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Kode Perilaku Pemasok
Pendahuluan

Freeport-McMoRan dan anak perusahaannya serta afiliasinya (secara kolektif, “FCX” atau
“Perusahaan”) memegang teguh perilaku yang etis dan legal. FCX mengharapkan komitmen
yang sama dari pihak yang menjalin hubungan bisnis dengan kami. Kode Perilaku Pemasokini
(“Kode”) didasarkan pada Prinsip Perilaku Bisnis FCX. FCX menyediakan Kode Perilaku Pemasok
ini untuk memastikan bahwa harapan dan standar kami dipahami dan dipatuhi oleh semua
yang terlibat di dalam operasional Perusahaan. Untuk Kode inilah, “Pemasok” didefinisikan
sebagai perusahaan yang menyediakan barang atau jasa kepada Perusahaan. Yang termasuk
Pemasok adalah pemasok, kontraktor, konsultan, vendor, subkontraktornya dan semua pihak
ketiga yang dikontrak.
FCX percaya dalam menjalankan bisnis hanya dengan Pemasok yang memperlihatkan standar
yang tinggi dalam etika perilaku bisnis. Kami ingin membina hubungan jangka panjang yang
saling menguntungkan dengan mitra bisnis yang memperlihatkan komitmen mereka terhadap
standar-standar tersebut.
Kami berkomitmen untuk menjalankan bisnis kami dengan cara etis yang memastikan kondisi
kerja aman, para pekerja diperlakukan dengan hormat dan bermartabat, dan komitmen kami
terhadap lingkungan dan masyarakat tetangga kami dipenuhi. Kami harap Pemasok akan
memegang dan mematuhi standar yang sama.
Kami menjalankan bisnis di berbagai negara di seluruh dunia. Banyak hukum, budaya lokal dan
standar sosial yang berbeda jauh dari antara satu tempat dengan tempat yang lain.
Sebagaimana FCX, Pemasok harus mematuhi hukum di negara tempat mereka beroperasi, serta
menjalankan bisnis sesuai dengan Kode ini. Jika adat atau praktik berlawanan dengan standar
yang tercantum dalam Kode, Pemasok harus mengikuti Kode. Jika ada konflik yang serius di
dalam ekspektasi pihak setempat, Pemasok diharap menghubungi Administrator Kontrak
setempat untuk memastikan cara yang tepat untuk menjalankan bisnis di lokasi tersebut. Kode
ini merupakan tambahan dan tidak mengurangi atau menggantikan kewajiban kontrak yang
mungkin telah diatur dalam perjanjian tertulis antara FCX dan pemasok.
Kami berharap Pemasok membaca, memahami dan mengikuti Kode ini dan untukmembuat
keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Pemasok diharapkan mematuhi Kode ini saat
berada dalam properti Perusahaan atau saat bekerja untuk atau atas nama Perusahaan.
Pemasok yang menghadapi situasi yang diyakini akan melanggar Kode ini harus segera
melaporkan situasi tersebut (lihat bagian Pelaporan Masalah Kepatuhan di bawah).
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Hak Asasi Manusia dan Tenaga Kerja

Kami berkomitmen untuk mengakui, menghormati dan mendorong hak asasi manusia di mana
pun kami menjalankan bisnis. Kami berkomitmen untuk menjalankan operasi kami di seluruh
dunia dengan cara yang sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Prinsipprinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia menjadi panduan untuk program
keamanan kita.
Kami berharap Pemasok menjaga kondisi kerja yang memperlakukan para pekerjanya dengan
rasa hormat dan bermartabat dan mematuhi hukum setempat. Pemasok harus menerapkan
praktik bisnis yang menjunjung tinggi:
• Penghapusan diskriminasi dalam perekrutan karyawan dan praktik kerja
• Penghapusan segala bentuk kerja paksa
• Larangan pekerja anak
• Hak untuk bebas berserikat dan perjanjian kerja bersama (collective bargaining)
Untuk informasi tambahan, silakan lihat Kebijakan Hak Asasi Manusia kami.
Keselamatan dan Kesehatan

Kami berkomitmen untuk menyediakan tempat bekerja yang aman dan sehat bagi karyawan
dan Pemasok kami. Yang paling mendasar dari setiap Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan
kami adalah kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan internal maupun
eksternal sebagai persyaratan minimum.
Karyawan pemasok, ketika melakukan pekerjaan untuk FCX, diharapkan mematuhi, minimal
mematuhi semua standar dan prosedur keselamatan FCX, serta menyediakan tempat kerja
yang selamat, aman dan sehat bagi para karyawannya. Berdasarkan kebijakan Perusahaan,
pelatihan tentang bahaya atau pelatihan lain mungkin diperlukan ketika berada di lokasi operasi
FCX. Jika sewaktu-waktu Pemasok merasa bahwa mereka tidak dapat menjalankan tugas
mereka dengan cara yang aman atau terjadi insiden keselamatan saat melakukan pekerjaan,
mereka harus segera berhenti dan memberi tahu Departemen Keselamatan Lokasi. Manual
Keselamatan dan Kesehatan dan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan menetapkan standar
minimum untuk keselamatan dan kesehatan dalam operasional FCX.
Lingkungan yang Bebas Narkoba dan Alkohol

