami akan mematuhi semua persyaratan dan 

pedoman undang-undang yang relevan sehubungan dengan area yang ditunjuk di lokasi 

pengembangan kami. Dimana kami perlu membangun, kami akan berupaya untuk 

mempromosikan keanekaragaman hayati, dengan mempertimbangkan setiap jaringan 

keanekaragaman hayati setempat atau rencana tindakan yang sesuai. Kami akan berusaha 

untuk mengidentifikasi lokasi yang ada dimana potensi tersebut ada untuk meningkatkan 

keanekaragaman hayati dan dari waktu ke waktu mengembangkan rencana tindakan yang 

tepat untuk mencapai dan melakukan hal ini maka kami bermitra dengan pihak yang 

berwenang dan pihak-pihak yang terkena dampak untuk mempromosikan keanekaragaman 

hayati di tingkat lokal dan nasional serta berusaha untuk mengidentifikasi cara di mana kita 

dapat mendukung pengembangan skema atau inisiatif terpilih. 

 

 


