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BASF menciptakan bahan kimia  

untuk masa depan yang berkelanjutan.

Itu adalah ambisi dan tanggung jawab 

kami. Melalui teknologi, produk, ide 

dan inovasi, kami berupaya untuk 

memberikan kontribusi terbaik untuk 

masa depan yang lebih layak dengan 

peningkatan kualitas hidup bagi 

semua orang. Kami sangat 

berkomitmen pada standar 

kepatuhan hukum dan etika bisnis 

yang tinggi. Kode Etik kami 

menetapkan batasan dimana kami 

sebagai karyawan BASF harus 

mematuhi undang-undang dan 

kebijakan internal.  

Memastikan prinsip-prinsip 

pembangunan berkelanjutan dalam 

rantai pasokan kami merupakan hal 

yang penting bagi kami. Kami ingin 

bermitra dengan pemasok kami untuk 

lebih lanjut mengembangkan kinerja 

berkelanjutan mereka dalam rantai 

pasokan kami. Kami mengharapkan 

pemasok kami untuk sepenuhnya 

mematuhi semua undang-undang 

yang berlaku dan mematuhi standar 

hak asasi manusia yang diakui 

secara internasional serta mematuhi  

standar tata kelola lingkungan, sosial, 

dan perusahaan (“Standar ESG”) 

sebagaimana secara khusus 

ditetapkan dalam konvensi 

internasional.  

Kami juga berharap agar pemasok 

kami menerapkan standar tersebut 

terhadap pemasok dan subkontraktor 

mereka.  

Kami pada khususnya 

mengharapkan Anda sebagai 

rekanan kami untuk mendukung, 

menghormati dan memberlakukan 

standar ESG berikut ini, yang 

didasarkan pada sepuluh prinsip 

inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa 

Global, Prinsip Pedoman Usaha dan 

Hak Asasi Manusia Perserikatan 

Bangsa-Bangsa, Organisasi Buruh 

Internasional, Deklarasi Prinsip dan 

Hak Mendasar di Tempat Kerja dan 

program Responsible Care® industri 

kimia global. 
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Lingkungan 

‒ Anda mematuhi semua regulasi 

lingkungan, kesehatan, dan 

keselamatan kerja yang berlaku 

serta konvensi internasional 

mengenai standar lingkungan. 

‒ Anda mendukung pengembangan, 

pembuatan, pengangkutan, 

penggunaan dan pembuangan 

produk yang aman dan ramah 

lingkungan. 

‒ Anda memastikan dengan 

menggunakan sistem manajemen 

yang baik sehinga mutu dan 

keamanan produk memenuhi 

seluruh persyaratan yang berlaku. 

‒ Anda melindungi  nyawa kesehatan 

karyawan dan warga lingkungan 

Anda, beserta masyarakat umum 

dari bahaya yang melekat pada 

proses dan produk Anda. 

 

‒ Anda memanfaatkan sumberdaya 

secara efisien, menerapkan 

teknologi yang efisien energi dan 

ramah lingkungan, mengurangi 

limbah dan emisi ke udara, air dan 

tanah. 

‒ Anda meminimalisir dampak negatif 

Anda terhadap keragaman hayati, 

perubahan iklim dan kelangkaan air. 

‒ Anda melarang pengusiran yang 

tidak sah dan pengambilan tanah, 

hutan, dan air secara tidak sah. 
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Sosial 

‒ Anda memastikan bahwa anda 

melindungi hak asasi manusia yang 

dinyatakan secara internasional 

dalam operasi anda, dan tidak secara 

langsung atau secara tidak langsung 

menerapkan kerja paksa pada 

karyawan anda (termasuk, tetapi 

tidak terbatas pada perbudakan 

modern dan perdagangan manusia) 

dan tidak memperkerjakan anak 

dalam bentuk apapun, atau input 

yang dihasilkan dengan 

menggunakan tenaga kerja tersebut. 

‒ Anda menjunjung tinggi kebebasan 

berkumpul dan berserikat sesuai 

dengan hukum yang berlaku.  

‒ Anda memperlakukan karyawan 

anda dengan hormat, 

mempromosikan lingkungan kerja 

yang inklusif dan melarang 

diskriminasi, perlakuan tidak setara, 

pelecehan, kekerasan atau perlakuan 

tidak manusiawi terhadap siapapun, 

contohnya atas atas dasar keturunan 

etnis atau asal negara, ras atau 

warna kulit, agama atau ideologi, 

jenis kelamin, orientasi seksual, 

identitas dan/atau ekspresi gender, 

usia, disabilitas fisik atau mental, 

affiliasi politik atau serikat, 

kewarganegaraan, kehamilan, status 

perkawinan, atau karakteristik lain 

yang dilindungi oleh undang-undang 

yang berlaku. 

Anda mendukung aspek-aspek ini 

dalam pemilihan pemasok dan 

subkontraktor anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ Anda memudahkan karyawan Anda 

dan pihak pemangku kepentingan 

lain untuk melaporkan seluruh 

masalah dan kemungkinan 

pelanggaran hukum di tempat kerja. 

