
KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA KORINDO

Hlm. 1 dari 3

PERNYATAAN KEBIJAKAN
PERUSAHAAN

PENGANTAR

KORINDO percaya bahwa bisnis hanya dapat berkembang di masyarakat di mana 
hak asasi manusia dilindungi dan dihormati. Kami menyadari bahwa ketika negara 
memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, perusahaan memiliki 
tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia dan mengelola segala 
dampak merugikan terkait hak asasi manusia melalui hubungan bisnis.  

Kebijakan Hak Asasi Manusia ini menguraikan persyaratan dalam Kode Etik 
KORINDO dan kebijakan-kebijakan terkait untuk memperlakukan semua orang 
yang berhubungan bersama kami dengan keadilan, martabat, dan rasa hormat. 
Hal ini memperkuat komitmen kami dan membawa kejelasan pada pendekatan 
kami untuk menghormati hak asasi manusia di seluruh bisnis global kami.  

KOMITMEN KAMI TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

• Kami berkomitmen untuk menjalankan bisnis kami dengan cara menghormati 
hak dan martabat setiap orang yang terkena dampak dengan kegiatan bisnis 
kami, bertindak dengan ketekunan, dan mengatasi dampak yang merugikan 
dari operasi global kami

• Kami menghormati prinsip dan pedoman yang ada dalam Panduan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia 

• Kami mematuhi seluruh hukum yang berlaku dan menghormati hak asasi 
manusia yang diakui secara internasional di mana pun kami beroperasi. Di saat 
standar hukum nasional dan hak asasi internasional berbeda, kami akan 
mengikuti standar yang lebih tinggi; di mana ada konflik, kami mengikuti 
hukum nasional dan kami mencari cara untuk menghormati hak asasi manusia 
internasional semaksimal mungkin

• Kami memperlakukan hak yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap 
pelanggaran hak asasi manusia sebagai masalah kepatuhan hukum. 

• Dalam kegiatannya, KORINDO tidak akan besedia terlibat dalam pelanggaran 
hak asasi manusia

• Kebijakan dan kode KORINDO dilaporkan sesuai dengan Prasasti Internasional 
Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang 
Hak-Hak dan Prinsip-Prinsip Mendasar di Tempat Kerja; Hak-Hak Anak dan 
Prinsip Bisnis; Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Perempuan PBB; Perjanjian 
Global PBB

• Kami berusaha untuk memperlakukan semua orang yang berhubungan 
dengan kami secara adil dan tanpa diskriminasi. Karyawan kami berhak untuk 
bekerja di lingkungan dan kondisi yang menghormati hak- hak serta martabat 
mereka

• Kami menghormati kebebasan berserikat. Ketika karyawan kami ingin diwakili 
oleh serikat perdagangan atau serikat pekerja, kami akan bekerja sama dalam 
itikad baik dengan organisasi yang telah dipilih secara kolektif oleh 
karyawan-karyawan kami untuk mewakili mereka dalam kerangka hukum 
nasional yang sesuai

• Kami menghormati hak-hak masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan 
kami. Kami akan berusaha untuk mengidentifikasi dampak buruk terhadap 
hak asasi manusia dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk 
mengatasi dan memulihkannya

•  Tindakan kami dipandu oleh transparansi, pengambilan keputusan 
berdasarkan fakta dan berdasarkan pendekatan pencegahan, kehati-hatian, 
dan terintegrasi untuk pengelolaan lingkungan. Hal ini berarti mematuhi atau 
melampaui persyaratan peraturan nasional atau internasional serta 
berinvestasi dalam teknologi lingkungan dan terlibat dalam dialog yang 
berkelanjutan dan memberikan informasi dengan pemangku kepentingan 
yang bersangkutan.  

• Dalam hubungan bisnis kami, kami berharap rekan kerja kami mematuhi 
standar perilaku dan prinsip-prinsip bisnis yang konsisten dengan standar 
kami. Kami juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak negara dan 
non-negara untuk menjelaskan pendekatan kami, berbagi pengalaman dan 
membantu mengatasi tantangan bersama, serta memberikan pengaruh 
perubahan yang positif dan sistematis. 

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN HAK ASASI MANUSIA

Komitmen kami terhadap hak asasi manusia tertanam dalam Kode Etik KORINDO 
dan pernyataan-pernyataan kebijakan terkait, serta proses manajemen yang 
menunjangnya. Kami terus mengevaluasi dan meninjau cara untuk memperkuat 
pendekatan kami dalam menangani hak asasi manusia, memastikan agar tetap 
sejalan dengan perkembangan hukum nasional dan internasional terkait serta 
harapan masyarakat. 

