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Kode Etik Kemira untuk Pemasok, Distributor, dan Agen
Kami berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara etis dan bersinambungan.
Di Kemira, kami berkomitmen untuk menjalankan bisnis kami secara etis dan bersinambungan. Selain
mematuhi undang-undang yang berlaku di seluruh perusahaan kami yang mendunia, kami menghomati
kaidah-kaidah yang diakui secara internasional serta standar etika dan integritas bisnis. Kemira telah
menerapkan Kode Etik yang sejalan dengan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional. Dalam badan
hukum yang berkelanjutan, kinerja keuangan, tanggung jawab sosial, dan dampak terhadap lingkungan
mencapai keseimbangan. Kami percaya bahwa tanggung jawab korporat meningkatkan daya saing kami.

Kami peduli terhadap orang dan lingkungan
Di Kemira, kami tidak mempertaruhkan keselamatan dalam keadaan apa pun. Kesejahteraan karyawan
penting bagi kami. Kami mengerahkan upaya terbaik untuk melindungi lingkungan dan orang-orang di sekitar
kami.

Kami mengharapkan hal yang sama dari pemasok dan Mitra Bisnis lainnya.
Kemira hanya berbisnis dengan para pemasok, distributor, dan agen (“Mitra Bisnis”) yang dapat dipercaya dan
menunjukkan perhatian terhadap masalah lingkungan dan manusia. Ketika kami memilih Mitra Bisnis, kami
berharap agar mereka dan mitra bisnis mereka berkomitmen terhadap perilaku bisnis yang etis dan
berkelanjutan, serta aktif mendukung pelaksanaannya dalam ranah pengaruh mereka

Kami mengharapkan Mitra Bisnis kami untuk :


Menjalankan bisnis mereka dengan
integritas
o
o

o
o
o

o

Mematuhi semua undang-undang dan
peraturan yang berlaku
Menjalankan bisnis tanpa membayar
atau menerima uang imbalan yang tidak
patut, insentif ilegal, atau manfaat
lainnya yang dapat dianggap sebagai
upaya memengaruhi pengambil
keputusan
Menghindari korupsi, penyuapan,
kecurangan, dan pemerasan dalam
bentuk apa pun
Mematuhi undang-undang persaingan
yang sehat dan anti-monopoli
Menghormati hak kekayaan intelektual
orang lain, begitu juga melindungi
informasi pribadi, yang menjadi hak milik
perusahaan, dan yang bersifat rahasia
Menerapkan sistem, pengendalian, dan
kebijakan untuk menggalakkan
kepatuhan terhadap undang-undang
yang berlaku dan kaidah bisnis ini,
termasuk pelatihan, pemantauan, dan
mekanisme audit



Menghormati hak asasi manusia dan
menyediakan kondisi kerja yang layak
o

o
o

o

o

Memperlakukan karyawan dengan adil
dan rasa hormat, tidak pernah
melakukan kekerasan atau paksaan
kepada mereka, baik secara mental
ataupun fisik
Tidak sekali-sekali menggunakan tenaga
kerja paksaan atau tidak secara sukarela
atau tenaga kerja di bawah umur
Menghormati hak-hak pekerja yang
diakui secara internasional, termasuk
kebebasan untuk berserikat dan memiliki
perwakilan
Membayar upah pekerja yang sesuai
dengan semua undang-undang upah
yang berlaku, termasuk seputar upah
minimum, jam lembur, dan tunjangan
yang diwajibkan oleh hukum
Menghindari diskriminasi jenis apa pun
yang disebabkan oleh ras, warna kulit,
usia, gender, orientasi seksual, etnis,
kecacatan, kehamilan, agama, afiliasi
politik, keanggotaan serikat dagang,
atau status pernikahan
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Melindungi lingkungan
o

o

Mendapatkan, mempertahankan, dan
senantiasa memperbarui izin dan
registrasi lingkungan yang disyaratkan,
serta mematuhi semua undang-undang
dan peraturan yang mengurusi
perlindungan lingkungan
Mempertahankan kebijakan, proses, dan
prosedur yang efektif guna mengelola
dan terus menekan dampak yang
merugikan terhadap lingkungan
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Memelihara lingkungan kerja yang aman
serta sehat, dan bilamana sesuai,
menyediakan akses ke alat pelindung diri
dan mengadakan pelatihan keselamatan
bagi semua karyawan

Dalam
kaitannya
dengan
Bisnisnya, Kemira akan:
o
o
o

o

o

Mitra

Senantiasa memilih dan memperlakukan
Mitra Bisnis kami dengan adil dan
objektif
Menjalankan bisnis dengan cara yang
etis
Menaati syarat dan ketentuan dari
kewajiban kontraktual kami yang telah
disepakati dan mengatasi
penyimpangan apa pun secara tepat
waktu
Memastikan bahwa kredensial
keberlanjutan pemasok menjadi bagian
dari proses seleksi pemasok kami, dan,
bilamana sesuai, kriteria keberlanjutan
itu pun digunakan dalam memutuskan
pemberian kontrak.
Berupaya memastikan bahwa Mitra
Bisnis kami memahami dan mematuhi
Kode Etik kami bagi Pemasok,
Distributor, dan Agen.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.kemira.com/SCM dan/atau
www.kemira.com/sustainability.
Jangan ragu untuk menghubungi sustainability@kemira.com jika Anda hendak meminta informasi lebih
lanjut atau apabila Anda ingin melaporkan kekhawatiran atau potensi perbuatan tercela apa pun yang
berkaitan dengan Kemira atau Mitra Bisnisnya.
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