Untuk mencegah keterlambatan pengiriman atau barang ditolak ketika sampai di pergudangan maka
vendor trucking harus mempunyai:
1. SIM Aktif
2. STNK Aktif
3. KIR Aktif
Jika ditemukan vendor tidak mempunyai persyaratan tersebut diatas, jika terjadi penolakan di gudang
atau sesuatu yang memperlambat pengiriman maka biaya pengiriman ditanggung oleh vendor.
Dan berikut ini KPI driver

Responsibilities
Bekerja sama dengan 3M untuk
memenuhi kepatuhan terhadap
hukum.
Menyadari faktor / situasi yang
mungkin berdampak pada kesehatan,
keselamatan dan kesejahteraan
dirinya dan sadar akan efek nya /
tindakannya pada kesehatan,
keselamatan dan kesejahteraan
orang lain.

Menunjukkan praktek kerja yang
aman sesuai dengan peraturan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
dan persyaratan keselamatan dan
kesehatan lainnya.

KPI
- Secara aktif memastikan lingkungan kerja yang aman
bebas dari bahaya.
- Menghilangkan setiap bahaya yang dapat diperbaiki
"segera" tanpa merugikan diri sendiri atau orang lain.
- Menggunakan semua alat pelindung diri sesuai yang
dipersyaratkan oleh 3M.
- Melaporkan semua kecelakaan, insiden dan
kekhawatiran mengenai keselamatan, bahaya dan risiko
sesegera mungkin kepada supervisor dan pihak 3M
- Menyampaikan informasi mengenai cedera atau
kejadian pada waktu yang tepat, jelas dan ringkas.
Mematuhi aturan 3M EHS dan menerapkan pedoman
yang diberikan :
- Safety Driving
- Responsible Driving
- Defensive Driving
Hampir Celaka
- Kasus pertolongan pertama saja - tidak di pencatatan
3M
- Kerugian kurang dari USD 5,000
Injury Kecil
- Cedera ringan / penyakit dengan pengobatan medis
terbatas, pemulihan penuh di harapkan, masuk
pencatatan 3M dengan kemungkinan pembatasan
pekerjaan
- Kerugian USD 5,000 - 50,000
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Injury Sedang
- Cidera / penyakit dengan pengobatan jangka pendek,
pembatasan pekerjaan <30hari
- Kerugian USD 50,000 - 1,000,000
Injury Besar
- Cidera serius / Penyakit dengan Pengobatan Jangka
Panjang;
Pembatasan kerja permanen; 30-180 hari dari pekerjaan
- Kerugian USD 1,000,000 - 10,000,000
Lost Time Injury
- cidera parah / Penyakit dengan sangat luas atau
pengobatan medis seumur hidup; cacat tetap;
pembatasan kerja >180 hari dari pekerjaan
- Kerugian USD 10 Juta - 50 Juta
Fatality
- Kefatalan
- Kerugian lebih dari USD 50 Juta
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