Pemasok harus melaporkan untuk bekerja bebas dari pengaruh zat apa saja yang dapat
mengganggu atau menghambat performa pekerjaan atau membuat lingkungan kerja menjadi
tidak aman.
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Menggunakan, memiliki, membeli atau menjual obat terlarang adalah dilarang di dalam
properti yang dikendalikan FCX. Obat terlarang termasuk obat resep yang digunakan tanpa
resep dokter yang sah atau digunakan tidak sesuai petunjuk dokter. Karyawan pemasok yang
menggunakan obat resep yang mungkin mempengaruhi kesehatan mereka untuk bertugas atau
kemampuan untuk bekerja dengan aman dan melaksanakan fungsi penting dalam pekerjaan
mereka harus memberi tahu manajer Pemasok dan/atau personel keselamatan yang ditunjuk
Pemasok.
Untuk informasi tambahan, silakan lihat Manual Keselamatan dan Kesehatan Kontraktor dan
Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan.
Pelestarian Lingkungan

Kami percaya bahwa adalah tanggung jawab kami untuk mengurangi dampak dari operasi kami
terhadap lingkungan. Kebijakan dan sistem manajemen kami telah dirancang untuk
memastikan bahwa kami mematuhi peraturan dan regulasi lingkungan yang berlaku di semua
negara tempat kami beroperasi. Kami berkomitmen untuk terus-menerus memperbaiki kinerja
lingkungan kami dalam semua operasi kami.
Pemasok diharapkan beroperasi dengan cara yang sesuai dengan kebijakan lingkungan FCX dan
untuk menjaga kepatuhannya terhadap persyaratan khusus lingkungan saat berada dalam
properti FCX.
Untuk informasi tambahan, silakan lihat Kebijakan Lingkungan kami.
Komitmen pada Masyarakat

Kami berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan dengan cara mendorong hubungan yang
positif dan terbuka dengan masyarakat setempat. Kami membangun infrastruktur, membantu
upaya kesehatan, keselamatan dan pendidikan, serta menampung tenaga kerja dan
memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk mengembangkan bisnis.
Kami menghormati budaya dan adat setempat, seperti para penduduk asli yang tinggal di dekat
lokasi operasi, dan secara terbuka dan transparan melibatkan stakeholder eksternal untuk
mendapatkan dan menjaga izin operasi dari masyarakat. Kami berharap Pemasok beroperasi
dengan cara yang menghormati masyarakat tetangga dan sesuai dengan kebijakan FCX. Kami
mendorong pemasok memaksimalkan peluang pengembangan masyarakat lokal dengan
menyewa dan membeli dari masyarakat lokal sepanjang itu layak untuk memaksimalkan
dampak positif dari rantai pasokan kami terhadap ekonomi lokal.
Untuk informasi tambahan, silakan lihat Kebijakan Masyarakat kami.
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Etika dan Praktek Korupsi yang Dilarang

Reputasi FCX telah dibangun di atas kualitas karyawannya dan melalui penerapan praktik bisnis
dengan cara yang baik dan etis. Pemasok juga harus berkomitmen pada standar kode perilaku
yang tinggi.
Korupsi dan Suap

Kami melarang segala bentuk korupsi dan suap dalam operasi kami. Kami harap Pemasok
mematuhi semua hukum dan regulasi lokal dan internasional yang berlaku seputar korupsi dan
suap, termasuk U.S. Foreign Corrupt Practices Act (Undang-undang Praktek Korupsi Luar Negeri
AS).
Pemasok dilarang menawarkan, memberi atau menjanjikan untuk memberi sesuatu yang
bernilai, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada petugas asing untuk tujuan
mempengaruhi petugas asing tersebut agar membantu FCX atau Pemasok dalam mendapatkan
atau mempertahankan bisnis atau mengamankan keuntungan yang tidak wajar. Pemasok
dilarang menjanjikan, menawarkan, atau membayar suap, komisi, gratifikasi ilegal atau
pembayaran serupa kepada personel Perusahaan dengan tujuan mendapatkan atau
mempertahankan bisnis dengan FCX.
Persaingan yang Sehat

