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Sertifikasi OEKO-TEX® STeP menegaskan produksi bertanggung 

jawab oleh Sateri Fujian 

 

Pembuatan viscose berkualitas yang bertanggung jawab oleh Sateri di pabrik Fujian, 

Tiongkok, telah diverifikasi dan mendapatkan sertifikasi Sustainable Textile Production 

(STeP) dari OEKO-TEX® - asosiasi independen yang berbasis di Swiss dan menempati 

angka teratas di enam kategori penilaian. 

 

Sateri, produsen viscose terbesar di Tiongkok dengan tiga pabrik dan kapasitas 

tahunan lebih dari 600.000 ton, berkomitmen pada keberlanjutan dan manufaktur 

bertanggung jawab. Perusahaan sedang memulai sebuah ekspansi besar untuk 

menjadi produsen terbesar di dunia pada tahun 2020. 

 

OEKO-TEX, sebuah lembaga riset tekstil dan lembaga pengujian di Eropa dan Jepang, 

melakukan penilaian online STeP dan pemeriksaan langsung terhadap pabrik Sateri di 

Fujian pada bulan Agustus yang mencakup pengoperasiannya di enam kategori: 

bahan-bahan kimia, kinerja lingkungan, manajemen lingkungan, tanggung jawab sosial, 

manajemen mutu dan keamanan. 

 

Disemua kategori, pabrik Fujian mendapat peringkat tertinggi di tingkat 3. Dua pabrik 

Sateri lainnya – di provinsi Jiangxi, Tiongkok – saat ini bersiap untuk pemeriksaan 

STeP. 

 

Chief Operating Officer, Allen Zhang, mengatakan sertifikasi OEKO-TEX 

menggarisbawahi komitmen Sateri sebagai pemimpin industri. 

 

"STeP adalah langkah penting bagi manufaktur bertanggung jawab Fujian dan 

memperkuat posisi Sateri untuk sertifikasi internasional terkait sumber bertanggung 

jawab berkaitan dengan pulp kayu, perlindungan lingkungan, keberlanjutan dan 

manajemen mutu," kata Zhang. 

 

"Seiring dengan pertumbuhan kami, kami memimpin dengan memberi, contoh melalui 

pendistribusian serat viscose terbaik dengan cara yang paling bertanggung jawab 

sambil mendorong keterlacakan/rekam jejak dan keberlanjutan di seluruh rantai 

pasokan untuk produk kain, fashion dan kebersihan." 

 



Disitusnya, OEKO-TEX mengatakan: "Sejak tahun 1992, portofolio sertifikasi 

independen dan label produk kami telah memungkinkan perusahaan-perusahaan tekstil 

dan semua konsumen untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam 

menghasilkan produk yang tidak berbahaya bagi kesehatan, ramah lingkungan dan 

diproduksi dengan cara terbaik." 

 

Sateri juga memiliki sertifikasi OEKO-TEX Standard 100 yang menegaskan bahwa 

viscose yang dihasilkan bebas dari zat berbahaya dan sesuai dengan standar Eropa. 

Ketiga pabrik di Tiongkok memiliki sertifikat Lacak Balak (Chain of Custody) 

dariProgramme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) dan tersertifikasi 

ISO 9001 sistem manajemen mutu dan ISO 14001 sistem manajemen lingkungan. 

 


