
Kebijakan mendukung pembangunan berkelanjutan dan usaha 
yang ramah lingkungan PT Samudera Indonesia Tangguh dan 
Entitas Anak (“Perseroan”) ini merupakan standar serta 
panduan umum Perseroan dalam menjalankan usahanya. 

Perseroan senantiasa melakukan praktik bisnis yang 
bertanggung jawab untuk mengurangi risiko bisnis dan 
melakukan pengembangan usaha dengan mengembangkan 
cara berpikir baru dan menemukan praktik-praktik terbaik 
yang mendukung pembangunan berkelanjutan usaha yang 
ramah lingkungan. Hal ini dilakukan untuk membuka 
peluang bisnis baru dan memungkinkan Perseroan untuk 
memberikan manfaat secara ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Perseroan memiliki 4 (empat) komitmen dasar dalam 
melaksanakan secara berkelanjutan, yaitu:

1. Manajemen Bisnis Jangka Panjang

 Manajemen bisnis yang mengacu pada kemampuan dan 
 kapasitas Perseroan untuk operasional perusahaan serta 
 menghasilkan laba yang berkelanjutan, dengan tetap 
 mempertimbangkan faktor-faktor etika, lingkungan, dan 
 sosial dalam memperjuangkan dan/atau mendapatkan 
 keuntungan melalui kepatuhan terhadap Peraturan, dan 
 berkomitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik.

2. Kesejahteraan Sumber Daya Manusia

 Perseroan akan senantiasa memperhatikan kesejahteraan 
 karyawan dengan mematuhi peraturan 
 perundang-undangan, diantaranya pemberian kesempatan 
 yang sama, perlindungan hak asasi manusia, larangan 
 diskriminasi, kesetaraan gender, pemberdayaan 
 perempuan, layanan Kesehatan. Hal-hal tersebut tertuang 
 di dalam Peraturan Perusahaan dan Kode Etik dan P
 anduan Perilaku Perseroan.
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 Perseroan berkomitmen untuk menghargai dan 
 melindungi hak asasi manusia dimanapun Perseroan 
 menjalankan aktifitas usaha, tidak melakukan dan tidak 
 akan berbisnis dengan siapapun, baik perorangan 
 maupun perusahaan, yang diketahui terlibat dalam 
 praktik-praktik yang melawan hukum.

3. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengelolaan 
 Lingkungan 

 Perseroan dalam berbagai kesempatan secara terus 
 menerus mendukung kampanye pengurangan 
 penggunaan kertas (paperless) dengan pemanfaatan 
 kertas bekas dan daur ulang secara optimal baik untuk 
 mencetak dokumen atau fotokopi dokumen dan 
 mengurangi secara optimal pencetakan brosur, berita 
 dan majalah perusahaan untuk keperluan komunikasi 
 internal karyawan dengan memanfaatkan e-mail dan 
 laman internal.

 Personil Perseroan wajib mendukung upaya Perseroan 
 dalam penghematan penggunaan listrik melalui 
 partisipasi langsung di unit kerja masing-masing dengan 
 cara menggunakan listrik sesuai kebutuhan serta 
 mematikan peralatan listrik/lampu yang tidak 
 dipergunakan diluar jam kerja, dan menghidupkan fitur 
 hemat energi pada setiap peralatan listrik/komputer yang 
 dipergunakan (apabila ada).

 Personil Perseroan akan senantiasa berupaya 
 memanfaatkan fasilitas elektronik yang ada, baik dalam 
 bentuk teleconference dan video conference untuk rapat 
 yang pesertanya berasal dari lokasi yang berjauhan untuk 
 menghemat biaya perjalanan dinas dan penggunaan 
 bahan bakar. 
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4. Tanggung Jawab terhadap Masyarakat

 Perseroan sangat menyadari bahwa keberlangsungan 
 usahanya tak lepas dari peran dan kontribusi masyarakat 
 sekitar. Karena itu, Perseroan menyelaraskan diri dengan 
 kepentingan masyarakat serta berkomitmen untuk 
 membawa manfaat bagi masyarakat sekitar dimana 
 Perseroan beroperasi dengan peningkatan kualitas hidup 
 masyarakat maupun pembinaan di bidang-bidang lainnya 
 melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

 Perseroan senantiasa melaksanakan CSR berupa 
 pemberian bantuan seperti sarana prasarana atau hal 
 lain yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dikelola di 
 bawah Yayasan Samudera Indonesia Peduli dimana 
 rencana kegiatan dan program disusun secara 
 komprehensif dan terukur. Secara umum kebijakan 
 penerapan CSR Perusahaan difokuskan pada peningkatan 
 taraf hidup masyarakat di sekitar lokasi operasional 
 Perusahaan, masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir 
 serta masyarakat yang membutuhkan.

 Fokus kebijakan Samudera Indonesia Peduli dibagi ke 
 dalam kelompok kegiatan kemanusiaan dan bencana 
 alam, keagamaan, ekonomi dan kemasyarakatan, 
 kesehatan dan olahraga, pendidikan, perbaikan dan 
 pengembangan sarana umum, dan pelestarian lingkungan 
 hidup. Program-program yang sudah dilakukan antara 
 lain: Program Perahu Sekolah, Samudera Indonesia 
 Peduli Bencana Alam, Samudera Indonesia Peduli 
 Keagamaan, Samudera Indonesia Peduli Pendidikan, 
 Samudera Indonesia Peduli Kesehatan, 
 Samudera Indonesia Peduli Sarana Masyarakat, dan 
 Samudera Indonesia Peduli Kemanusiaan. Laporan 
 pelaksanaan CSR Perseroan secara lengkap dapat 
 dilihat dalam Laporan Tahunan Perseroan.
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