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PT. Indo-Rama Synthetics Tbk ("Indorama") 

Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja  

Kebijakan kami adalah untuk menyediakan dan memelihara lingkungan kerja yang aman dan 
sehat bagi para karyawan dan kontraktor kami dan untuk memberikan perlindungan yang 
memadai terhadap risiko yang terkait dengan kegiatan pekerjaan kami. 

Kami yakin bahwa keadaan prima dalam kesehatan dan keselamatan kerja mendukung hasil 
bisnis yang luar biasa dan bahwa setiap orang mempunyai peran yang harus dilakukan untuk 
mencegah cedera dan penyakit. Untuk mencapai tujuan tersebut, kesehatan dan keselamatan 
kerja harus diintegrasikan ke dalam semua proses manajemen bisnis. 

Kami yakin bahwa semua cedera dan penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan dapat dan 
harus dicegah; bahwa manajemen lokasi bertanggung jawab atas pelaksanaan kesehatan dan 
keselamatan kerja di lokasi mereka. 

Kami akan memastikan penanganan dan penggunaan bahan kimia secara aman dan untuk 
dapat melakukan hal ini, kami juga akan memberikan informasi, pelatihan, dan pengawasan, 
sebagaimana yang diperlukan untuk memenuhi tujuan ini. Pelatihan tersebut akan 
mengedepankan suatu budaya keselamatan kerja yang kuat yang akan menjadi bagian dari 
DNA kami dan akan secara efektif mencegah kecelakaan. 

Semua karyawan mempunyai tanggung jawab untuk bekerja sama dengan Perusahaan untuk 
mewujudkan tempat kerja yang aman dan sehat dan untuk memberi perhatian pada diri 
mereka sendiri dan orang lain dan tidak mengganggu apa pun yang disediakan untuk menjaga 
kesehatan dan keselamatan mereka. 

Kami akan bekerja penuh semangat menuju tujuan akhir kami "kecelakaan dan cedera nol". 
Kami akan secara terus-menerus mendorong pelaksanaan dan perbaikan pelatihan kesehatan 
dan keselamatan kerja dan komunikasi dengan para karyawan, kontraktor dan pemangku 
kepentingan lainnya. 

Keamanan Produk  

Kebijakan kami berlaku untuk semua produk kami dan untuk menghilangkan potensi dampak 
yang berbahaya pada pelanggan kami. Adalah sangat penting bagi partner bisnis kami dan 
bagi kami untuk memastikan bahwa bahan dan produk memenuhi standar makanan dan mutu. 
Kami berharap partner bisnis untuk segera melaporkan kepada kami masalah apapun tentang 
keamanan produk. 

Struktur Pengelolaan & Penilaian Risiko 

Setiap lokasi akan memiliki departemen kesehatan dan keselamatan kerja yang dioperasikan 
oleh karyawan tetap. Mereka akan memiliki tanggung jawab yang didefinisikan secara jelas, 
yang akan mencakup (namun tidak terbatas pada); mengawasi kepatuhan oleh karyawan dan 
kontraktor, mengkomunikasikan dan mengadakan pelatihan tentang kebijakan isu, dan praktik 
kesehatan dan keselamatan kerja, analisa pelanggaran keselamatan, audit keselamatan, 
pelaksanaan kebijakan dan praktik-praktik yang baru, dan perbaikan yang berkelanjutan.  

Penilaian risiko akan dilakukan menurut lokasi secara teratur untuk memastikan bahwa 
prosedur yang berlaku saat ini masih sesuai untuk risiko yang terkait. Prosedur tersebut juga 
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akan ditinjau kembali ketika peralatan atau proses produksi yang baru sedang dipasang atau 
diubah. 
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