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1. Pernyataan Kebijakan
ALGI Berkomitmen untuk memberikan lingkungan yang aman dan sehat kepada semua pegawainya dan
juga termasuk kepada stakeholder, dengan menghilangkan segala bahaya dan ancaman yang dapat
mengakibatkan kerusakan terhadap properti, kecelakaan, atau terjadi cidera di dalam perjalanan kerja,
atau sebagai akibat dari operasi fasilitas perusahaan.
ALGI akan berusaha semaksimal mungkin untuk patuh terhadap peraturan pemerintah mengenai
keselamatan dan kesehatan pegawai.
ALGI mempunyai harapan bahwa semua karyawan ALGI berpatisipasi secara aktif dan mempunyai
tanggung jawab didalam mengimplementasikan program keselamatan dan kesehatan kerja (HC 05 ALGI
Health and Safety Procedure)
Program Kesehatan & Keselamatan yang dibuat oleh ALGI berorientasikan kepada pencapaian untuk
mencapai manajemen risiko yang memadai di seluruh bagian, berdasarkan karakteristik spesifik dari
proses dan kegiatan ekonomi, untuk memastikan kesejahteraan fisik, mental dan sosial dari semua
karyawan ALGI.

2. Obyektivitas
Program Kesehatan & Keselamatan yang dibuat oleh ALGI berorientasikan kepada pencapaian untuk
mencapai manajemen risiko yang memadai di seluruh bagian, berdasarkan karakteristik spesifik dari
proses dan kegiatan ekonomi, untuk memastikan kesejahteraan fisik, mental dan sosial dari semua
karyawan ALGI.

3. Cakupan
Semua karyawan ALGI diseluruh dunia harus mengikuti program ini, karena program ini dibentuk untuk
mengajak semua karyawan ALGI untuk turut serta mempromosikan kesehatan dan keselamatan kepada
rekan kerja dan Customer di lingkungan kerja. Untuk mencapai pencapain tersebut, semua pegawai
termasuk manajemen mempunyai tanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan ini dan
memastikan bahwa kebijakan ini di-ikuti.
Kebijakan kesehatan dan keselamatan ini berlaku kepada semua karyawan ALGI termasuk disegala
aktifitas yang mengsyaratkan adanya pekerjaan lapangan.

4. Tanggung Jawab Perusahaan
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Direktur pelaksana dan manajer regional akan menginformasikan mengenai isu-isu kesehatan dan
keselamatan yang berkaitan dan memastikan bahwa prosedur ini berjalan untuk mencapai komitmen yang
dibangun.

5. Tanggung jawab Pegawai
Semua pegawai ALGI mempunyai tanggung jawab sehingga program kesehatan dan keselamatan yang di
bentuk oleh ALGI mencapai keberhasilan dan selalu memastikan bahwa praktek kesehatan dan
keselamatan kerja diterapkan disegala situasi dan lingkungan. Seluruh pegawai ALGI juga mempunyai
kesempatan memberikan pendapat terhadap kebijakan ini, sehingga kebijakan ini menjadi lebih baik.
Komentar, saran dan pertanyaan dapat di ajukan kepada manajer HRD.
Perilaku yang tidak dapat diterima antara lain adalah penggunaan obat-obatan terlarang dan alkohol pada
saat jam kerja, karena ini dapat membahayakan pegawai lain dan juga orang lain.
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