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Etika dan menjaga kesinambungan dalam hal 
tanggung jawab hukum, ekonomi, lingkungan 
dan sosial menjadi bagian tidak terpisahkan dari 
bisnis kami, termasuk didalamnya kemitraan 
jangka panjang, saling percaya dan perilaku taat 
hukum dari pihak penyedia barang /jasa kami. 
Kami membeli bahan baku, barang dan jasa dari 
penyedia barang dan jasa seluruh dunia demi 
menjaga kesuksesan jangka panjang perusahaan 
dan pelanggan kami melalui produk dan layanan 
inovatif.

Kode Etik Supplier berlaku untuk semua 
penyedia barang/jasa GF dan pegawainya. 
GF mengharapkan para penyedia barang/jasa 
untuk menerapkan prinsip-prinsip yang 
ditetapkan dalam Pedoman ini di perusahaan 
mereka. Penyedia barang/jasa bertanggung 
jawab memverifikasi kepatuhan terhadap 
prinsip-prinsip rantai pasokan mereka agar 
sesuai dengan yang ditetapkan di bawah.

Prrinsip-prinsip yang tercantum dalam Kode Etik 
Supplier GF didasarkan pada konvensi dan standar 
internasional berikut:

– Prinsip-prinsip Global Compact of the United 
 Nations/Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
– Pedoman Multinational Enterprises of the 
 Organization for Economic Cooperation and
 Development (OECD).
– Konvensi Organisasi Buruh Internasional
 (International Labour Organization / ILO).
– Piagam Sustainable Development of the 
 International Chamber of Commerce (ICC).
– SA800 (standard of socially responsible 
 corporate governance).
– Dodd-Frank ACTs  tentang konflik mineral
– Kode Etik Perilaku GF

I.  Etika Bisnis.
a.  Kepatuhan terhadap undang-undang //  Penyedia 

barang/jasa GF mematuhi undang-undang dan peraturan 

yang berlaku, menghormati hak asasi manusia dan 

khususnya menghormati harkat dan martabat manusia.

b.  Larangan korupsi  //  GF tidak mentolerir segala bentuk 

korupsi dari semua penyedia barang/jasa, seperti 

penyuapan, pemberian atau penerimaan manfaat yang 

tidak sesuai, terlepas apakah diberikan secara langsung, 

melalui perantara baik kepada pejabat swasta atau 

pejabat otoritas publik. Terlarang khususnya pemberian 

dana (penyuapan, penerimaan keuntungan) dan 

penerimaan (penyuapan pasif, penerimaan keuntungan) 

sumbangan yang dimaksudkan untuk memberikan 

keuntungan ilegal.

c.  Persaingan yang adil  //  GF mengharapkan penyedia 

barang/jasa mematuhi undang-undang internasional dan 

nasional agar terjaga persaingan yang sehat. Termasuk 

ketentuan tentang persaingan yang tidak adil dan 

undang-undang antimonopoli. GF juga melarang adanya 

kesepakatan dalam persaingan harga, syarat penjualan, 

pembatasan jumlah, pembagian wilayah atau 

kesepakatan untuk tender publik, dan sebagainya.

d.  Kekayaan Intelektual  //  Pihak penyedia barang/jasa  

akan melindungi kekayaan intelektual GF, seperti hak 

paten, merek dagang, hak cipta, desain, rahasia dagang, 

spesimen, model dan cara pembuatan, dan 

menghormati hak intelektual dari pihak ketiga. Penyedia 

barang/jasa harus secara khusus memastikan bahwa 

barang yang disediakan untuk GF tidak melanggar hak 

kekayaan intelektual orang lain.

e.  Keamanan produk  //  Produk dan layanan GF, dan 

produk terkait dari penyedia, tidak akan membahayakan 

orang maupun lingkungan dan harus memenuhi standar 

keselamatan produk yang disepakati atau dipersyaratkan 

secara hukum. Penyedia barang/jasa secara jelas 

menginformasikan tentang tata cara penggunaan yang 

aman.

II.  Menghormati hak asasi manusia.
a.  Larangan kerja paksa dan pekerja anak di bawah umur  // 

GF tidak mentolerir kerja paksa dan pekerja anak di  

bawah umur, baik di area sendiri maupun di antara para 

penyedia barang/jasa. Usia minimum diperbolehkan 

bekerja harus sesuai peraturan yang berlaku dan 

diperhatikan oleh pihak penyedia barang/jasa.
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b.  Larangan diskriminasi  //  GF tidak melakukan 

diskriminasi apapun dan mengharapkan pihak penyedia 

barang/jasa melarang diskriminasi apapun dalam 

organisasi mereka atas dasar jenis kelamin, status 

perkawinan, ras, asal usul, agama, orientasi seksual, 

kecacatan, afiliasi politik atau karakteristik pribadi 

lainnya.

c.  Larangan hukuman disipliner  //  GF mensyaratkan 

bahwa pihak penyedia barang/jasa tidak memojokkan 

karyawan secara fisik atau mental dalam bentuk apapun. 

Hal ini terutama terjadi ketika karyawan melaporkan 

praktik bisnis dengan itikad baik yang melanggar 

peraturan nasional, internasional, atau internal.

