Kode Etik Pemasok dan Supplier
Kami mengharapkan Anda sebagai pemasok kami untuk mendukung dan memberlakukan standar
ESG berikut, yang didasarkan pada sepuluh prinsip inisiatif Global Compact PBB, Prinsip Panduan
PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Organisasi Perburuhan Internasional, Deklarasi tentang
Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja:
Lingkungan Hidup







Anda mematuhi semua peraturan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan yang berlaku.
Anda mempromosikan pengembangan, produksi, pengangkutan, penggunaan, dan
pembuangan produk Anda yang aman dan ramah lingkungan.
Anda memastikan dengan menggunakan sistem manajemen yang tepat bahwa kualitas dan
keamanan produk memenuhi persyaratan yang berlaku.
Anda melindungi kehidupan dan kesehatan karyawan dan tetangga Anda, serta masyarakat
luas terhadap bahaya yang melekat dalam proses dan produk Anda.
Anda menggunakan sumber daya secara efisien, menerapkan teknologi yang hemat energi
dan ramah lingkungan serta mengurangi limbah, serta emisi ke udara, air, dan tanah.
Anda meminimalkan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan
kelangkaan air.

Sosial







Anda mendukung perlindungan hak asasi manusia yang diproklamirkan secara internasional,
memerangi kerja paksa (termasuk perbudakan modern dan perdagangan manusia) dan
pekerja anak
Anda menjunjung tinggi kebebasan berserikat dan hak untuk melakukan perundingan bersama
sesuai dengan hukum yang berlaku.
Anda memperlakukan karyawan Anda dengan hormat dan menyediakan tempat kerja yang
bebas dari pelecehan atau penyalahgunaan dalam bentuk apa pun, perlakuan kasar dan tidak
manusiawi, praktik yang melanggar hukum, atau diskriminasi.
Anda memungkinkan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaporkan
kekhawatiran atau praktik yang berpotensi melanggar hukum di tempat kerja.
Anda mematuhi upah minimum dan jam kerja maksimum sesuai dengan undang-undang
setempat, dan memastikan kompensasi upah layak sesuai dengan kondisi kehidupan
setempat.
Anda memastikan kondisi tempat tinggal layak yang dapat diterima oleh karyawan Anda setiap
kali Anda menyediakan tempat tinggal tetap dan/atau tempat tinggal sementara

Pemerintahan





Anda mematuhi semua hukum dan peraturan perdagangan nasional dan internasional yang
berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada antimonopoli, kontrol perdagangan, dan rezim
sanksi.
Anda menganggap integritas bisnis sebagai dasar hubungan bisnis.
Anda melarang semua jenis penyuapan, korupsi, dan pencucian uang.
Anda melarang pemberian hadiah kepada pejabat swasta atau publik yang bertujuan untuk
mempengaruhi keputusan bisnis atau mendorong mereka untuk bertindak bertentangan
dengan kewajiban mereka.
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Anda menghormati privasi dan informasi rahasia semua karyawan dan mitra bisnis Anda serta
melindungi data dan kekayaan intelektual dari penyalahgunaan.
Anda menerapkan Sistem Manajemen Kepatuhan yang sesuai, yang memfasilitasi kepatuhan
dengan hukum, peraturan, dan standar yang berlaku.
Anda mengutamakan praktik disipliner yang sesuai pada saat menangani pelanggaran aturan
dan tidak menerapkan tindakan yang tidak masuk akal atau berdasarkan ukuran kekayaan

Memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam rantai pasokan kami adalah penting
bagi kami. Anda dapat mengakui prinsip-prinsip yang disebutkan di atas atau menunjukkan komitmen
Anda melalui kepatuhan terhadap kode etik Anda sendiri atau kebijakan perusahaan yang menganut
standar-standar ini. MBCC Group berhak untuk melakukan audit atau penilaian untuk memastikan
kepatuhan Anda dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat mengenai hubungan kami dengan
Anda jika ada alasan untuk khawatir. Grup MBCC berhak untuk menghentikan hubungan apa pun
karena ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip internasional, kegagalan untuk memperbaiki
pelanggaran, atau menunjukkan pola ketidakpatuhan terhadap standar-standar ini.

ANDA adalah bagian dari rantai pasokan kami - Kami mengandalkan komitmen Anda!
Untuk penjelasan lebih detil dan informasi lebih lanjut, silakan kunjungi: www.mbccgroup.com/supplier-code-of-conduct

