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KEBIJAKAN SOLENIS
Responsible Care*
1.0 Kebijakan
Solenis International LP (“Solenis”) berkomitmen melindungi lingkungan dan memastikan kesehatan,
keselamatan dan keamanan pekerja kami, keluarga mereka dan masyarakat dimana mereka bekerja dan
bertempat tinggal. Selanjutnya, kami berkomitmen untuk pencegahan cedera terkait pekerjaan dan
kesehatan yang buruk bagi pekerja kami, menghilangkan bahaya dan resiko kesehatan dan keselamatan
kerja. Kami berusaha keras memberikan pelayanan produk yang luar biasa dalam mendukung pelanggan,
pemasok dan pasar yang kami layani. Kami bekerja untuk menjadi leader industri di bidang ini dan
berkomitmen mengoperasikan fasilitas dan bisnis global kami dengan menggunakan prinsip “Responsible
Care*”.
2.0 Sasaran Responsible Care
Nilai pokok, prinsip dan komitmen Solenis tercermin dalam sasaran Responsible Care berikut ini:
Beroperasi tanpa bahaya (insiden). Kami menyakini bahwa semua cedera, penyakit akibat kerja dan
insiden dapat dicegah dan kami berkomitmen untuk beroperasi dengan budaya tanpa bahaya (insiden).
Budaya kami tersebut melibatkan seluruh pekerja dan juga mempromosikan keselamatan di luar pekerjaan
dan pengelolaan lingkungan untuk pekerja kami dan keluarga mereka. Kami merancang, membangun dan
mengoperasikan fasilitas kami supaya aman, terjamin dan melindungi lingkungan serta masyarakat
setempat.
Memastikan kepatuhan. Kami berkomitmen untuk memastikan kepatuhan terhadap undang – undang
keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan yang berlaku, peraturan - peraturan, spesifikasi teknis
dan standar internal sambil mematuhi standar etika yang tinggi.
Mengurangi dampak lingkungan, kesehatan, keselamatan dan keamanan. Kami berkomitmen untuk
terus meningkatkan proses kami dan untuk menyediakan produk dan layanan yang sepanjang siklus
hidupnya melibatkan resiko yang lebih kecil bagi manusia dan lingkungan sementara yang terbaik
memenuhi kebutuhan pelanggan kami. Kami berkomitmen untuk terus mengurangi dampak operasi dan
produk kami dalam mendukung upaya keberlanjutan global. Kami berusaha untuk menghilangkan atau
mengurangi emisi, pembuangan, dan limbah dari operasi kami dan untuk mempromosikan efisiensi energi
dan konservasi sumber daya di seluruh nilai.
3.0 Transparansi
Kami menjaga dialog yang terbuka dan aktif dengan pekerja dan masyarakat mengenai masalah
lingkungan, kesehatan, keselamatan, keamanan, dan pengawasan produk. Kami bekerja
* “Responsible Care” merupakan merek layanan terdaftar dari American Chemistry Council.
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pemerintah, pembuat kebijakan, kelompok advokasi, dan mitra kerja utama untuk mengembangkan dan
mempromosikan undang-undang, peraturan dan praktik yang meningkatkan kesehatan manusia dan
lingkungan.
4.0 Sistem Manajemen Global
Sistem manajemen Responsible Care kami memberikan pondasi untuk mencapai tujuan dari Responsible
Care kami. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan proses dan kinerja kami di seluruh bisnis global
kami. Kami mengukur dan melaporkan kinerja kami secara berkala kepada para stakeholder kami.
5.0 Pengawasan Produk
Kami bekerja dengan pelanggan,pemasok, operator dan distributor kami untuk memastikan keamanan
produk dan meningkatkan pengawasan produk. Kami mengembangkan dan memproduksi yang dapat di
produksi, didistribusikan, digunakan dan didaur ulang atau dibuang dengan cara aman, tidak berbahaya,
dan ramah lingkungan.
Kami memberikan informasi keamanan produk di seluruh rantai nilai sehingga pelanggan Kami dan
pengguna akhir dapat memahami dan mengelola resiko dan memberikan informasi yang bermakna dan
relevan kepada stakeholder masing - masing.
6.0 Pihak Yang Bertanggung Jawab
Sesuai dengan kebijakan ini yaitu tanggung jawab setiap pekerja sebagai syarat kerja. Manajemen Solenis
akan memimpin dengan memberi contoh serta mendidik dan melatih pekerja dan stakeholder.
7.0 Cakupan
Kebijakan ini berlaku untuk Solenis.
8.0 Pemilik
Vice president yang bertanggung jawab atas fungsi lingkungan, kesehatan dan keselamatan baik dalam
menjalankan maupun merubah kebijakan ini.
9.0 Pengecualian
Tidak ada pengecualian dalam kebijakan ini.
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