III.  Kondisi kerja.
a.  Kesehatan dan keselamatan kerja  // Tujuan utama GF 

adalah tempat kerja yang bebas kecelakaan. Semua 

pihak penyedia barang/jasa harus mematuhi peraturan 

keselamatan kerja di fasilitas mereka. Setiap penyedia 

barang/ jasa harus menetapkan kebijakan dan 

menginformasikan kepada karyawan mereka, sehingga 

kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat dihindari.

b.  Upah kerja  //  GF mewajibkan penyedia barang/jasanya 

untuk menyadari tanggung jawab sosial terhadap 

karyawan mereka dan untuk memastikan bahwa 

ppnggajian dan jam kerja karyawan adil dan masuk 

akal. Penyedia barang/jasa harus memberikan manfaat 

sosial bagi karyawannya sesuai hukum dan kontrak 

kerja.

c.  Jam kerja  //  GF mengharapkan agar pegawai pihak 

penyedia barang/jasa dapat menyeimbangkan waktu 

kerja dan waktu senggang pegawainya dan agar menaati 

undang-undang nasional yang berlaku. Karyawan 

berhak mendapatkan cuti tahunan.

IV.  Kepatuhan terhadap standar lingkungan.
a.  Perundang-undangan mengenai lingkungan  //  

GF mengharapkan pihak penyedia barang/jasa 

mematuhi undang-undang lingkungan nasional yang 

berlaku. 

b.  Pencegahan dan pengurangan pencemaran lingkungan  //  
GF mengharapkan pihak penyedia barang/jasa mengurangi 

emisi dalam proses produksi, mengendalikan emisi 

berbahaya dan mengolahnya sejauh mungkin sebelum 

mereka membuang  ke lingkungan. Bila memungkinkan, 

limbah harus dihindari atau didaur ulang. Penyedia 

barang/jasa GF harus membuat prosedur yang 

mengatur transportasi, penyimpanan, perawatan dan 

pembuangan yang aman serta ramah lingkungan.

c.  Pengadaan bahan baku yang bisa dipertanggung 
jawabkan  //  Pihak penyedia barang GF harus mendukung 

kegiatan yang menjamin pengadaan bahan baku bisa 

dipertanggung jawabkan. Pengadaan dan penggunaan 

bahan baku yang diperoleh tanpa tindakan atau tindakan 

yang tidak etis atau tidak masuk akal harus dihindari. 

Penyedia barang diminta menginformasikan asal dan 

sumber bahan baku agar tidak terjadi penggunaan 

bahan baku yang terkena embargo atau batasan impor 

lain seperti mineral konflik, dan untuk mengidentifikasi 

bahan-bahan dalam produk manufaktur.

d.  Menghindari zat berbahaya  //  zat yang lepasannya 

menimbulkan penyakit pada manusia dan lingkungan 

harus dihindari. Pihak penyedia GF harus memelihara 

pengelolaan material berbahaya, yang menjamin 

penggunaan, pengangkutan, penyimpanan, reprocesing, 

daur ulang dan pembuangan yang aman.

e.  Produk ramah lingkungan  //  dalam pengembangan 

produk dan layanan, pemasok GF harus berhati-hati 

agar penggunaannya ekonomis dalam hal konsumsi 

energi dan sumber daya alam. Produk ini sebisa 

mungkin bisa digunakan kembali, didaur ulang atau 

dibuang ke tempat yang aman. Pemasok produk ke GF 

tidak boleh mengandung zat yang menjadi perhatian 

pada peraturan REACH. Apabila diperlukan, zat tersebut 

harus dilaporkan terlebih dahulu. Bahan atau bagian 

yang dibeli yang tidak memenuhi persyaratan RoHS 

digantikan oleh pemasok yang di konsultasikan dengan 

GF. Jika diperlukan, pemasok GF harus memberikan 

pernyataan kepatuhan EU terhadap perintah RoHS. 

V.  Sistem manajemen.
GF mengharapkan pihak penyedia barang agar 

memelihara sistem manajemen dan memastikan 

kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang ditetapkan 

dalam Kode Etik Supplier ini. GF lebih menyukai dan 

merekomendasikan pihak penyedia barang/jasa yang 

secara aktif terlibat dalam sistem manajemen mutu ISO 

9001, sistem manajemen lingkungan ISO 14001 dan 

OHSAS 18001 untuk keselamatan kerja atau sistem yang 

setara. Orientasi Sistem manajemen SA8000 atas 

tanggung jawab sosial dan ISO 5001 dalam hal 

pengelolaan energi.
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Dikeluarkan oleh 

Georg Fischer AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8201 Schaffhausen

Switzerland

Phone: +41 (0) 52 631 11 11

www.georgfischer.com

Untuk pertanyaan dan informasi lebih lanjut

Silahkan hubungi tim Corporate Sustainability

di alamat email berikut: 

sustainability@georgfischer.com

www.georgfischer.com/sustainability

Disetujui pada 24 Oktober, 2014 oleh Manajemen Grup

VI. Penerapan
a.  Pemantauan dan verifikasi  //  Penyedia barang/jasa 

harus menyediakan semua informasi untuk penilaian 

awal dan sepenuhnya menjadi bagian dari self 

assessment. Pihak penyedia juga harus menyediakan 

informasi lain yang tersedia yang menunjukkan 

kepatuhan terhadap Kode Etik Supplier GF. GF berhak 

untuk memantau pelaksanaannya melalui audit. Pihak 

penyedia barang harus segera menginformasikan GF 

apabila ada kejadian yang bertentangan dengan 

prinsip-prinsip Kode Etik Supplier GF.

b.  Non-Compliance  //  setiap pelanggaran atas prinsip 

yang tercantum dalam Kode Etik Supplier GF merupakan 

pelanggaran mendasar atas kontrak oleh pihak penyedia 

barang/jasa. Apabila terjadi ketidakpatuhan, GF berhak 

meminta tindakan perbaikan yang akan dilaksanakan 

dalam jangka waktu yang wajar yang ditentukan oleh GF. 

Jika terjadi kegagalan untuk memenuhi tenggat waktu 

atau jika terjadi pelanggaran berat terhadap prinsip dan 

persyaratan yang tercantum dalam Pedoman ini, GF 

memiliki hak untuk mengakhiri kerja sama tanpa 

pemberitahuan. 


