PT DUTA MARINE

KEBIJAKAN KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN
LINGKUNGAN
Kebijakan Keselamatan PT Duta Marine:

"SAFETY AND HEALTH ALWAYS"
Dengan "Safety and Health Always", kami bermaksud untuk mengutamakan keselamatan dan
kesehatan sepanjang waktu.
SASARAN HASIL KESELAMATAN:
Kami akan melaksanakan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan kami melalui sasaran hasil berikut:
o Memastikan bahwa tiap-tiap pekerja dari sub kontraktor atau perwakilan klien mengerti akan
tanggung jawab pribadi mereka terhadap keselamatan dan kesehatan.
. Menyediakan dan memelihara lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk semua karyawan.
. Menyediakan pelatihan mengenai keselamatan dan kesehatan kepada tiap-tiap pekerja
o Melakukan pengembalgan secara berkelanjutan dalam hal keselamatan dan kesehatan.
Manajemen melalui HSE Department bertekad untuk menyediakan segala sumber daya dan pelatihan

yang dibutuhkan untuk mendukung para pekerja untuk mencapai sasaran hasil dari kebijakan
Keselamatan dan Kesehatan.

Kebijakan Lingkungan PT Duta Marine:

"dalam melaksanakan proyek kami, perbaikan kapaUFSO, mengkonversi

kapaUFSO,
Pengoperasian dan perawatan kapal/FSO, transportasi bahan bakar, dan pelayanan instalasi
lepas pantai, PT. Duta Marine akan melindungi dan memperhatikan mengenai lingkungan
terutama yang berkaitan dengan hukum dan aturan-aturan lain, dan akan
mengemtrangkannya secara terus menerus."
SASARAN HASIL KEBIJAI(AN LINGKUNGAN : ENVIRONMENT OBJECTIVES :
. Kami akan melaksanakan kebijakan tentang lingkungan kami melalui sasaran hasil kebijakan
lingkungan yang terdokumentasi.
o Dalam menetapkan sasaran hasil, kami memberi perhatian lebih untuk menyesuaikan sasaran
hasil kami dengan aturan hukum terkait, aturan-aturan mengenai lingkungan, dan aspek aspck
penting mengenai lingkungan

Manajemen bertekad untuk menyediakan segala sumber daya dan pelatihan yang diperlukan untuk
mendukung para pekerja untuk mencapai kebijakan dan sasaran hasil yang ditentukan. Manajemen
akan menjelaskan target-target SMART (Spesifik, Terukur, Terjangkau, Sesuai, dan Tepat waktu)
untuk mencapai saran hasil dari kebijakan lingkungan kita.
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HEALTH, SAFETY, AND ENVIRONMENTAL POLICY
PT, Duta Marine Safety Policy is:

.SAFETY AND HEALTH ALWAYS"
By "Safety and Health Always", we mean putting safety and health first all times.
SAFETY OBJECTIVES:
We shall achieve our Safety and Health Policy through these safety and health objectives:
. To ensure that each employee of sub-contractors or customer representative understand his
personal responsibility for safety and health.
. To create provide and maintain a safe and healthy working environment for all personnel.
r To provide training to each employee on safety and health.
o To make continuous improvement on safety and health.
Management through the Safety Department is committed to providing the resources and training
needed to enable employees to achieve the Safety and Health Policy and Ob.iectives.
PT. Duta Marine Environmental Policy is:

"In performing our project,

ship/TSO repair, Ship/FSO conversion, Ship/FSO operation and
maintenance, Fuel Transportation, and Offshore Installation Service, PT. Duta Marine will
protect and care for environment by complying with all legal and other applicable requirements
and making it continually improved."
ENVIRONMENT OBJECTIVES:
o We shall achieve our Environment Policy through documented environment objectives
o In establishing the objectives, consideration will be given to compliance with legal and other
requirements and the significant environmental aspect.
Management is committed to providing the resources and training needed to enable its employees to
achieve the policy and objectives. Management shall defrne SMART (Specific, Measurable,
Achievable, Relevant, and Timed) targets for achieving our environmental objectives.
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PT DUTA MARINE

