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Kami berkomitmen untuk menjalankan 
usaha secara etis dan berkesinambungan

Di Kemira, visi kami adalah menjadi pilihan pertama 

dalam kimia untuk industri intensif air. Prinsip ini 

mengharuskan agar kami menjalankan usaha secara 

efisien, aman dan bertanggung jawab, selalu mengikuti 

standar integritas, kepatuhan hukum dan perilaku etis 

tertinggi.  Kami percaya bahwa bagaimana kami 

melakukan berbagai hal lebih penting dari pada apa 

yang kami lakukan.

Kami mengharapkan hal yang sama dari 
Para Mitra Usaha kami

Kami hanya berurusan dengan para Mitra Usaha (mis. 

pemasok, konsultan, penasihat, distributor dan agen) yang 

menjalankan usaha secara etis dan bertanggung jawab.

Demikian pula halnya, kami mengharapkan Anda 

sebagai Mitra Usaha agar mengikuti undang-undang 

dan peraturan yang berlaku, dan mematuhi standar 

yang ditetapkan dalam Kode Perilaku Mitra Usaha 

Kemira (”Kode”) dalam berbagai kesepakatan dengan 

atau atas nama Kemira. Kami mengharapkan agar Anda 

meyakinkan para karyawan dan subkontraktor yang 

relevan untuk mematuhi Kode ini.

Kode ini menetapkan standar perilaku minimum yang 

diharapkan agar Anda ikuti sebagai Mitra Usaha kami. 

Kode ini mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip 

Kerima yang ditetapkan dalam Pedoman OECD untuk 

Perusahaan Multinasional. Kode ini bukan merupakan 

pengganti, dan tidak membatalkan, undang-undang dan 

peraturan yang berlaku.



Perilaku usaha  

Kami berharap agar Anda:

• mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang 

berlaku

• bersaing secara jujur dan etis, dan dalam koridor 

undang-undang persaingan yang berlaku

• memastikan bahwa Anda dan pihak ketiga atas nama 

Anda tidak menawarkan, memberikan atau menerima 

pembayaran tidak pantas atau korup, termasuk 

pembayaran atas kemudahan, hadiah yang tidak 

patut, hiburan, tip, donasi atau transfer bernilai yang 

tidak patut. Secara khusus, Anda tidak akan terlibat 

dalam segala bentuk suap atau skema pembayaran 

kembali atau kalau bukan dalam bentuk menawarkan 

insentif apa pun kepada para karyawan Kemira untuk 

mendapatkan atau mempertahankan usaha apa pun

• mematuhi semua undang-undang yang melarang 

pencucian uang atau pendanaan untuk tujuan ilegal 

atau tidak sah

• menghormati kekayaan intelektual dan informasi 

rahasia kami maupun pihak ketiga

• menjalankan usaha sesuai dengan undang-undang 

dan peraturan kepatuhan dagang yang berlaku, 

termasuk embargo dan sanksi, peraturan cukai, 

peraturan impor dan ekspor, kontrol ekspor, valuasi 

cukai, negara asal dan perdagangan preferensial

• menerapkan sistem, kontrol dan kebijakan untuk 

mendorong kepatuhan pada undang-undang yang 

berlaku dan Kode ini, termasuk mekanisme pelatihan, 

pemantauan dan audit.

Hak Asasi Manusia

Sejalan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB dan 

konvensi pokok Organisasi Buruh Internasional (ILO), 

kami mengharapkan agar Anda:

• menghormati hak asasi manusia yang mendasar

• memperlakukan orang dengan bermartabat, 

kepatutan dan rasa hormat, serta menghindari segala 

macam diskriminasi, pelecehan, intimidasi, 

penindasan atau eksploitasi karyawan Anda

• jangan pernah menggunakan segala bentuk kerja 

paksa atau memperkerjakan anak

• menghormati kebebasan asosiasi dan tawar menawar 

kolektif

• menghargai privasi informasi pribadi yang Anda 

memiliki akses atasnya, dan hanya memroses 

informasi pribadi untuk kepentingan bisnis yang sah 

dan yang mematuhi undang-undang yang berlaku

• membayar kompensasi kepada para karyawan Anda 

yang mematuhi skema undang-undang upah yang 

berlaku, termasuk yang ada kaitannya dengan upah 

minimum, jam lembur dan tunjangan yang diberikan 

secara sah.

Lingkungan dan keselamatan

Kami berharap agar Anda:

• berusaha menurunkan jejak lingkungan

• menyediakan kondisi lingkungan kerja yang aman dan 

sehat bagi para karyawan dan kontraktor

• mematuhi persyaratan keselamatan Kemira ketika 

bekerja atau mengunjungi lokasi Kemira, dan 

mengikuti pelatihan keselamatan yang diperlukan.
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Keselamatan, kualitas dan 
keberlangsungan produk

Jika Anda adalah seorang pemasok produk, kami 

berharap agar Anda:

• mengidentifikasi dan mencari kesempatan untuk 

mengurangi dampak lingkungan yang negatif dari 

pembuatan dan produk Anda selama daur hidupnya

• memastikan produk Anda dibuat dan dikembangkan 

ke arah standar etika dan keselamatan tertinggi

• mengikuti undang-undang dan peraturan yang 

berlaku dalam hal keselamatan produk, termasuk 

komunikasi tentang bahaya dan informasi tentang 

penggunaan bahan kimia yang aman.

Komitmen Kemira pada Mitra Usahanya

Dalam kaitannya dengan Mitra Usaha kami, kami akan:

• memilih dan memperlakukan Mitra Usaha kami 

secara jujur dan objektif kapan saja

• menjalankan usaha kami secara etis

• mematuhi syarat dan ketentuan kewajiban kontrak 

kami yang sudah disepakati dan menyampaikan 

eksepsi pada waktunya

• memastikan bahwa kredensial keberlangsungan 

pemasok kami merupakan bagian dari proses seleksi 

pemasok kami, dan di mana kriteria keberlangsungan 

yang pas digunakan dalam pemberian kontrak

• berusaha memastikan bahwa para Mitra Usaha kami 

memahami dan mematuhi Kode ini.

Kepatuhan pada Kode ini

Mungkin kami meminta Anda untuk memverifikasi 

kepatuhan Anda pada Kode ini melalui kuisener 

penilaian mandiri, sertifikasi, penilaian pihak ketiga atau 

audit di tempat.

Walaupun ada ketentuan dalam perjanjian antara Anda 

dan kami, jika Anda tidak mengikuti persyaratan yang 

ditetapkan dalam Kode kami, kami akan membahasnya 

bersama Anda bagaimana Anda akan meningkatkan 

kinerja, dan lebih jauh lagi, sekiranya secara materiil 

Anda  melanggar Kode ini, kami berhak menghentikan 

perjanjian ini dan/atau menghalangi bisnis dan 

transaksi yang timbul bersama Anda.

Kami mendorong Anda melaporkan masalah Anda atau 

kegiatan yang melanggar Kode ini kepada fungsi Etika & 

Kepatuhan (email: compliance@kemira.com). Laporan 

ini akan diperlakukan secara rahasia dan sedapat 

mungkin anonim.
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