
 
 

 

    

    

    

      

pt. sansan saudaratex jaya

 

PT. Sansan Saudaratex Jaya memiliki komitmen untuk senantiasa memahami, mencegah dan memperkecil setiap 

dampak buruk terhadap lingkungan sehubun

memberikan produk berkualitas yang diharapkan konsumen maupun pelanggan

aman bagi seluruh karyawan, sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup. 

 

Kami yakin bahwa seluruh karyawan PT. Sansan Saudaratex Jaya dan setiap orang yang tergabung di dalam 

perusahaan, bersama-sama memiliki peranan penting dalam menerapkan kebijakan lingkungan di Perusahaan ini. Untuk 

itulah maka kita berupaya membekali pa

 

Beberapa hal yang menjadi komitmen kami sebagai pihak perusahaan terhadap lingkungan adalah :

• Berusaha sebaik mungkin mencapai kinerja dibidang perlindungan lingkungan sesuai dengan peraturan dan 

ketentuan yang berlaku. 

• Menerapkan dan mempertahankan sistem manajemen lingkungan yang berkesinambungan, serta terus menerus 

menyempurnakan dan meninjaunya agar senantiasa sejalan dengan perusahaan.

• Memberikan pelatihan – pelatihan agar karyawan lebih 

terhadap lingkungan. 

• Meminimalisir mencegah, mengurangi, menggunakan kembali dan mengolah semua limbah yang ditimbulkan di 

dalam area kita sendiri, serta menjamin prosedur pembuangan limbah tersebut dengan car

berdampak yang seminimal mungkin bagi lingkungan sekitarnya.

• Meminta para pemasok dan rekanan bisnis agar memenuhi standar pengelolaan lingkungan.

 

Untuk memenuhi kepatuhan tersebut, maka perusahaan menetapkan yang menjadi penanggung jawab 

adalah Dept. General Affair, Bapak Agus Witono. 
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PT. Sansan Saudaratex Jaya memiliki komitmen untuk senantiasa memahami, mencegah dan memperkecil setiap 

dampak buruk terhadap lingkungan sehubungan dengan kegiatan produksi di 

memberikan produk berkualitas yang diharapkan konsumen maupun pelanggan

, sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

yakin bahwa seluruh karyawan PT. Sansan Saudaratex Jaya dan setiap orang yang tergabung di dalam 

sama memiliki peranan penting dalam menerapkan kebijakan lingkungan di Perusahaan ini. Untuk 

itulah maka kita berupaya membekali para karyawan agar mampu melibatkan diri mereka sepenuhnya.

al yang menjadi komitmen kami sebagai pihak perusahaan terhadap lingkungan adalah :

Berusaha sebaik mungkin mencapai kinerja dibidang perlindungan lingkungan sesuai dengan peraturan dan 

Menerapkan dan mempertahankan sistem manajemen lingkungan yang berkesinambungan, serta terus menerus 

menyempurnakan dan meninjaunya agar senantiasa sejalan dengan perusahaan.

pelatihan agar karyawan lebih memahami dan menyadari pentingnya perlindungan 

Meminimalisir mencegah, mengurangi, menggunakan kembali dan mengolah semua limbah yang ditimbulkan di 

dalam area kita sendiri, serta menjamin prosedur pembuangan limbah tersebut dengan car

berdampak yang seminimal mungkin bagi lingkungan sekitarnya. 

Meminta para pemasok dan rekanan bisnis agar memenuhi standar pengelolaan lingkungan.

Untuk memenuhi kepatuhan tersebut, maka perusahaan menetapkan yang menjadi penanggung jawab 

adalah Dept. General Affair, Bapak Agus Witono.  
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PT. Sansan Saudaratex Jaya memiliki komitmen untuk senantiasa memahami, mencegah dan memperkecil setiap 

gan dengan kegiatan produksi di bidang garment serta terus berupaya 

memberikan produk berkualitas yang diharapkan konsumen maupun pelanggan; dan menciptakan lingkungan kerja yang 

, sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

yakin bahwa seluruh karyawan PT. Sansan Saudaratex Jaya dan setiap orang yang tergabung di dalam 

sama memiliki peranan penting dalam menerapkan kebijakan lingkungan di Perusahaan ini. Untuk 

ra karyawan agar mampu melibatkan diri mereka sepenuhnya. 

al yang menjadi komitmen kami sebagai pihak perusahaan terhadap lingkungan adalah : 

Berusaha sebaik mungkin mencapai kinerja dibidang perlindungan lingkungan sesuai dengan peraturan dan 

Menerapkan dan mempertahankan sistem manajemen lingkungan yang berkesinambungan, serta terus menerus 

menyempurnakan dan meninjaunya agar senantiasa sejalan dengan perusahaan. 

memahami dan menyadari pentingnya perlindungan 

Meminimalisir mencegah, mengurangi, menggunakan kembali dan mengolah semua limbah yang ditimbulkan di 

dalam area kita sendiri, serta menjamin prosedur pembuangan limbah tersebut dengan cara yang aman dan 

Meminta para pemasok dan rekanan bisnis agar memenuhi standar pengelolaan lingkungan. 

Untuk memenuhi kepatuhan tersebut, maka perusahaan menetapkan yang menjadi penanggung jawab untuk kebijakan ini 

 

PT. Sansan Saudaratex Jaya memiliki komitmen untuk senantiasa memahami, mencegah dan memperkecil setiap 

garment serta terus berupaya 

yang 

, sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

yakin bahwa seluruh karyawan PT. Sansan Saudaratex Jaya dan setiap orang yang tergabung di dalam 

sama memiliki peranan penting dalam menerapkan kebijakan lingkungan di Perusahaan ini. Untuk 

Berusaha sebaik mungkin mencapai kinerja dibidang perlindungan lingkungan sesuai dengan peraturan dan 

Menerapkan dan mempertahankan sistem manajemen lingkungan yang berkesinambungan, serta terus menerus 

memahami dan menyadari pentingnya perlindungan 

Meminimalisir mencegah, mengurangi, menggunakan kembali dan mengolah semua limbah yang ditimbulkan di 

a yang aman dan 

untuk kebijakan ini 


