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07.  KEBIJAKAN  KESEHATAN  DAN  KESELAMATAN 

 

Indorama Ventures Public Company Limited (IVL) percaya bahwa keunggulan dalam kesehatan 

dan keselamatan mendukung pencapaian keunggulan hasil bisnis dimana setiap orang memiliki 

peranan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit. Untuk mencapai target ini, maka 

masalah kesehatan dan keselamatan harus terintegrasi di dalam proses manajemen bisnis.  

 

Prinsip 

Kami percaya bahwa semua kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dapat dan harus dicegah; 

dalam hal ini manajemen harus bertanggung jawab atas kinerja kesehatan dan keselamatan di 

tempat kerja.      Terdapat tiga faktor untuk menjamin kesuksesan kebijakan ini, sebagai berikut:                            

■ Komunikasi 

■ Keterlibatan 

■ Pelatihan 

Kami mengintegrasikan keselamatan dan kesehatan di dalam manajemen bisnis kami sehingga 

seluruh kegiatan harus dipertimbangkan dari perspektif pencegahan kecelakaan baik untuk 

karyawan Perusahaan ataupun dari kontraktor. 

Sebagai barisan terdepan dalam mencegah terjadinya kecelakaan, kami menerapkan di semua 

lokasi usaha kami sebuah peraturan tentang kesehatan dan keselamatan kerja dimana 

manajemen harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat 

usaha kami. 

Kebijakan kami adalah menyediakan dan memelihara keselamatan dan kesehatan lingkungan 

kerja serta  melakukan kontrol yang memadai sebagai tindakan pencegahan atas risiko yang 

ditimbulkan dari kegiatan kerja. Kami juga menyadari akan tanggung jawab kami atas 

kesehatan dan keselamatan  orang lain yang kemungkinan terkena dampak dari kegiatan 

pekerjaan kami.  

Kami akan menjamin keselamatan penanganan dan penggunaan bahan kimia dan hal-hal yang 

terkait, kami juga akan memberikan informasi, pelatihan dan supervisi untuk memenuhi 
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persyaratan tersebut. Pelatihan akan merupakan suatu nilai tambah dalam membentuk budaya 

keselamatan yang kuat dimana hal tersebut dapat menjadi bagian dari DNA kami dan secara 

efektif dapat mencegah suatu kecelakaan. 

Seluruh karyawan bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan Perusahaan dalam 

mencapai tempat kerja yang aman dan sehat serta memberikan perhatian yang wajar terhadap 

keselamatan dan kesehatan diri sendiri dan orang lain dan tidak mengabaikan segala sesuatu 

yang disediakan terkait dengan kesehatan dan keselamatan. Kami akan bekerja dengan penuh 

semangat dalam mencapai target nol kecelakaan dan cidera. 

 

Keamanan Produk 

Kami memperluas kebijakan dengan menghilangkan dampak kesehatan atau lingkungan atas 

produk kami untuk pelanggan kami. Pada akhirnya, kami akan menuju penerapan dan 

peningkatan berkelanjutan atas manajemen kesehatan dan keselamatan (keamanan) dengan 

melalui cara berkomunikasi dengan karyawan, kontraktor dan pemangku kepentingan lainnya ; 

pendidikan ; pelatihan dan memberikan perlengkapan kepada karyawan untuk menjamin 

pencegahan dari situasi yang tidak aman serta memiliki sistem tanggap darurat atas kejadian 

yang tidah diharapkan. 

Dalam hal ini, kami juga akan mengajak kontraktor, mitra kerja dan komunitas melalui pelatihan 

dan pendidikan  

Evaluasi 

Kami akan melakukan evaluasi atas kinerja EHS kami, melalui kegiatan monitoring hasil kinerja 

dan peninjauan manajemen secara periodikal. Untuk tujuan tersebut , dalam penerapan 

kebijakan ini, kami berkomunikasi dengan karyawan kami dalam hal terdapat sesuatu yang 

akan berdampak pada kesehatan dan keselamatan mereka. 
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Penerapan Struktur Manajemen Kesehatan dan Keselamatan 

■ Seluruh anak perusahaan akan menunjuk satu orang di setiap lokasi sebagai Petugas 

Lapangan Kesehatan dan Keselamatan (Site Hygiene and Safety Officer / SHSO) 

■ Pimpinan pabrik (plant head) akan memastikan bahwa semua karyawan mengetahui 

tentang kebijakan Kesehatan dan Keselamatan 

■ Setiap karyawan akan diberikan salinan dari kebijakan umum tentang kesehatan dan 

keselamatan pada saat mulai bekerja  

 

Pengendalian (Kontrol) 

Masing-masing lokasi (area) akan melakukan analisa kejadian kecelakaan secara mendalam. 

SHSO akan memeriksa pelaksanaan dan mengaudit  Petunjuk Keselamatan secara regular dan 

juga mengontrol kontraktor sehubungan dengan penerapan kesehatan dan keselamatan. 

 

Penilaian Risiko 

Penilaian risiko akan dilakukan oleh masing-masing  lokasi (area) secara tahunan dan 

dilaporkan kepada Corporate Communications Department (Departemen Komunikasi 

Perusahaan) , dimana akan didistribusikan kepada pihak terkait atau komite dan melaporkan 

hasil ringkasannya di dalam laporan sustainability (keberlanjutan) setiap tahun. Hasil dari 

penilaian risiko akan membantu dalam membuat prosedur keselamatan dan menjamin 

penerapan yang setara, sesuai dengan tingkat kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan. 

Penilaian risiko akan ditinjau secara regular untuk memastikan bahwa telah dilakukan 

perlindungan yang memadai  atas risiko pekerjaan. Peninjauan juga akan dilakukan apabila 

terdapat karyawan baru, peralatan baru yang dipasang , saat terdapat sistem yang baru atau 

saat terjadi perubahan bisnis. 

 

 


