
“KEBIJAKAN MUTU, LINGKUNGAN DAN K3”

PT. Mahkota Group Tbk dan entitas anak Perusahaan yang bergerak dibidang Kelapa
Sawit khususnya pengelolaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Pabrik Refinery yang
berlandaskan pada tanggung jawab Mutu, Lingkungan, Keamanan Pangan, dan K3 serta
berorientasi pada kepuasan pelanggan, maka manajemen menetapkan komitmen dan
kebijakan Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan, Keamanan Pangan, dan K3 sebagai
berikut:

1. Memenuhi seluruh persyaratan dan perundang-undangan, peraturan yang berlaku
terkait dengan Mutu, Keamanan Proses dan Produk Pangan, Kenyamanan
Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2. Secara terus-menerus meningkatkan proses dan mutu produk, kepuasan pelanggan
dan stakeholder lainnya dengan prinsip sustainability melalui penerapan Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001:2015, Sistem Manajemen Keamanan Pangan ISO
22000:2018, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015, dan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ISO 45001:2018 dan Peraturan
Pemerintah Nomor: 50 Tahun 2012 secara terintegrasi.

3. Mencegah terjadinya kontaminasi dan kerusakan pangan, pencemaran lingkungan
dan berupaya untuk mengelola limbah akibat aktifitas Perusahaan serta
membangun budaya hemat energi dengan menerapkan Sistem Manajemen
Lingkungan.

4. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kehilangan jam kerja,
kerusakan dan atau kehilangan aset perusahaan dengan menerapkan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

5. Senantiasa berusaha meningkatkan kinerja melalui peningkatan kuantitas dan
kualitas produksi.

6. Menetapkan Sasaran Mutu, Lingkungan, Keamanan Pangan, dan K3 sekali dalam
satu tahun, melakukan monitoring secara periodik dan evaluasi pencapainnya
kinerja sasaran tersebut sekali dalam satu tahun.

7. Meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan, sosialisasi, komunikasi
untuk menumbuh kembangkan budaya kerja yang mengutamakan mutu, ramah
lingkungan, sehat, aman dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan
persyaratan lainnya terkait dengan Mutu, Keamanan Makanan, Lingkungan, dan
K3.

8. Meningkatkan budaya administrasi, proses dan perilaku karyawan yang bermutu,
aman, ramah lingkungan hemat energi, dan nyaman melalui pembinaan
karyawan, komukasi aktif dengan mitra kerja dan masyarakat disekitar areal
perusahaan.

9. Membangun dan menjalankan sistem manajemen tanaman yang tepat untuk
menjamin perbaikan /peningkatan terus menerus dan berkelanjutan dari mutu
produk.



10. Mengoptimalkan pengoperasian pabrik dengan pemeliharaan peralatan yang
terencana dan terpogram.

11. Senantiasa memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

12. Menjaga kebersihan diareal kerja, perumahan dan lingkungan perusahaan secara
terus menerus.

13. Menjalin hubungan yang harmonis dan senantiasa berusaha memberikan nilai
tambah bagi pegawai, masyarakat sekitar dan stakeholder.

14. Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan konsultasi dan partisipasi dengan
menyediakan dan memfasilitasi kegiatan kepada pekerja atau perwakilan pekerja
membangun SMK3/K3LH di Perusahaan.

Kebijakan ini berlaku dan menjadi tanggungjawab dari semua karyawan, mitra kerja yang

terkait. Kebijakan ini dapat ditinjau ulang atau disempurnakan apabila dipandang perlu
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