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1. Pernyataan Kebijakan
ALGI menyatakan komitmennya terhadap kualitasnya yang unggul dengan memegang kualitas dan
integritas ke standar yang paling tinggi di semua kegiatan yang dilakukan di seluruh dunia. Kami menyadari
bahwa setiap tindakan yang diambil dan dilakukan oleh setiap pegawai ALGI, memiliki dampak pada kinerja
kami. Karena itu, kami mempromosikan budaya kesadaran dan akuntabilitas dari dalam. Kami memperkuat
komitmen kami dari waktu ke waktu dengan mempertahankan fokus yang utama pada peningkatan
berkelanjutan dan saluran komunikasi yang efektif di seluruh bagian ALGI.
ALGI mempunyai komitmen untuk mematuhi semua persyaratan yang diatur oleh klien, serta mematuhi
semua peraturan yang di terapkan di masing-masing wilayah dimana ALGI berdiri.

2. Obyektivitas
Semua pelayanan yang diberikan oleh ALGI berlandaskan pada professionalisme, tidak terikat pada
Lembaga apapun, mempunyai nilai sopan santun, dan selalu patuh terhadap undang-undang yang berlaku,
serta persyaratan standar yang berlaku, dan juga hal-hal selain ini yang disetujui oleh ALGI.
Kami terus berupaya mencapai standar kualitas tertinggi melalui penerapan sistem manajemen yang kuat
dan proses peningkatan berkelanjutan.

3. Cakupan
Karyawan ALGI yang berada di seluruh dunia akan berusaha untuk mencapai keunggulan, yang ditetapkan
dalam Kebijakan Kualitas ini. Ini berlaku untuk semua operasi bisnis ALGI dan kegiatan administratif,
termasuk semua situasi, di mana karyawan lapangan di pekerjakan.

4. Tanggung jawab perusahaan
Untuk menjamin kualitas tertinggi di semua layanan yang diberikan oleh ALGI di seluruh dunia, dengan cara
yang tidak memihak, konsisten dan terbuka, ALGI telah menerapkan sistem manajemen yang komprehensif
yang mempromosikan perilaku dan kompetensi pegawai kami, kesehatan dan keselamatan para pemangku
stakeholder, efisiensi metode audit kami, integritas prosedur kami, dan kepatuhan kegiatan kami dengan
standar audit yang telah ditetapkan yang digunakan dalam operasi kami
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Praktik berikut ini diterapkan untuk mencapai sasaran kualitas kami:
* Kepatuhan hukum ketenagakerjaan, kesehatan, keselamatan, dan keamanan negara tempat mereka
beroperasi.
* Identifikasi risiko, analisis, evaluasi, dan manajemen operasi yang berkelanjutan dan integral dari
operasinya.
* Pencegahan aktif dari setiap risiko atau cedera pada pihak yang tertarik terkait.
* Pelatihan anggota kami, serta evaluasi kompetensi dan kinerja mereka.
* Perbaikan berkelanjutan dari proses dan prosedur sistem manajemen terintegrasi kami.
* Pelaksanaan program perlindungan lingkungan di semua pusat pekerjaan mereka.
* Upaya permanen untuk mempertahankan kepuasan pelanggan dengan memberikan audit yang paling
efektif
layanan.
* Pencarian permanen untuk kontrol yang paling memadai untuk menjaga keamanan informasi dan data
pribadi
perlindungan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan kami.

5. Tanggung Jawab Pegawai
Pegawai ALGI berkomitmen untuk melakukan yang terbaik dalam semua kegiatan yang dilakukan atas nama
ALGI. Ini berarti semua layanan, serta interaksi dengan semua stakeholder, di semua wilayah.
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