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Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Pengantar 

Indorama mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap masyarakat sebagai 

perusahaan yang baik. Indorama bercita-cita tinggi untuk memiliki dampak/pengaruh 

yang positif pada masyarakat dengan meningkatkan kualitas hidup karyawan dan 

masyarakat pada umumnya; meningkatkan standar kesehatan dan keselamatan; 

mengurangi dampak terhadap lingkungan dan berusaha untuk melakukan pengembangan 

yang berkesinambungan dari bisnisnya. 

Kebijakan 

Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, Indorama ber-komitmen untuk 

kesejahteraan karyawan, masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Kami sangat 

menaruh harapan dalam menjalankan pabrik kami secara bertanggung jawab dan 

dengan standar keselamatan yang tinggi. 

(a) Lingkungan: Tujuan kami adalah untuk menghindari dampak negatif pada 

lingkungan. Kami mencapai hal ini dengan mematuhi semua standar lingkungan 

setempat dan inter-nasional mengenai emisi dan limbah. Kami menargetkan untuk 

secara terus menerus mengurangi emisi karbon kami dengan mengurangi 

konsumsi energi di pabrik-pabrik kami. Kami bercita-cita tinggi untuk 

menjalankan pabrik kami secara efisien dan dengan standar kelas dunia untuk 

meminimalkan produksi limbah. Kami berkomitmen untuk mendaur ulang 

limbah dan sumber daya dan juga melakukan pembuangan limbah secara aman 

dan bertanggung jawab. 
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(b) Pembangunan Sosial dan Masyarakat: Kami berkomitmen untuk memiliki 

dampak/pengaruh positif pada masyarakat tetangga dan setempat. Kami 

berusaha untuk terlibat dalam kegiatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan 

area yang spesifik atas kebutuhan dan prioritas. Indorama percaya bahwa kesehatan 

dan pendidikan adalah tanggung jawab masyarakat universal dan bidang yang 

penting untuk pembangunan. 

(c) Kesehatan, Keselamatan dan Pelatihan: Kami berkomitmen untuk mencegah 

cidera dan kesehatan yang buruk di tempat kerja kami dan secara terus menerus 

meningkatkan kepatuhan terhadap praktik-praktik terbaik yang berlaku melalui 

stadar ISO, OHSAS, dan standar-standar hukum. Adalah sangat penting bahwa 

para karyawan kami merasa aman dan menghindari kecelakaan. Pelatihan di 

tempat kerja dan di luar tempat kerja adalah sangat penting untuk pembangunan 

sumber daya manusia kami. Kami berkomitmen untuk mengadakan pelatihan 

karyawan dan pengembangan keterampilan melalui program pembelajaran 

teknis dan non-teknis. Kami berkomitmen untuk mem-produksi produk berkualitas 

tinggi dan aman untuk menciptakan hubungan yang langgeng dengan para 

pelanggan kami. 


