
 
 

Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, kontraktor, dan pengunjung kami adalah prioritas utama 
bisnis kami. Universal berkomitmen untuk mencegah cedera dan sakit di tempat kerja melalui manajemen 
kesehatan dan keselamatan kerja yang kuat, pemberdayaan dan pertanggungjawaban karyawan, serta 
kepatuhan sungguh-sungguh terhadap peraturan kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan 
Keselamatan kerja adalah prioritas yang tidak dapat ditawar dari budaya kami. 

 
Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universal berlaku dan berfungsi sebagai landasan dari upaya 
kesehatan dan keselamatan kami. Operasional kami harus menyelaraskan dengan program Universal 
melalui kebijakan, prosedur dan petunjuk lokal untuk prasarana, perlengkapan dan proses lokal bersama 
dengan Manual Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universal. Selain itu, mereka harus menyediakan 
sumber daya dan pelatihan bagi tenaga kerja kami untuk mendorong kepatuhan dan perbaikan 
berkelanjutan. Mereka juga harus menyediakan perlengkapan pelindung diri yang berlaku, serta 
melaporkan dan menganalisis data kesehatan dan keselamatan kerja tentang insiden dan nyaris celaka. 
Sebagai bagian dari sistem manajemen, mereka harus melakukan penilaian risiko, inspeksi dan audit 
kesehatan dan keselamatan kerja, mengukur kinerja, serta melaksanakan tindakan perbaikan apabila 
diperlukan. 

 
Pemberdayaan dan Pertanggungjawaban Karyawan 
Setiap karyawan, pejabat, dan direktur bertanggung jawab atas terciptanya dan pemeliharaan lingkungan 
kerja yang aman dan sehat. Semua karyawan Universal harus mematuhi sepenuhnya hukum dan peraturan 
kesehatan dan keselamatan nasional, regional, dan lokal yang berlaku, Setiap karyawan, pejabat, dan 
direktur diharapkan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebijakan Universal, antara lain dengan 
mengikuti aturan dan praktik kesehatan dan keselamatan kerja, serta melaporkan kecelakaan, cedera, dan 
kondisi, praktik dan peralatan yang tidak aman. Standar keselamatan tidak pernah boleh diabaikan atau 
dihindari. Selain itu, lingkungan kerja yang aman dan sehat berarti tempat kerja yang bebas dari kekerasan. 
Ancaman kekerasan atau intimidasi tidak akan ditoleransi. 

 
Kepatuhan Hukum 
Perusahaan Universal harus menjaga kepatuhan penuh terhadap hukum dan peraturan kesehatan dan 
keselamatan kerja, serta bekerja sama dengan pihak berwenang setempat dalam merawat program 
kesehatan dan keselamatan kerja yang kokoh. Sebagai bagian dari upaya kami untuk memperkuat rantai 
pasokan, Universal akan mendorong para pemasok dan mitra kami lainnya untuk menciptakan dan 
memelihara lingkungan kerja yang sehat dan aman yang mematuhi semua peraturan kesehatan dan 
keselamatan kerja. 



Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala oleh Komite Pencalonan dan Tata Kelola Perusahaan Universal 
Corporation dan diubah sebagaimana diperlukan. 
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