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Tujuan Kita: Unggul dalam Pembangunan Berkelanjutan dan
Konservasi Lingkungan
Tanggung Jawab Kita
Komitmen Kita
■

■

■

Secara berkelanjutan akan menerapkan praktik-praktik pengelolaan
lingkungan yang efektif untuk memahami risiko-risiko di dalam
pelaksanaan konservasi lingkungan dan pencegahan polusi.
Mencapai keunggulan di dalam kinerja lingkungan dan meningkatkan
izin operasi secara luas dari masyarakat melalui upaya peningkatan
secara terus-menerus dari sistem manajemen lingkungan.

■

■

Para pemimpin akan menjadi penggerak budaya kesadaran
dan kepatuhan lingkungan.
Setiap orang bertanggung jawab atas tindakan yang
berkontribusi terhadap konservasi lingkungan.

Memenuhi semua peraturan perundangan, lisensi dan izin yang
berlaku dan akan mentaati kewajiban untuk melaksanakan
pemantauan dan pelaporan.

Kita Akan
KEPATUHAN

Mematuhi semua aturan hukum, peraturan perundang - undangan dan persyaratan lingkungan
yang berlaku.

PERENCANAAN
& RISIKO

Melakukan studi lingkungan selama tahap perencanaan atas kegiatan operasional untuk
mengidentifikasi risiko-risiko lingkungan dan membuat perencanaan pengendalian dan upaya
upaya mitigasi yang diperlukan untuk kegiatan operasional.

KOMUNIKASI

Terlibat dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan hasil yang
saling memberikan keuntungan dan berkelanjutan dari lingkungan.

KESADARAN

Menyediakan edukasi untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan memberdayakan pekerja kita
untuk mengambil inisiatif terhadap isu-isu lingkungan.

PENINGKATAN

Analisis dampak lingkungan dalam semua aspek kegiatan perusahaan untuk meningkatkan kinerja
lingkungan.

PERUBAHAN
IKLIM

Memantau secara terus-menerus risiko terkait dengan perubahan iklim dan terlibat secara
kolaboratif di dalam program-program perubahan lklim yang telah ditentukan.

KONSERVASI AIR

Memanfaatkan air secara bertanggung jawab melalui pengelolaan yang baik dalam kerja sama
dengan pemangku kepentingan, untuk memastikan penggunaan air yang efisien di dalam kegiatan
operasi kita.

EMISI

Memantau emisi kita dengan memastikan ketaatan terhadap standar dan mencari peluang
peningkatan lebih lanjut, termasuk pengurangan emisi GRK menuju pengurangan jejak karbon, atau
mengambil alternatif upaya-upaya penyeimbangan karbon.

EFISIENSI ENERGI

Meninjau kelayakan teknis dan finansial dari sumber-sumber energi alternatif dan yang efisien
untuk mengurangi konsumsi energi tidak terbarukan

PENGELOLAAN
LIMBAH

Memantau timbulan limbah kita, menerapkan hirarki mitigasi limbah yang sesuai dan memberikan
laporan kepada pihak pemerintahan terkait.

REHABILITASI

Memasukan kegiatan rehabilitasi sebagai bagian dalam siklus operasional kita, termasuk dalam
perencanaan dan pendisainan penutupan tambang dengan berkonsultasi kepada pemerintah dan
pemangku kepentingan terkait, dan untuk memenuhi komitmen penutupan dan pasca-penutupan
yang disepakati sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan.

KEANEKARAGAMAN
HAYATI

Melindungi dan mengonservasi keanekaragaman hayati, dan mempromosikan pengelolaan yang
n dari keanekaragaman hayati di wil
nal kita.
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