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KEBIJAKAN KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN LINGKUNGAN 

 

Pirelli Group mempertimbangkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, kesejahteraan 

sumber daya manusia, dan perlindungan lingkungan serta keragaman hayati sebagai nilai inti dalam 

menjalankan dan mengembangkan bisnisnya.  

Strategi pengembangan berkelanjutan Grup ini mengupayakan peningkatan berkelanjutan dalam 

aspek kesehatan dan Keselamatan Kerja dan lingkungan, sesuai dengan Nilai-Nilai dan Kode Etik 

Pirelli serta sesuai dengan Model Keberlanjutan yang dicita-citakan oleh Global Compact 

Perserikatan Bangsa-Bangsa, "Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Prinsip 

Fundamental Hak di Tempat Kerja", dan "Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan", 

dan dengan niat untuk berkontribusi pada sasaran global Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk 

pengembangan yang berkelanjutan.  

Khususnya, Pirelli:  

• bertekad untuk mengatur aktivitasnya dengan memperhatikan perlindungan kesehatan dan 

keselamatan kerja dan lingkungan, yang sepenuhnya sesuai dengan regulasi internasional, 

nasional, dan lokal yang berlaku, dan semua komitmen sukarela yang ditandatangani, serta 

sejalan dengan standar pengelolaan internasional yang tertinggi;  

• mengupayakan tercapainya sasaran "nol kecelakaan" dan "tanpa cedera fisik" dalam 

lingkungan kerja yang sehat dan aman, melalui identifikasi, penilaian, pencegahan, dan 

perlindungan berkelanjutan dari risiko kesehatan dan keselamatan kerja, dengan cepat 

mengentaskan potensi penyebab kecelakaan, implementasi rencana pemantauan 

kesehatan personel terkait dengan tugas tertentu;  

• mendukung pengembangan program untuk meningkatkan kesehatan mental dan fisik serta 

keseimbangan kerja-kehidupan;  

• mendorong konsultasi dan partisipasi pekerja dan perwakilannya dalam subjek kesehatan 

dan keselamatan kerja; 

• mengupayakan perlindungan lingkungan melalui identifikasi, penilaian, pencegahan, dan 

mitigasi risiko lingkungan secara berkelanjutan di sepanjang rantai nilai;  

• berkomitmen meminimalkan dampak keragaman hayati, ekosistem, dan layanan ekosistem 

terkait unit bisnisnya, dengan mengadopsi prinsip "Tidak ada kerugian bersih 

keanekaragaman hayati" melalui "hierarki mitigasi" (yakni menghindari, meminimalkan, 

memulihkan, dan memberikan kompensasi); 

• berhati-hati meminimalkan operasinya di area atau situs yang dilindungi yang relevan untuk 

keragaman hayati1 dan/atau kepentingan/nilai khusus, dan memastikan pilihan situs 

produksi baru dibangun dengan menghormati area yang dilindungi, dengan memastikan 

pelestarian keragaman hayati, layanan ekosistem, dan pencegahan penggundulan hutan;  

• bertekad mengembangkan produk dan proses produksi sesuai dengan prinsip ekonomi 

sirkular, yang diterjemahkan ke dalam pendekatan "5R" (Re-think – Refuse – Reduce – 

Reuse – Recycle), untuk mengupayakan mitigasi perubahan iklim dan dekarbonisasi 

progresif di seluruh rantai nilai, penggunaan bertanggung jawab, dan pengurangan 

konsumsi sumber daya alam ("Penatagunaan Sumber Daya”), serta meminimalkan emisi 

polutan;  

• mengembangkan dan mengimplementasikan program pengelolaan darurat yang didesain 

untuk mencegah bahaya terhadap manusia dan lingkungan apabila terjadi kecelakaan;  

 
1 Situs yang relevan untuk keragaman hayati – Situs yang mengandung keragaman hayati yang relevan di tingkat global, regional, atau 

nasional ("Keragaman Hayati Kritis"): area/habitat/spesies yang dilindungi; spesies yang diklasifikasikan sebagai Sangat Terancam 

