Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan
Freeport‐McMoRan Inc.
Di Freeport‐McMoRan Inc. (“Freeport”), Produksi Aman lebih dari sekadar kata‐kata – ini adalah budaya
kami. Hal ini mendefinisikan pekerjaan, perilaku dan harapan kami. Ini merupakan alasan mengapa kami
melakukan pekerjaan kami dan bagaimana kami melakukannya, sehingga para pekerja kami pulang
dengan selamat setiap hari. Fokus ini mendasari setiap hal yang kami lakukan – mulai dari sistem
manajemen dan strategi kami hingga bagaimana kami terlibat dengan karyawan dan masyarakat dalam
standar‐standar yang ditetapkan bagi mitra bisnis dan kami sendiri.
Keselamatan dan kesehatan seluruh karyawan Freeport adalah prioritas utama kami serta merupakan
nilai inti perusahaan. Tujuan kami adalah pencapaian nol cidera di tempat kerja dan penyakit yang
berkaitan dengan pekerjaan. Produksi dan biaya adalah hal kritikal bagi kesehatan perusahaan, namun,
pertimbangan ini tidak boleh mengkompromikan keselamatan, kesehatan karyawan atau perlindungan
terhadap lingkungan.
Kami meyakini bahwa seluruh cidera dan penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan dapat dicegah.
Lebih jauh, kami yakin bahwa pertimbangan keselamatan dan kesehatan merupakan satu bagian utuh,
dan sepadan dengan seluruh fungsi manajemen lainnya dalam organisasi, serta manajemen
keselamatan dan kesehatan yang layak akan bermanfaat dalam meningkatkan produksi dan efisiensi
daripada merugikan.
Strategi kesehatan dan keselamatan kami meliputi langkah‐langkah aksi dalam area‐area fokus berikut:







Mengurangi risiko tinggi
Menggunakan data guna mendorong pengambilan keputusan
Mengeliminasi penyebab‐penyebab sistemis dalam insiden dan permasalahan
Mengoptimalkan sumber daya kesehatan dan keselamatan site dan kantor pusat
Menegaskan dan mempertahankan budaya kesehatan dan keselamatan yang kuat
Menggunakan sains perilaku dan teknologi guna memampukan rencana kami

Prinsip dasar kebijakan kami adalah akan terdapat adanya kepatuhan terhadap standar‐standar
keselamatan dan kesehatan yang berlaku, baik internal maupun eksternal. Keselamatan dan kesehatan
adalah tanggung jawab manajemen lini, dan seluruh kebijakan keselamatan dan kesehatan serta
penerapannya harus ditaati dan didukung oleh seluruh tingkatan manajemen.
Kami percaya bahwa Produksi Aman itu Penting dan kami semua bertanggungjawab melakukan hal yang
benar guna memastikan keberhasilan program kesehatan dan keselamatan kami hari ini dan di masa
mendatang. Hal ini berarti masing‐masing karyawan bertanggungjawab atas keselamatan pribadi dan
rekan kerja mereka. Ini juga berarti setiap karyawan sedapat mungkin bertugas menciptakan lingkungan
kerja yang mengeliminasi bahaya kesehatan dan keselamatan kerja. Apabila bahaya tidak dapat
dieliminasi, maka karyawan harus bekerjasama guna memastikan hal tersebut dapat dikurangi atau
dikendalikan dengan efektif. Penugasan tanggung jawab dan penentuan akuntabilitas pengukuran
kinerja keselamatan dan kesehatan tercipta di setiap tingkatan manajemen. Jajaran Direksi akan
mengawasi dan menerima laporan berkala atas hasil dan pencapaian.

Kami akan mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan kami terhadap patokan umum yang ada. Kami
akan menyediakan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai patokan keselamatan
dan kesehatan kami, dan setiap orang akan bertanggungjawab atas hasilnya.
Kami akan memastikan setiap karyawan dan kontraktor terlatih dengan baik dan bertanggungjawab
menaati seluruh prosedur dan praktik keselamatan yang telah ditentukan. Permasalahan seputar
keselamatan dan kesehatan tidak akan dikompromi. Masing‐masing karyawan dan kontraktor
bertanggungjawab atas keselamatan pribadi, rekan kerja, dan lingkungan di mana mereka bekerja. Tidak
ada pekerjaan yang sangat penting, atau jadwal yang sangat mendesak, sehingga waktu tidak digunakan
untuk bekerja secara aman. Bekerja dengan aman adalah syarat untuk melakukan pekerjaan.
Sebagai filosofi dan praktik, kami akan meminta tanggung jawab seluruh kontraktor yang bekerja di
fasilitas kami untuk menerapkan standar keselamatan yang sama dengan yang kami lakukan. Seluruh
kontrak akan mencantumkan ketentuan keselamatan spesifik untuk mencapai hasil ini. Audit berkala
atas kepatuhan keselamatan kontraktor kami akan dilakukan guna memastikan ketaatan terhadap
kebijakan dan nilai‐nilai inti kami.
Kami akan menyelenggarakan audit keselamatan menyeluruh dan audit kesehatan kerja secara berkala
di operasi kami guna mengevaluasi status kepatuhan terhadap program‐program keselamatan dan
kesehatan kami, serta akan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada seluruh tingkatan
manajemen.
Para pelaku kesehatan dan keselamatan kerja di seluruh unit operasi kami bertanggungjawab
membantu unit‐unit ini dalam mencapai tujuan‐tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Mereka akan
membantu manajemen dalam penerapan program‐program keselamatan dan kesehatan kerja, serta
akan merancang metode‐metode guna mengukur kinerja keselamatan. Mereka juga akan menganalisa
hasil‐hasil kepatuhan dan kecenderungan yang muncul guna menyusun rekomendasi untuk
meningkatkan kinerja.
Kami berkomitmen mewujudkan tempat kerja yang aman dan sehat, serta menyediakan sumber daya
yang layak melalui program pelatihan, insentif keselamatan, dan program kesehatan kerja guna
mencapai kepemimpinan yang diakui di bidang keselamatan dan kesehatan. Kami mengganggap
program‐program keselamatan dan kesehatan, baik itu di dalam maupun di luar area kerja, merupakan
investasi terhadap sumber daya kami yang paling berharga – karyawan kami.
Kebijakan ini dapat diubah atau ditambahkan oleh manajemen dari waktu ke waktu, dan akan diajukan
secara berkala kepada Komite Tanggung Jawab Perusahaan di Jajaran Direksi untuk peninjauan dan
persetujuan.
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