Freeport-McMoRan Inc.
Kebijakan Lingkungan Hidup

Freeport-McMoRan Inc. (“Freeport”) menyadari bahwa aktivitas pertambangan membawa dampak bagi
lingkungan. Kami berkomitmen untuk melakukan operasi pertambangan dan pemrosesan dengan cara
yang meminimalkan dampak merugikan bagi lingkungan dan mendukung pelestarian ekosistem di
tempat kami beroperasi melalui pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Kami meninjau dan
mengevaluasi dampak lingkungan yang ditimbulkan kegiatan kami sepanjang siklus operasi
penambangan dan pemrosesan, dan kami merencanakan dan menjalankan operasi kami dengan
mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara ekonomis sambil berupaya meminimalkan dampak
lingkungan yang merugikan dengan fokus pada iklim, air, keanekaragaman hayati, udara, tailing, limbah,
penutupan tambang dan reklamasi. Melalui integrasi Kebijakan Lingkungan dengan Kebijakan Tailing,
Hak Asasi Manusia dan Kinerja Sosial kami, kami ingin menghormati kepentingan seluruh pemangku
kepentingan yang terlibat di dalam kinerja lingkungan kami.

Freeport berkomitmen untuk:
•

•
•
•
•
•

•

•
•

Mengoperasikan fasilitas kami dengan setidaknya mematuhi undang-undang dan peraturan
lingkungan yang berlaku dan, jika kami yakin ini tidak cukup melindungi, menerapkan praktik
manajemen yang diakui secara internasional;
Beroperasi dengan menghormati kawasan perlindungan yang ditetapkan secara hukum, termasuk
komitmen untuk tidak menambang dan mengeksplorasi situs Warisan Dunia UNESCO;
Sedapat mungkin mencegah polusi dan meminimalkan dampak lingkungan yang merugikan melalui
strategi manajemen risiko yang berdasar pada ilmu pengetahuan.
Terus meningkatkan kinerja lingkungan di wilayah operasi kami melalui penerapan sistem
manajemen ISO 14001;
Memajukan strategi pengurangan, ketahanan dan kontribusi iklim kami;
Berupaya memaksimalkan efisiensi penggunaan air di setiap operasi kami dan, jika sesuai, terlibat
secara kolaboratif dengan pemangku kepentingan dalam upaya pengelolaan air yang bertanggung
jawab;
Berkontribusi dalam upaya konservasi alam dan menerapkan hierarki mitigasi untuk menilai risiko
dan dampak terhadap alam, dengan berambisi untuk tidak mengorbankan keanekaragaman hayati
demi tambang baru atau perluasan besar atas tambang dan fasilitas pemrosesan yang ada;
Menghormati dan melindungi budaya dan warisan masyarakat tuan rumah dan Penduduk Asli;
Mendukung keterlibatan bermakna terkait dengan kinerja lingkungan melalui hubungan kolaboratif
dengan pemangku kepentingan kami tanpa memandang ras, warna kulit, kebangsaan maupun
penghasilan;

•
•

•
•
•

Mengelola tailing ataupun limbah lain yang tidak berkaitan dengan tailing secara aman dan
bertanggung jawab;
Bekerja sama dengan pemangku kepentingan dan pemerintah tuan rumah untuk mendukung izin,
undang-undang dan peraturan yang memberikan perlindungan berarti bagi lingkungan berdasarkan
prinsip-prinsip ilmiah yang baik;
Mendidik dan melatih karyawan dan kontraktor untuk bekerja dengan cara yang bertanggung jawab
terhadap lingkungan;
Meremediasi bekas wilayah operasi di mana kami bertanggung jawab; dan
Meninjau kinerja lingkungan kami secara reguler dan menyediakan laporan kemajuan kinerja yang
dapat diakses secara publik.

Setiap karyawan dan kontraktor Freeport dan anak perusahaannya diharapkan mengikuti kebijakan ini
dan melaporkan setiap kekhawatiran melalui mekanisme komunikasi Freeport, termasuk yang termuat
dalam Prinsip-prinsip Perilaku Bisnis dan Kode Etik Pemasok. Kebijakan ini dapat diubah atau
ditambahkan dari waktu ke waktu oleh manajemen dan akan diserahkan secara berkala kepada Komite
Tanggung Jawab Perusahaan dan Dewan Direksi untuk peninjauan dan persetujuan.
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