KOMUNIKASI DAN PELATIHAN

Kami berkomitmen untuk membangun kesadaran dan pengetahuan tentang hak 
asasi manusia di seluruh bidang usaha kami dan kami berusaha untuk 
meningkatkan kapasitas manajemen kami untuk secara efektif mengidentifikasi 
dan menanggapi masalah tentang hak asasi manusia.  Seluruh manajer dan 
karyawan menerima pelatihan wajib tentang Kode Etik KORINDO, yang meliputi 
aspek hak asasi manusia. Kami juga mengadakan pelatihan khusus untuk 
beberapa posisi bisnis yang bersangkutan. Kami menyadari pentingnya dialog 
dengan para pemangku kepentingan dan kami memberikan perhatian khusus 
terhadap individu dan kelompok yang memiliki risiko lebih besar terkena dampak 
yang merugikan hak asasi manusia karena kerentanan dan keterbatasan mereka. 

REMEDIASI

Kami bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan 
memperbaiki dampak buruk hak asasi manusia yang disebabkan atau ditimbulkan 
oleh operasi bisnis kami.

KETERLIBATAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Melalui keanggotaan dari inisiatif para pemangku kepentingan lainnya, kami 
berkomitmen untuk memajukan standar yang layak demi perubahan yang positif 
dalam praktik hak asasi manusia pada level operasi perusahaan. 
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PERNYATAAN KEBIJAKAN
PERUSAHAAN

PENGANTAR

KORINDO percaya bahwa bisnis hanya dapat berkembang di masyarakat di mana 
hak asasi manusia dilindungi dan dihormati. Kami menyadari bahwa ketika negara 
memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, perusahaan memiliki 
tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia dan mengelola segala 
dampak merugikan terkait hak asasi manusia melalui hubungan bisnis.  

Kebijakan Hak Asasi Manusia ini menguraikan persyaratan dalam Kode Etik 
KORINDO dan kebijakan-kebijakan terkait untuk memperlakukan semua orang 
yang berhubungan bersama kami dengan keadilan, martabat, dan rasa hormat. 
Hal ini memperkuat komitmen kami dan membawa kejelasan pada pendekatan 
kami untuk menghormati hak asasi manusia di seluruh bisnis global kami.  

KOMITMEN KAMI TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

• Kami berkomitmen untuk menjalankan bisnis kami dengan cara menghormati 
hak dan martabat setiap orang yang terkena dampak dengan kegiatan bisnis 
kami, bertindak dengan ketekunan, dan mengatasi dampak yang merugikan 
dari operasi global kami

• Kami menghormati prinsip dan pedoman yang ada dalam Panduan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia 

• Kami mematuhi seluruh hukum yang berlaku dan menghormati hak asasi 
manusia yang diakui secara internasional di mana pun kami beroperasi. Di saat 
standar hukum nasional dan hak asasi internasional berbeda, kami akan 
mengikuti standar yang lebih tinggi; di mana ada konflik, kami mengikuti 
hukum nasional dan kami mencari cara untuk menghormati hak asasi manusia 
internasional semaksimal mungkin

• Kami memperlakukan hak yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap 
pelanggaran hak asasi manusia sebagai masalah kepatuhan hukum. 

• Dalam kegiatannya, KORINDO tidak akan besedia terlibat dalam pelanggaran 
hak asasi manusia

• Kebijakan dan kode KORINDO dilaporkan sesuai dengan Prasasti Internasional 
Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang 
Hak-Hak dan Prinsip-Prinsip Mendasar di Tempat Kerja; Hak-Hak Anak dan 
Prinsip Bisnis; Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Perempuan PBB; Perjanjian 
Global PBB

• Kami berusaha untuk memperlakukan semua orang yang berhubungan 
dengan kami secara adil dan tanpa diskriminasi. Karyawan kami berhak untuk 
bekerja di lingkungan dan kondisi yang menghormati hak- hak serta martabat 
mereka

• Kami menghormati kebebasan berserikat. Ketika karyawan kami ingin diwakili 
oleh serikat perdagangan atau serikat pekerja, kami akan bekerja sama dalam 
itikad baik dengan organisasi yang telah dipilih secara kolektif oleh 
karyawan-karyawan kami untuk mewakili mereka dalam kerangka hukum 
nasional yang sesuai