Punah, Terancam Punah, atau Rentan di Daftar Merah IUCN, spesies endemik, area yang diakui dunia internasional (Situs Warisan Dunia, 

Lahan Basah Ramsar, Manusia dan Biosfer UNESCO). 
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• menentukan, memantau, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan tentang 

sasaran spesifik untuk kinerja peningkatan berkelanjutan dalam kesehatan dan keselamatan 

kerja dan lingkungan yang terkait dengan proses, produk, dan layanannya di sepanjang daur 

hidup mereka;  

• memberdayakan, melatih, dan memotivasi karyawannya tentang cara kerja yang aman dan 

ramah lingkungan, dengan melibatkan semua level organisasi dalam program pelatihan dan 

informasi berkelanjutan yang didesain untuk mempromosikan budaya kesehatan dan 

keselamatan kerja dan rasa hormat terhadap lingkungan, serta untuk memastikan bahwa 

tanggung jawab dan prosedur perusahaan di area ini diperbarui, dikomunikasikan, dan 

dipahami dengan baik;  

• dengan aktif berkolaborasi di tingkat nasional dan internasional dengan badan instansi, 

akademis, LSM, industri, yang terkait dengan regulasi, studi, dan pengelolaan berkelanjutan 

atas masalah-masalah yang dibahas dalam Kebijakan ini; 

• mengharuskan pemasoknya untuk mengimplementasikan model pengelolaan di situs 

mereka dan di sepanjang rantai pasokan mereka terkait dengan kesehatan dan keselamatan 

kerja, perhatian terhadap lingkungan, perlindungan keragaman hayati dan ekosistem, 

pencegahan penggundulan hutan, pelestarian, dan penggunaan yang bertanggung jawab 

terhadap sumber daya alam, sesuai dengan standar internasional serta hukum dan 

peraturan negara tempat mereka beroperasi.  

Dalam upaya mencapai nilai-nilai yang diungkapkan dalam Kebijakan ini, Pirelli telah 

mengimplementasikan sistem manajemen terintegrasi, terstruktur, dinamis yang berfokus pada 

peningkatan berkelanjutan, berdasarkan praktik dan standar internasional relevan yang diakui.  

Manajemen puncak Pirelli, didukung oleh departemen Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan 

serta berbagai departemen lain yang terlibat (di antaranya departemen R&D, Keberlanjutan, 

Pembelian, Kualitas, Manufaktur, Manajemen Risiko Perusahaan) memiliki peran strategis dalam 

implementasi penuh Kebijakan ini, yang memastikan keterlibatan semua personel dan mereka yang 

berkolaborasi dengan Pirelli, sehingga perilaku yang diekspresikan koheren dengan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya.  

Rencana dan hasil dilaporkan dalam Laporan Tahunan Grup setelah disetujui oleh Dewan Direksi. 

Pirelli telah menyediakan sebuah saluran untuk semua Pemangku Kepentingannya (Kebijakan 

Pengaduan – Prosedur Pelaporan", yang diterbitkan di situs web Pirelli) untuk melaporkan, bahkan 

secara anonim, segala situasi yang melanggar Kebijakan ini, merupakan atau mungkin merupakan 

risiko terhadap perlindungan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan sumber daya manusia 

serta untuk perlindungan lingkungan.  

 

Dokumen yang terkait dengan kebijakan ini: 

• Kode Etik  

• Kebijakan Hak Asasi Manusia Global 

• Kebijakan Penatagunaan Produk 

• Kebijakan Karet Alam Berkelanjutan 

• Kebijakan Kualitas Global 

• Kebijakan Pengaduan – Prosedur Pelaporan 
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https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/gov-ethical-code
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-global-human-rights-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-product-stewardship-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-sustainable-natural-rubber-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-quality-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-whistleblowing-policy

