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KEBIJAKAN OBAT TERLARANG  

DAN MINUMAN BERALKOHOL 

 
PT Timur Adi Raya menyadari bahwa penyalahgunaan obat terlarang dan minuman 

beralkohol dapat menimbulkan bahaya yang serius pada kesehatan karyawan, bahkan dapat 

menyebabkan kecelakaan, kerusakaan, dimana kesemuanya menuntut adanya tindakan 

penaganan bahaya. Sejalan dengan ini, PT Timur Adi raya berkomitmen: 

1. Semua karyawan PT Timur Adi Raya, sub kontraktor, agen dan pengunjung dilarang 

bekerja, mengoperasikan dan memberikan pelayanan, bahkan berada di lingkungan 

pekerjaan selama di bawah pengaruh alkohol, obat-obatan terlarang dan bahan-bahan 

yang bersifat anestesi dan sebagainya. 

2. Semua karyawan PT Timur Adi Raya, sub kontraktor, agen dan pengunjung dilarang 

mendistribusikan, membeli, menjual, atau mengkonsumsi alkohol, obat-obatan 

terlarang dan semua bahan yang bersifat anestesi selama bertugas. 

3. Kebijakan ini tidak berlaku bagi individu yang sedang berada dalam tahap pengobatan 

atau mengkonsumsi semua hal tersebut di atas dengan resep dokter, selama tidak 

mempengaruhi kemampuan dalam melakukan tugasnya dengan aman. Dalam hal ini, 

atasan atau hierarki pekerjaan di atas individu yang dimaksud harus memberikan 

perihal tersebut dan telah melakukan proses identifikasi bersamaan dengan pihak yang 

berkompeten dalam memberikan proses justifikasi. 

4. Pengawas di lokasi kerja bertanggungjawab untuk menerapkan kebijakan obat 

terlarang dan minuman berlakohol serta memiliki wewenang untuk memindahkan 

karyawan atau memberikan hukuman yang sesuai atas pelanggaran terhadap 

kebijakan ini. karyawan medis PT Timur Adi Raya yang meiliki ijin legal dapat dihubungi 

untuk membimbing setiap karyawan atas dasar sukarela. 

5. Menjalankan program pemeriksaan obat-obatan terlarang dan minuman beralkohol 

bagi semua kayawan yang meliputi pemeriksaan sebelum proses kontrak hubungan 

kerja dan pemeriksaan secara acak bagi karyawan yang diduga berada di bawah 

pengaruh obat- obatan terlarang dan atau minuman beralkohol. Hanya personil yang 

berkompeten dan disetujui oleh PT Timur Adi Raya yang dapat melakukan pemeriksaan 

PT Timur Adi Raya memiliki komitmen terhadap aspek kesehatan, keselamatan kerja dan 

lindungan lingkungan dan berkeyakinan teguh bahwa komitmen ini menjadi standar 

pelaksanaan seluruh pekerjaan PT Timur Adi Raya. 
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