• Kami menghormati hak-hak masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan 
kami. Kami akan berusaha untuk mengidentifikasi dampak buruk terhadap 
hak asasi manusia dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk 
mengatasi dan memulihkannya

•  Tindakan kami dipandu oleh transparansi, pengambilan keputusan 
berdasarkan fakta dan berdasarkan pendekatan pencegahan, kehati-hatian, 
dan terintegrasi untuk pengelolaan lingkungan. Hal ini berarti mematuhi atau 
melampaui persyaratan peraturan nasional atau internasional serta 
berinvestasi dalam teknologi lingkungan dan terlibat dalam dialog yang 
berkelanjutan dan memberikan informasi dengan pemangku kepentingan 
yang bersangkutan.  

• Dalam hubungan bisnis kami, kami berharap rekan kerja kami mematuhi 
standar perilaku dan prinsip-prinsip bisnis yang konsisten dengan standar 
kami. Kami juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak negara dan 
non-negara untuk menjelaskan pendekatan kami, berbagi pengalaman dan 
membantu mengatasi tantangan bersama, serta memberikan pengaruh 
perubahan yang positif dan sistematis. 

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN HAK ASASI MANUSIA

Komitmen kami terhadap hak asasi manusia tertanam dalam Kode Etik KORINDO 
dan pernyataan-pernyataan kebijakan terkait, serta proses manajemen yang 
menunjangnya. Kami terus mengevaluasi dan meninjau cara untuk memperkuat 
pendekatan kami dalam menangani hak asasi manusia, memastikan agar tetap 
sejalan dengan perkembangan hukum nasional dan internasional terkait serta 
harapan masyarakat. 

KOMUNIKASI DAN PELATIHAN

Kami berkomitmen untuk membangun kesadaran dan pengetahuan tentang hak 
asasi manusia di seluruh bidang usaha kami dan kami berusaha untuk 
meningkatkan kapasitas manajemen kami untuk secara efektif mengidentifikasi 
dan menanggapi masalah tentang hak asasi manusia.  Seluruh manajer dan 
karyawan menerima pelatihan wajib tentang Kode Etik KORINDO, yang meliputi 
aspek hak asasi manusia. Kami juga mengadakan pelatihan khusus untuk 
beberapa posisi bisnis yang bersangkutan. Kami menyadari pentingnya dialog 
dengan para pemangku kepentingan dan kami memberikan perhatian khusus 
terhadap individu dan kelompok yang memiliki risiko lebih besar terkena dampak 
yang merugikan hak asasi manusia karena kerentanan dan keterbatasan mereka. 

REMEDIASI

Kami bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan 
memperbaiki dampak buruk hak asasi manusia yang disebabkan atau ditimbulkan 
oleh operasi bisnis kami.

KETERLIBATAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Melalui keanggotaan dari inisiatif para pemangku kepentingan lainnya, kami 
berkomitmen untuk memajukan standar yang layak demi perubahan yang positif 
dalam praktik hak asasi manusia pada level operasi perusahaan. 
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PERNYATAAN KEBIJAKAN
PERUSAHAAN

PENGANTAR

KORINDO percaya bahwa bisnis hanya dapat berkembang di masyarakat di mana 
hak asasi manusia dilindungi dan dihormati. Kami menyadari bahwa ketika negara 
memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, perusahaan memiliki 
tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia dan mengelola segala 
dampak merugikan terkait hak asasi manusia melalui hubungan bisnis.  

Kebijakan Hak Asasi Manusia ini menguraikan persyaratan dalam Kode Etik 
KORINDO dan kebijakan-kebijakan terkait untuk memperlakukan semua orang 
yang berhubungan bersama kami dengan keadilan, martabat, dan rasa hormat. 
Hal ini memperkuat komitmen kami dan membawa kejelasan pada pendekatan 
kami untuk menghormati hak asasi manusia di seluruh bisnis global kami.  

KOMITMEN KAMI TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

• Kami berkomitmen untuk menjalankan bisnis kami dengan cara menghormati 
hak dan martabat setiap orang yang terkena dampak dengan kegiatan bisnis 
kami, bertindak dengan ketekunan, dan mengatasi dampak yang merugikan 
dari operasi global kami

• Kami menghormati prinsip dan pedoman yang ada dalam Panduan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia 

• Kami mematuhi seluruh hukum yang berlaku dan menghormati hak asasi 
manusia yang diakui secara internasional di mana pun kami beroperasi. Di saat 
standar hukum nasional dan hak asasi internasional berbeda, kami akan 
mengikuti standar yang lebih tinggi; di mana ada konflik, kami mengikuti 
hukum nasional dan kami mencari cara untuk menghormati hak asasi manusia 
internasional semaksimal mungkin

• Kami memperlakukan hak yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap 
pelanggaran hak asasi manusia sebagai masalah kepatuhan hukum. 