KEBIJAKAN PEMERIKSAAN KESEIIATAN

PT Duta Marine merujuk Peraturan Menteri nomor

:

Per.02lMerV1980 tentang Pemeriksaan

kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja dan nomor: Per.03,Men/1982

tentang Pelayanan kesehatan kerja, berkomitmen untuk menyelenggerakan pemeriksaan kesehatan
( medical check-up), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pemeriksaan Pre-employement
[Jntuk pemeriksaan ini dilaksanakan sebelum kerja. Jenis pemeriksaan yang dilakukan adalah
pemeriksaan frsik dan pemeriksaan laboratorium.

Rekomendasi pemeriksaan ini berupa:

a;
u;

Kondisi kesehatan sesuai dengan tuntutan pekerj aan yang di tuju pada perusahaan ini

Kondisi kesehatan memerlukan penyesuaian dengan tuntutan

pekerj aan

yang

di tuju pada

perusahaan ini

c)
d)

Kondisi kesehatan tidak sesuai dengan tunlutan pekedaan yang dit tuju pada perusahaan ini
Kondisi kesehatan tidak sesuai dengan semuajenis tuntutan pekerjaan di perusahaan ini

Pemeriksaan Berkala

Untuk pemeriksaan

ini

dilaksanakan secara berkala (1 tahun sekali). Jenis pemeriksaan yang

dilakukan adalah pemeriksaan fisik. pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang seperti
Spirometri (untuk pekerja yang terpapar faktor bahaya debu, uap. lumes

&

chemical ), audiometri

(untuk pekerja yang terpapar yang terpapar faktor bahaya bising) pemeriksaan mata (untuk pekerja
"

yang membutuhkan kejelian mata). Rekomendasi pemeriksaan ini berupa:

a)
b)
c)
d)

Status kesehatan baik
Status kesehatan cukup dengan kelainan yang dapat di pulihkan/ tidak rnenganggu
Status kesehatan terbatas untuk pekerjaan tertentu
Status kesehatan kurang baik dan tidak aman untuk semua pekerjaan

Seluruh hasil pemeriksaan (medical record) diserahkan kepada deparlemen HSE dan HR.

PT

DUTA MARINE

KEBIJAKAN MEROKOK

Merupakan suatu kebijakan perusahaan PT Duta Marine, bahwa merokok tidak diperbolehkan di
setiap ruangan kerja, kantor, atau fasilitas lainnya yang dioperasikan oleh perusahaan, kecuali diarea

merokok yang telah ditetapkan untuk digunakan. Hal

ini

berlaku untuk seluruh komponen

perusahaan, tamu dan kontraktor.
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PT DUTA MARINE

KEBIJAKAN OBAT - OBATAN TERLARANG DAN
ALKOHOL

Kebijakan perusahaan tentang

obat

obatan terlarang dan alkohol berlaku untuk semua karyawan

yang bekerja untuk PT Duta Marine.

OBAT-OBATAN TERLARANG
Penyalahgunaan dari

obat

obatan terlarang termasuk penggunaan, kepemilikan, mendistribusikan

obat terlarang atau yang tidak sesuai dengan resep dilarang.

ALKOHOL
Perhatian utama perusahaan adalah kesehatan, keselamatan seluruh karyawan dan proteksi terhadap

lingkungan. Untuk alasan ini di wilayah kerja, karyawan sangat dilarang mengkonsumsi alkohol.
Apapun alasannya, mengkonsumsi alkohoI tidak diperbolehkan di area kerja.

PT Duta Marine akan melakukan tindakan disiplin terhadap siapapun yang melanggar kebijakan di
atas dan dapat dilakukan pemberhentian kerja.
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