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Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang memiliki tugas mencetak uang Rupiah/NKRI, dokumen sekuriti untuk 
Negara, seperti pita cukai, dokumen keimigrasian, meterai dan buku pertanahan serta produk sekuriti lainnya yang 
menjamin kepuasan pelanggan dan pemangku kepentingan, dengan ini Direksi Perum Peruri berkomitmen untuk 
melaksanakan pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundangan, persyaratan lainnya, Corporate Policy 
Manual (CPM) beserta turunannya, menerapkan standar dan mempertahankan sertifkat sistem manajemen yang 
telah diperoleh Perusahaan serta mengelola risiko perusahaan dengan kebijakan sebagai berikut :

Dalam aspek Mutu, yaitu melakukan inovasi, efisiensi dan efektivitas bisnis proses sebagai standar mutu dengan dukungan pelayanan 
yang prima dan terjaminnya keamanan proses sehingga menghasilkan produk dengan kualitas yang tinggi sesuai harapan pelanggan. 

Dalam aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yaitu menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat untuk pencegahan cedera dan gangguan kesehatan dalam hubungan kerja 
yang sesuai dengan tujuan, ukuran, konteks organisasi dan sifat khusus dari risiko dan peluang K3, menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko K3, melaksanakan konsultasi dan 
partisipasi pekerja dan apabila ada perwakilan kerja, meningkatkan pengetahuan dan wawasan kepada karyawan tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja sebagai 
upaya untuk pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 

Dalam aspek Lingkungan, yaitu mengupayakan efisiensi energi dan sumber daya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan serta melakukan proteksi sehingga tercipta 
lingkungan yang bersih dan aman untuk mencapai Industri Hijau “Go Green”. 

Dalam aspek Pengamanan, yaitu menerapkan sistem pengamanan yang ketat pada lingkungan/area Perum Peruri serta dokumen, teknologi informasi dan sumber daya  
sebagai upaya untuk meminimialisir risiko dan dampak keamanan yang ditimbulkan akibat adanya ancaman dan gangguan keamanan.

Dalam aspek Laboratorium, yaitu independen dan profesional dalam menghasilkan data pengujian yang valid sehingga memenuhi kepuasan pelanggan dan memastikan 
setiap personel yang terlibat memiliki kompetensi dan memahami sistem manajemen laboratorium sesuai ISO/IEC 17025 serta melakukan peningkatan berkelanjutan 
terhadap efektifitas penerapannya.

Dalam aspek Keamanan Informasi, yaitu melindungi aset informasi dari berbagai macam ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis Perum Peruri, meminimalisasi 
dampak risiko, serta memerhatikan prinsip integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan terhadap setiap tindakan perolehan, pengelolaan, dan penyebarluasan informasi perusahaan.

Dalam aspek Anti Penyuapan, yaitu melarang segala bentuk penyuapan dan korupsi lainnya, memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai ISO 
37001 melalui pedoman Code of Corporate Governance (CoCG), Code of Conduct (CoC), dan pengendalian gratifikasi serta mendorong peningkatan kepedulian terhadap 
anti penyuapan dengan itikad baik atau dasar keyakinan yang wajar, tanpa takut tindakan balasan, membangun kerangka kerja Penerapan Good Corporate Governance 
(GCG), memberikan konsekuensi kepada pihak yang tidak patuh terhadap kebijakan anti penyuapan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku serta 
meningkatkan implementasinya secara berkelanjutan. 

Kebijakan Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lingkungan, Pengamanan, Mutu Laboratorium, Keamanan Informasi, dan Anti Penyuapan, 
telah disahkan oleh Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas pada 11 Maret 2022 dan akan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dan pemangku kepentingan 

secara konsisten di lingkungan Perum Peruri

Dalam aspek Masyarakat dan Lingkungan, yaitu mengupayakan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan

Secara menyeluruh berupaya meningkatkan kinerja dan efektivitas Sistem Manajemen Terintegrasi secara berkesinambungan.

KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN PERURI


