Kode Etik Pemasok Cargill

Komitmen kami untuk membantu dunia berkembang
Tujuan Cargill adalah menyediakan gizi kepada dunia dengan cara yang aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Kami mengerti
bahwa rantai pasokan yang mendukung sistem pangan global harus berkelanjutan—menyeimbangkan antara kebutuhan saat ini dan
kebutuhan generasi yang akan datang. Tujuan ini hanya dapat kami capai dengan bekerja sama erat bersama Mitra Pemasok. Kode Etik
Pemasok menjelaskan hal-hal yang diharapkan kepada petani, produsen, pemanufaktur, dan pihak lain ketika bekerja sama dengan kami
untuk mewujudkan tujuan tersebut— secara etis dan sejalan dengan hukum yang berlaku.

Prinsip-prinsip Panduan Kami
Tujuh Prinsip Panduan Cargill berlaku bagi seluruh karyawan; Prinsip-prinsip ini merupakan dasar kegiatan kami di seluruh dunia. Kode
Etik Pemasok mengajak Mitra Pemasok untuk menegakkan prinsip-prinsip ini. Kami yakin komitmen bersama terhadap perilaku
beretika dan integritas ini merupakan landasan kuat bagi terjalinnya hubungan bisnis terpercaya yang menciptakan nilai bersama.

1. Mematuhi Hukum
Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, kami
mengharapkan Mitra Pemasok global sama-sama
berkomitmen untuk mematuhi hukum.
Kami mengharapkan Mitra Pemasok:
• Mengetahui dan mematuhi hukum yang berlaku untuk
mereka dan kegiatan usahanya

• Memperlakukan ketentuan hukum sebagai standar minimal
• Mengingatkan Cargill akan segala masalah materiil terkait
barang dan jasa yang mereka sediakan—utamanya
masalah kesehatan dan keselamatan. Ini akan membantu
Cargill dalam mematuhi peraturan global.

2. Menjalankan usaha dengan penuh integritas
Kami menjalin hubungan bisnis berdasarkan kepercayaan,
transparansi, dan tanggung jawab terhadap satu sama lain.
Kami mengharapkan Mitra Pemasok:

• Bersaing secara adil dan beretika untuk mendapatkan
kesepakatan bisnis dengan Cargill

• Tidak pernah menawarkan atau menerima suap, uang
pelicin, hadiah atau fasilitas yang tidak sesuai, atau insentif
tidak pantas lainnya sehubungan dengan bisnis Cargill

• Menghindari segala konflik kepentingan yang berkaitan
dengan kepentingan uang atau kesepakatan lain dengan
karyawan kami yang dapat dipandang tidak pantas

• Bekerja sama dengan pemasoknya sendiri untuk
menggalakkan kode etik bisnis sejalan dengan prinsipprinsip dalam Kode Etik ini

3. Membuat catatan yang akurat dan apa adanya
Kami mengharapkan Mitra Pemasok membuat catatan
yang akurat dan apa adanya. Ini akan membantu kami
dalam mengambil keputusan bisnis yang bertanggung
jawab dan menyampaikan informasi yang faktual dan
cepat kepada para pemangku kepentingan.
Kami mengharapkan Mitra Pemasok:

• Membuat pembukuan dan catatan yang mencerminkan
semua transaksi secara akurat, apa adanya, dan cepat

• Menerapkan proses audit dan kepatuhan kualitas yang
tepat untuk hal-hal seperti keamanan produk, makanan,
dan pakan, kesehatan dan keselamatan karyawan, serta
tenaga kerja dan hubungan kerja

• Menyampaikan (apabila diminta) lokasi fasilitas dan asal
bahan agar mudah dilacak

4. Menjunjung tinggi kewajiban perusahaan
Kami bekerja sama dengan Mitra Pemasok yang samasama memiliki keinginan untuk membangun hubungan
bisnis. Ini memerlukan komunikasi yang terus terang,
sikap saling menghormati, dan pembuktian komitmen.
Kami mengharapkan Mitra Pemasok:

• Memiliki komitmen yang sama dengan kami untuk
menjalankan bisnis secara jujur dan transparan

• Menjunjung tinggi kewajiban perusahaan dan mengatasi
peristiwa tak terduga secara proaktif, cepat, dan terbuka

