
 
 

PETRA ENERGY BERHAD 
POLISI KESELAMATAN, KESIHATAN PEKERJAAN DAN ALAM SEKITAR 

Adalah menjadi Polisi Keselamatan, Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar (KKPA) untuk Petra Energy Berhad 

(“Petra Energy” or “Group”) yang memerlukan setiap pekerja untuk bekerja dengan selamat serta melindungi 

keselamatan dan kesihatan rakan sekerja, kontraktor serta orang awam; melindungi kualiti alam sekitar, serta 

melindungi dari sebarang kerosakan kepada harta benda. Adalah menjadi keperluan polisi KKPA ini untuk 

mematuhi kehendak akta, perundangan, koda dan tataamalan industri yang berkaitan. 

 

Petra Energy telah memperuntukan garis panduan berikut untuk memenuhi objektif polisi, 
 

 KKPA adalah diutamakan pada semua peringkat operasi perniagaan Petra Energy 

 Keselamatan dan kesihatan pekerja dan pelanggan Petra Energy, orang awam, termasuk impak terhadap 
alam sekitar, adalah antara faktor-faktor kritikal yang dipertimbangkan dalam perancangan dan 
perlaksanaan sebarang aktiviti yang dilakukan oleh Petra Energy 

 Memberi pertimbangan dari segi teknikal, praktikal, social, ekonomikal, serta polisi awam dalam 

perlaksanaan proaktif dalam pengenalpastian, penghapusan atau pengurangan insiden dan kesan negatif 

terhadap alam sekitar. 

 Memastikan semua aktiviti atau proses dinilai dari segi risiko dan untuk memastikan langkah-langkah 

kawalan risiko yang bersesuaian. 

 Semua pekerja harus dimaklumkan mengenai hazad pekerjaan yang berkaitan dan disediakan langkah-

langkah kawalan yang mencukupi serta sesuai dengan hierarki kawalan. 

 Perlaksanaan proses kerja yang efisyen dengan memastikan bahawa pekerja adalah memenuhi tahap 

kesihatan dan kompetensi yang diperlukan melalui program pemantauan kesihatan; penanaman latihan 

dan program peningkatan kemahiran, dan memastikan pengawasan dan kesedaran yang mencukupi. 

 Sentiasa memacu ke depan dalam peningkatan pengetahuan dari segi teknologi dan proses serta 

kehendak perundangan dalam KKPA dari segi pencegahan insiden/kemalangan dan penjagaan alam 

sekitar. 

 KKPA adalah tanggungjawab semua yang mana kesemua wakil pengurusan dari semua tahap adalah 

bertanggungjawab dalam implimentasi, penjagaan, pengukuran dan pembaikpulihan program KKPA Petra 

Energy Berhad. 

 Melaksanakan audit dari badan bebas dan melakukan penilaian bagi pengesahan status dan tahap 

pematuhan terhadap KKPA. 

 Memberi galakan untuk penglibatan proaktif di kalangan semua pekerja dalam aktiviti KKPA dan 

mengiktiraf pencapaian mereka berkaitan dengan KKPA. 
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