Kebijakan Lingkungan Universal Corporation
Universal memiliki tanggung jawab mendasar terhadap para pemegang kepentingan kami untuk
mencapai kinerja lingkungan yang berstandar tinggi guna mendukung operasi yang berkelanjutan.
Sangat penting untuk memahami risiko dan peluang lingkungan global kami agar dapat menjaga
komitmen terhadap komunitas masyarakat di tempat kami beroperasi. Universal mengakui adanya tiga
risiko lingkungan utama di seluruh jejak global kami: penggunaan air, produksi limbah, dan emisi gas
rumah kaca. Kami mengidentifikasi ketiga risiko lingkungan utama ini dengan melakukan tinjauan
pemangku kepentingan untuk memahami dampak lingkungan kami yang kritis.
Untuk menjunjung tinggi komitmen bisnis dan pemangku kepentingan kami, Universal akan mematuhi
semua undang-undang dan peraturan lingkungan yang berlaku di lokasi tempat kami beroperasi.
Kepatuhan lingkungan adalah landasan untuk menjadi dan tetap menjadi warga perusahaan yang
bertanggung jawab. Berbagai undang-undang dan peraturan lingkungan telah diberlakukan di seluruh
dunia terkait perlindungan lingkungan dengan cara mengurangi, menghilangkan, atau membatasi
pembuangan atau pelepasan kontaminan atau polutan ke udara, air, dan tanah, serta untuk menanggapi
dampak perubahan iklim. Kebijakan Universal adalah menaati semua undang-undang dan peraturan
lingkungan yang berlaku.
Universal akan terus memantau dan mengelola dampak lingkungan yang telah diketahui secara
berkelanjutan dan bertanggung jawab. Kami akan terus mengelola air secara berkelanjutan dan
bertanggung jawab. Kami akan terus mengurangi limbah dan menggunakan kembali atau mendaur ulang
apabila hal ini layak secara operasional. Kami akan terus meningkatkan efisiensi dan berupaya untuk
menggunakan bahan bakar terbarukan dalam operasi dan rantai pasokan kami. Terakhir, kami juga akan
mempromosikan penghijauan dan penggunaan kayu ramah lingkungan dalam operasi dan rantai
pasokan kami. Semua tindakan ini akan menjadi bagian dari upaya kami untuk menanggapi perubahan
iklim dan mengelola risiko perubahan iklim kami.
Untuk terus mencapai kinerja lingkungan yang berstandar tinggi, Universal akan melibatkan berbagai
pemangku kepentingan dan secara terus-menerus meninjau operasi kami. Kami akan terus menilai
dampak kami dan menerapkan praktik manajemen terbaik di lokasi tempat kami beroperasi. Kami juga
akan meningkatkan kesadaran karyawan mengenai dampak lingkungan ini dan menerapkan kebijakan
ini dengan para pemasok kami.
Karena lingkungan operasional kami yang beragam, tim lokal kami akan mengembangkan kebijakan dan
program yang sesuai bagi lingkungan operasional setempat, mengalokasikan sumber daya organisasi

dan mendidik tenaga kerja kami agar menaati undang-undang, Kode Etik Universal dan kebijakan
kepatuhan lainnya yang berlaku, serta Kebijakan Lingkungan ini. Kebijakan ini akan ditinjau secara
berkala oleh Komite Pencalonan dan Tata Kelola Perusahaan Universal Corporation dan diubah
sebagaimana diperlukan.

