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Freeport-McMoRan Inc. (“Freeport”) berkomitmen melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja 
kami, masyarakat tuan rumah dan lingkungan hidup. Kami menyadari bahwa kegagalan fasilitas 
penyimpanan tailing dapat mengakibatkan konsekuensi parah – dalam beberapa kasus berakibat 
bencana – seperti hilang nyawa dan kerusakan properti dan lingkungan. Freeport menerapkan langkah-
langkah komprehensif guna memastikan fasilitas kami dirancang, dibangun, dioperasikan dan dipantau 
dengan pertimbangan meminimalkan risiko terhadap karyawan, masyarakat tuan rumah yang ada di 
sekitar wilayah operasi dan lingkungan. Kami bertekad untuk mencapai nihil fatalitas, nihil kegagalan 
yang berakibat bencana, dan nihil pembuangan tidak terencana dari setiap fasilitas tailing kami.  

 

Freeport mematuhi praktik terbaik dalam pengelolaan tailing dan berkomitmen menerapkan Standar 
Industri Global dalam Pengelolaan Tailing untuk setiap fasilitas penyimpanan tailing kami. Selain itu, 
Freeport berkomitmen untuk mengoperasikan seluruh fasilitas tailing secara bertanggung jawab sesuai 
dengan kerangka kerja perundangan lokal dan negara di mana operasi kami berada dan memenuhi 
setiap persyaratan perizinan.  

Komitmen Freeport dalam pengelolaan tailing bertanggung jawab meliputi: 

• Melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan, kontraktor dan masyarakat tuan rumah; 
• Menciptakan dan menerapkan pengelolaan yang efektif serta praktik rekayasa teknik yang teliti dan 

kuat; 
• Mengalokasikan sumber daya yang diperlukan operasi kami, termasuk sumber daya teknis, 

operasional, dan finansial yang dibutuhkan di sepanjang siklus operasi setiap fasilitas kami; 
• Meninjau secara berkala praktik, keamanan dan integritas fasilitas tailing kami melalui peninjauan 

yang dilakukan baik secara internal maupun oleh pihak ketiga, memberikan rekomendasi untuk 
perbaikan berkelanjutan; 

• Mematuhi kerangka kerja perundangan dan persyaratan perizinan di tingkat lokal dan negara; 
• Merencanakan kesiapasiagaan dan tanggap darurat serta pemulihan pasca insiden; 
• Terlibat secara kolaboratif dengan pemangku kepentingan di sepanjang siklus operasi fasilitas 

penyimpanan tailing dalam praktik pengelolaan dan kinerja tailing kami; dan  
• Terlibat dengan sesama pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam 

mengembangkan praktik terbaik terkait pengelolaan tailing. 

Kami berusaha menerapkan komitmen tanggung jawab tailing kami melalui sistem pengelolaan tailing 
yang mendorong tumbuhnya budaya belajar, komunikasi dan identifikasi masalah secara dini, 
pencegahan dan resolusi. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem manajemen kami 
melalui penilaian internal dan eksternal dan melalui pelaporan kinerja yang dapat diakses secara publik.  



Kebijakan ini disusun untuk diterapkan bersama dengan Kebijakan Lingkungan, Hak Asasi Manusia dan 
Kinerja Sosial kami serta sistem manajemen terkait lainnya. Kebijakan ini berlaku di seluruh proyek dan 
operasi Freeport, mulai dari eksplorasi hingga ke penutupan dan pasca penutupan proyek. Setiap 
karyawan dan kontraktor Freeport dan anak perusahaannya diharapkan mematuhi kebijakan ini dan 
melaporkan setiap kekhawatiran melalui mekanisme komunikasi Freeport, termasuk yang dimuat 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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