KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN
PT SAMPOERNA AGRO Tbk.
Sampoerna Agro Berkomitmen untuk mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam memproduksi
minyak sawit lestari dan produk serta jasa lainnya di setiap kegiatan operasional Perusahaan.
Perusahaan juga senantiasa mengutamakan kepuasan para stakeholder, antara lain pelanggan,
mitra kerja, karyawan, pemegang saham, masyarakat sekitar, pemerintah daerah dan pihak yang
berkepentingan lainnya.
Komitmen kami adalah:
1. Berintegritas dan berperilaku etis dalam seluruh transaksi dan operasi bisnis sesuai dengan
Sampoerna Way. Patuh terhadap praktik bisnis yang wajar, pelarangan seluruh bentuk korupsi
dan penyalahgunaan lainnya, serta pembukaan informasi sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Memenuhi semua persyaratan pelanggan, ketentuan hukum dan peraturan perundangan terkait
yang berlaku baik lokal, nasional, maupun internasional yang telah diratifikasi.
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan hubungan yang harmonis dalam setiap kegiatan usaha
perkebunan, dengan mengutamakan konsultasi bersama stakeholder, serta melarang aksi
intimidasi diluar hukum atau bentuk kekerasan lainnya.
4. Menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak seluruh pekerja untuk berserikat dan
berunding secara kolektif. Tidak melakukan diskriminasi terhadap ras, suku, asal negara,
agama, cacat fisik, jenis kelamin, orientasi seksual, keanggotaan serikat pekerja, afiliasi politik
atau umur. Tidak ada pekerja paksa dan pekerja ilegal. Menghormati pembela HAM.
5. Mencegah terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual bagi semua pekerja serta melindungi
hal-hak reproduksi, khususnya pekerja wanita. Tidak mempekerjakan anak dibawah unur 18
tahun dan memfasilitasi perawatan anak.
6. Secara konsisten menyediakan produk unggul yang ramah lingkungan, serta mengedepankan
kepuasan pelangga.
7. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.
8. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, yang disebabkan oleh kondisi
dan tindakan yang tidak aman.
9. Memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017 dan
didukung fasilitas laboratorium yang memadai.
10. Melakukan pembukaan lahan tanpa bakar (zero burning), serta tidak melakukan pembukaan
lahan baru di kawasan lindung, areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT), lahan gambut, dan
hutan dengan Stok Karbon Tinggi (SKT).
11. Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap aspek mutu, lingkungan, keselamatan dan
kesehatan kerja, serta keamanan produk.
Kebijakan ini wajib dipahami dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh karyawan, entitas
anak, dan mitra kerja (stakeholder) yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan sesuai bidang
tugas.
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