5. Memperlakukan orang secara bermartabat
Kami mengharapkan Mitra Pemasok sama-sama
mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan
kehormatan semua individu, yang lantaran bakat dan
kerja keras mereka kita dapat menyediakan barang
dan jasa.
Kami mengharapkan Mitra Pemasok:

• Menciptakan kondisi kerja yang aman dan sehat di
seluruh kegiatan operasional

• Tidak pernah menggunakan atau menoleransi
perdagangan manusia, pekerja paksa, atau pekerja di
bawah umur sebagaimana didefinisikan oleh
Organisasi Buruh Internasional (ILO)

• Membangun lingkungan kerja inklusif yang bebas dari
pelecehan dan diskriminasi

• Menghormati hak-hak karyawan untuk berkumpul dan
berunding secara bersama-sama

• Memenuhi atau melampaui semua ketentuan hukum
mengenai kompensasi dan kondisi kerja

6. Melindungi informasi, aset, dan kepentingan
Cargill

• Menjaga dan melindungi segala properti milik Cargill
sewaktu berada di bawah kendali mereka

• Menghindari segala situasi yang dapat berdampak
negatif terhadap kepentingan bisnis atau nama baik
kita

7. Menjadi warga dunia yang bertanggung jawab
Kami mengandalkan Mitra Pemasok untuk membantu
Cargill menyediakan gizi kepada dunia dengan cara yang
aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
Kami mengharapkan Mitra Pemasok:

• Menerapkan standar ketat untuk mendukung keamanan
produk, makanan, dan pakan

• Berusaha mengurangi dampak lingkungan melalui upayaupaya seperti menghentikan penggundulan hutan,
meminimalkan emisi gas rumah kaca dan limbah, dan
mengefisienkan penggunaan sumber daya

• Melindungi sumber daya air dengan meminimalkan
penggunaan air dalam kegiatan operasional,
menghindari kontaminasi dari kegiatan operasional, dan
mengurangi dampak terhadap sumber daya air
masyarakat sekitar

Kami mengharapkan Mitra Pemasok melindungi nama
baik Cargill dan segala informasi atau properti yang
kami percayakan kepada mereka.

• Menghormati prinsip perlunya izin yang bebas, di muka,

Kami mengharapkan Mitra Pemasok:

• Bekerja bersama Cargill untuk menerapkan proses

• Melindungi segala informasi rahasia Cargill yang dapat
diakses oleh mereka, termasuk kekayaan intelektual,
rahasia dagang, atau informasi keuangan

dan terbuka berkenaan dengan sumber daya dan hakhak kepemilikan masyarakat asli
berkelanjutan dan membenahi masalah guna mendukung
peningkatan berkelanjutan dan nilai kemasyarakatan

Tujuan kami menjalin kemitraan terpercaya
Tujuan kami adalah membangun kemitraan terpercaya dengan Mitra Pemasok beretika yang mengikuti tujuh Prinsip Panduan
ini. Kami mengharapkan Mitra Pemasok kooperatif manakala kami meminta informasi, sertifikasi, dan/atau akses audit yang
wajar. Apabila ada permasalahan, langkah yang kami lakukan adalah bekerja sama dengan Mitra Pemasok. Kami mungkin dapat
membantu mengidentifikasi solusi pembenahannya. Namun demikian, apabila suatu masalah tidak dapat dibenahi atau mitra
pemasok enggan untuk terlibat aktif, kami berhak menghakhiri hubungan kemitraan.
Melalui kerja sama erat dengan Mitra Pemasok, kami yakin kita dapat bersama-sama meraih kesuksesan seraya
membantu masyarakat dan dunia untuk berkembang.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.cargill.com/supplier-code. Apabila Anda
melihat atau menduga perilaku atau praktik bisnis apa pun yang menurut Anda
melanggar Kode Etik Pemasok, harap segera menghubungi Cargill. Anda dapat
mengemukakan permasalahan atau meminta bantuan dengan cara:

• Menghubungi perwakilan Cargill di wilayah Anda; atau
• Menghubungi saluran telepon aman kami yakni Cargill Ethics Open Line. Rincian
kontak dan informasi lengkap dalam 20 bahasa lebih dapat ditemukan di
https://www.cargill.com/about/ ethics-open-line-en.
Dengan menghubungi kami, Anda telah membantu kami untuk mencegah
terjadinya masalah dan membenahi masalah yang sudah terlanjur terjadi. Kami
menangani semua laporan dengan cepat, adil, dan serahasia mungkin.