• Dalam kegiatannya, KORINDO tidak akan besedia terlibat dalam pelanggaran 
hak asasi manusia

• Kebijakan dan kode KORINDO dilaporkan sesuai dengan Prasasti Internasional 
Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang 
Hak-Hak dan Prinsip-Prinsip Mendasar di Tempat Kerja; Hak-Hak Anak dan 
Prinsip Bisnis; Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Perempuan PBB; Perjanjian 
Global PBB

• Kami berusaha untuk memperlakukan semua orang yang berhubungan 
dengan kami secara adil dan tanpa diskriminasi. Karyawan kami berhak untuk 
bekerja di lingkungan dan kondisi yang menghormati hak- hak serta martabat 
mereka

• Kami menghormati kebebasan berserikat. Ketika karyawan kami ingin diwakili 
oleh serikat perdagangan atau serikat pekerja, kami akan bekerja sama dalam 
itikad baik dengan organisasi yang telah dipilih secara kolektif oleh 
karyawan-karyawan kami untuk mewakili mereka dalam kerangka hukum 
nasional yang sesuai

• Kami menghormati hak-hak masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan 
kami. Kami akan berusaha untuk mengidentifikasi dampak buruk terhadap 
hak asasi manusia dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk 
mengatasi dan memulihkannya

•  Tindakan kami dipandu oleh transparansi, pengambilan keputusan 
berdasarkan fakta dan berdasarkan pendekatan pencegahan, kehati-hatian, 
dan terintegrasi untuk pengelolaan lingkungan. Hal ini berarti mematuhi atau 
melampaui persyaratan peraturan nasional atau internasional serta 
berinvestasi dalam teknologi lingkungan dan terlibat dalam dialog yang 
berkelanjutan dan memberikan informasi dengan pemangku kepentingan 
yang bersangkutan.  

• Dalam hubungan bisnis kami, kami berharap rekan kerja kami mematuhi 
standar perilaku dan prinsip-prinsip bisnis yang konsisten dengan standar 
kami. Kami juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak negara dan 
non-negara untuk menjelaskan pendekatan kami, berbagi pengalaman dan 
membantu mengatasi tantangan bersama, serta memberikan pengaruh 
perubahan yang positif dan sistematis. 

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN HAK ASASI MANUSIA

Komitmen kami terhadap hak asasi manusia tertanam dalam Kode Etik KORINDO 
dan pernyataan-pernyataan kebijakan terkait, serta proses manajemen yang 
menunjangnya. Kami terus mengevaluasi dan meninjau cara untuk memperkuat 
pendekatan kami dalam menangani hak asasi manusia, memastikan agar tetap 
sejalan dengan perkembangan hukum nasional dan internasional terkait serta 
harapan masyarakat. 

KOMUNIKASI DAN PELATIHAN

Kami berkomitmen untuk membangun kesadaran dan pengetahuan tentang hak 
asasi manusia di seluruh bidang usaha kami dan kami berusaha untuk 
meningkatkan kapasitas manajemen kami untuk secara efektif mengidentifikasi 
dan menanggapi masalah tentang hak asasi manusia.  Seluruh manajer dan 
karyawan menerima pelatihan wajib tentang Kode Etik KORINDO, yang meliputi 
aspek hak asasi manusia. Kami juga mengadakan pelatihan khusus untuk 
beberapa posisi bisnis yang bersangkutan. Kami menyadari pentingnya dialog 
dengan para pemangku kepentingan dan kami memberikan perhatian khusus 
terhadap individu dan kelompok yang memiliki risiko lebih besar terkena dampak 
yang merugikan hak asasi manusia karena kerentanan dan keterbatasan mereka. 

REMEDIASI

Kami bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan 
memperbaiki dampak buruk hak asasi manusia yang disebabkan atau ditimbulkan 
oleh operasi bisnis kami.

KETERLIBATAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Melalui keanggotaan dari inisiatif para pemangku kepentingan lainnya, kami 
berkomitmen untuk memajukan standar yang layak demi perubahan yang positif 
dalam praktik hak asasi manusia pada level operasi perusahaan. 