‒ Anda mematuhi ketentuan upah 

minimum dan jam kerja sesuai 

dengan peraturan setempat dan 

memastikan upah yang layak sesuai 

dengan syarat kelayakan hidup 

setempat. 

‒ Anda memastikan bahwa semua 

pasukan kemanan untuk melindungi 

proyek perusahaan mematuhi hukum 

yang berlaku. 
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‒ Anda memastikan bahwa Anda tidak 

memasok produk yang mengandung 

konflik mineral yang secara langsung 

atau tidak langsung membiayai atau 

menguntungkan kelompok bersenjata 

dan menyebabkan pelanggaran hak 

asasi manusia sebagaimana 

diuraikan dalam Lampiran II OECD 

Due Diligence Guidance for 

Responsible Supply Chains of 

Minerals from Conflict-Affected and 

High-Risk Areas (OECD DDG). Kami 

mengharapkan Anda untuk 

memenuhi uji tuntas Anda pada 

rantai pasokan mineral sesuai 

dengan rekomendasi yang diuraikan 

dalam DDG OECD. 
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Tata Kelola 

‒ Anda mematuhi seluruh peraturan 

perundangan perdagangan nasional 

dan internasional termasuk namun 

tidak terbatas pada anti-monopoli, 

kendali perdagangan, dan sanksi. 

‒ Anda menilai integritas usaha 

sebagai dasar hubungan usaha. 

‒ Anda melarang segala bentuk 

penyuapan, korupsi dan pencucian 

uang. 

‒ Anda melarang pemberian hadiah 

kepada pejabat sektor publik maupun 

swasta yang ditujukan untuk 

mempengaruhi keputusan usaha 

atau untuk melakukan perbuatan 

yang bertentangan dan kewajiban 

para pihak tersebut.  

‒ Anda menghormati informasi rahasia 

seluruh karyawan dan mitra usaha 

Anda dan melindungi data dan 

kekayaan intelektual dari 

penyalahgunaan. 

 

‒ Anda menerapkan Sistem 

Manajemen Kepatuhan yang baik, 

yang memfasilitasi kepatuhan 

dengan hukum, peraturan dan 

standar yang berlaku.  

‒ Anda menetapkan langkah-langkah 

pelatihan yang memungkinkan 

manajer dan karyawan anda untuk 

memperoleh tingkat pengetahuan 

dan pemahaman yang sesuai 

mengenai isi Kode Etik Pemasok ini, 

undang-undang dan peraturan yang 

berlaku, serta standar yang diakui. 
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Anda dapat mengakui prinsip tersebut di atas atau menunjukkan komitmen Anda dengan 

mematuhi pedoman perilaku atau kebijakan perusahaan Anda sendiri yang sesuai 

dengan standar tersebut.  

BASF berhak untuk melaksanakan audit atau penilaian untuk memastikan kepatuhan 

Anda dan akan mengambil langkah yang tepat sehubungan dengan hubungan kami 

dengan Anda apabila timbul masalah. BASF berhak untuk memutuskan hubungan 

sebagai akibat pelanggaran prinsip internasional, kegagalan untuk memperbaiki 

pelanggaran, atau adanya bentuk pelanggaran standar terkait. 

Kewajiban kontrak lebih lanjut tetap tidak terpengaruh oleh Kode Etik Pemasok ini dan 

didahulukan dari ketentuan disini. Hal ini berlaku khususnya untuk ketentuan kontraktual 

di mana anda diwajibkan untuk mematuhi standar ESG tertentu dan/atau persyaratan 

berdasarkan undang-undang rantai pasokan (contohnya, German Supply Chain Due 

Diligence Act – Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz). 

Apabila Anda menghadapi masalah terkait dengan pelanggaran hukum atau tindakan 

tidak wajar lain, silakan hubungi BASF Compliance Hotline, yang dapat dilihat di link:  

EthicsPoint - BASF 

ANDA adalah bagian dari rantai pasokan 

kami – BASF mengandalkan komitmen 

Anda!  

Commitment  

Letter for  

Temporary  

Employment  

Agencies 

and 

Freelancers 

Supplier 

Code of 

Conduct 

(basf.com) 

Supply 

Chain Policy 

for Conflict 

Minerals 

Untuk rincian dan informasi lebih lanjut, 
silakan kunjung 

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/49157/index.html
https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/suppliers-and-partners/sustainability-in-procurement.html
https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/suppliers-and-partners/sustainability-in-procurement/supplier-code-of-conduct.html
https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/suppliers-and-partners/sustainability-in-procurement/supplier-code-of-conduct.html
https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/suppliers-and-partners/sustainability-in-procurement/supplier-code-of-conduct.html
https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/suppliers-and-partners/sustainability-in-procurement.html
https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/suppliers-and-partners/sustainability-in-procurement.html
https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/suppliers-and-partners/sustainability-in-procurement.html
https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/suppliers-and-partners/sustainability-in-procurement.html
https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/suppliers-and-partners/sustainability-in-procurement.html

