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Di BlueScope, kepedulian dan komitmen kita terhadap masalah 

kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan masyarakat merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari cara kita menjalankan bisnis  

dan ini dimulai dari kita masing-masing. 

Untuk mendukung Tujuan Kita, Ikatan Kita, dan menyelaraskan dengan 

Pedoman Perilaku ‘Cara Kita Bekerja’, kita berkomitmen atas: 

Kesehatan, keselamatan,  

dan lingkungan 

• Membina budaya inklusif di tempat kerja yang 
menghargai dan menyertakan beragam orang dan 
sudut pandang, dan yang dapat diteruskan kepada 
pelanggan, kontraktor, pemasok, dan komunitas-
komunitas kita 

• Menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat 
untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencegah 
cedera terkait pekerjaan, kesehatan buruk, bahaya 
terhadap lingkungan dan komunitas kita 

• Menerapkan langkah kendali yang praktis dan 
efektif untuk meniadakan bahaya dan mengurangi 
risiko yang dikaitkan dengan tempat kerja, produk, 
dan layanan kita 

• Mencapai tujuan kita, yakni tidak ada cedera serius 
atau kesehatan yang buruk 

• Penggunaan sumber daya yang efisien, mencegah 
polusi, dan mengurangi dampak negatif 
terhadap lingkungan akibat operasi, produk,  
dan jasa kita 

Masyarakat 

• Menghormati nilai dan warisan budaya komunitas-
komunitas kita 

• Menjadi corporate citizen (warga korporat dengan 
tanggung jawab sosial) yang berharga, aktif terlibat 
dalam kemitraan inklusif dengan komunitas-
komunitas kita untuk menyediakan lapangan kerja, 
manfaat sosial, dan manfaat ekonomi 

Tindakan kita 

Untuk memenuhi komitmen-komitmen HSEC,  
kita akan: 

• Memupuk lingkungan penuh kepedulian dan 
dukungan untuk kesehatan dan kesejahteraan kita 

• Menjadi para pemimpin yang terlihat di dalam 
semua tim kita, aktif berkonsultasi dengan dan 
meminta partisipasi dari karyawan dan pemangku 
kepentingan kita, baik internal maupun eksternal 

• Mendefinisikan dengan jelas, mengartikulasikan, 
dan memenuhi tanggung jawab dan akuntabilitas 
HSEC kita 

• Menyelaraskan kegiatan HSEC dengan strategi 
bisnis dan profil risiko sambil menentukan, 
mengawasi, dan melaporkan tentang tujuan  
dan target terkait 

• Memberikan informasi dan pelatihan HSEC  
yang sesuai, mengembangkan kapabilitas dan 
kemampuan pengambilan keputusan kita, serta 
membina lingkungan pembelajaran 

• Terus meningkatkan performa HSEC dan dan 
sistem manajemen yang menopangnya, dengan 
mempertimbangkan risiko dan peluang terkait 
HSEC dan menerapkan program-program tata 
kelola agar langkah-langkah kendali risiko  
tetap efektif 

• Mematuhi persyaratan hukum dan bisnis lainnya

 

 

 

Health, Safety, Environment and Community 

(HSEC) Policy atau Kebijakan Kesehatan, 

Keselamatan, Lingkungan, dan  

Masyarakat kita 

Kebijakan Global 

 

 

Kami menghargai inklusi dan mendorong Orang-Orang di perusahaan kami untuk membagikan 
gagasan dan masukan mereka. Kami berkomitmen untuk memupuk budaya angkat bicara saat 

ada yang tidak benar. 

https://bluescopeltd.sharepoint.com/sites/intraGS1/SitePages/Our-Purpose-and-Our-Bond.aspx
https://bluescopeltd.sharepoint.com/sites/intraGS5/SitePages/Speak-Up-if-something-isn't-right.aspx