Kami berkomitmen untuk mempertahankan standar bisnis, iklan dan kompetisi yang sehat, dan
mematuhi undang-undang anti-monopoli dan persaingan usaha. Pemasok dilarang melibatkan
diri dalam praktik bisnis anti-monopoli yang bertujuan membatasi atau mengganggu persaingan
yang penuh dan terbuka untuk produk dan jasa yang disediakan oleh Pemasok untuk FCX.
Untuk informasi tambahan, silakan lihat Kebijakan Anti-Korupsi kami.
Konflik Kepentingan

Pemasok harus membuat keputusan bisnis, atas nama Perusahaan, hanya atas dasar
pertimbangan bisnis yang logis dan apa yang terbaik untuk Perusahaan. Konflik kepentingan
dapat terjadi jika kepentingan pribadi dari karyawan Pemasok atau pun karyawan Perusahaan
ikut mencampuri kemampuannya untuk membuat keputusan bisnis yang objektif. Setiap
potensi konflik kepentingan harus diberitahukan kepada Administrator Kontrak setempat.
Pemberian Hadiah, Jamuan dan Perjalanan

Pemasok berperan penting bagi keberhasilan kami, oleh karena itu hubungan dengan Pemasok
harus berdasarkan kesepakatan yang berimbang. Hadiah tidak penting dalam menjalankan
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bisnis dengan FCX. Pemasok tidak boleh menawarkan hadiah atau jamuan kepada karyawan
FCX jika hal itu dapat mengganggu, atau tampak mengganggu, kemampuan karyawan FCX
untuk membuat pertimbangan yang berimbangdan tidak bias. Pemasok harus menghormati
karyawan yang menolak untuk menerima hadiah atau jamuan. Karyawan FCX boleh menerima
tawaran makan dan jamuan yang sesuai dengan praktik bisnis yang diterima, untuk tujuan
bisnis yang sah dalam nilai nominal. Hadiah dalam nilai nominal dapat berupa barang promosi
atau cenderamata sebagai penghargaan. Hadiah berbentuk uang tunai atau yang setara tidak
dapat diterima. Pemasok tidak boleh menawarkan hadiah, hiburan atau perjalanan apapun
kepada karyawan FCX yang ada dalam posisi berkaitan dengan pengadaan.
Kami harap Pemasok dengan ketat mematuhi ketentuan ini dan menjalankan bisnis mereka
bersama Perusahaan. Jika Pemasok mempunyai pertanyaan tentang apakah hadiah atau
jamuan tertentu dapat diterima, Pemasok harus menghubungi Administrator Kontrak setempat
atau mengirim email ke tim Kepatuhan FCX Global di compliance@fmi.com untuk penjelasan
lebih lanjut.
Informasi Rahasia dan Hak Kekayaan Intelektual

Kami mengambil tindakan untuk melindungi informasi rahasia dan hak kekayaan intelektual .
Pemasok yang diberi akses ke informasi rahasia FCX diharapkan melindungi informasi tersebut
layaknya milik mereka sendiri dan sesuai dengan perjanjian kerahasiaan yang berlaku terkait
dengan informasi tersebut. Pemasok dilarang membagi informasi rahasia FCX dengan pihak
ketiga, termasuk kompetitor FCX, tanpa izin tertulis lebih dahulu dari Administrator Kontrak,
baik hubungan bisnis antara FCX dan Pemasok tetap berlanjut atau pun tidak. Pemasok harus
menghormati hak kekayaan intelektual FCX, termasuk merek dagang dan materi yang dilindungi
hak cipta.
Pembatasan Dagang

Kami adalah perusahaan global, yang bekerja bersama masyarakat di seluruh dunia. Sangatlah
penting bahwa kita tetap mematuhi hukum, peraturan dan regulasi yang berlakudan terkait
dengan perdagangan. Sejauh Pemasok bertanggung jawab untuk impor dan ekspor barang,
Pemasok harus mengetahui dan mematuhi semua hukum yang berlaku yang membatasi
perdagangan internasional. Pemasok diharapkan membuat dokumen pabean yang akurat dan
tidak memalsukan nilai barang yang sebenarnya dengan cara apapun yang dapat menimbulkan
tanggung jawab terhadap FCX. Pemasok harus mendapat izin perdagangan yang sesuai.
Anti Pemboikotan

Hukum AS melarang perusahaan ikut serta dalam pemboikotan pihak yang tidak dikenai sanksi
oleh Pemerintah AS. Pemasok dilarang bekerja sama dengan pemboikotan negara asing atau
membatasi praktik perdagangan yang tidak disetujui oleh pemerintah AS. Pemasok dilarang
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mengajak bekerja sama dalam pemboikotan dengan cara apa pun, termasuk secara lisan,
tertulis, materi penawaran atau proposal, LC atau instruksi pengapalan. Pemasok dilarang ikut
serta dalam upaya pemboikotan pihak yang tidak dikenai sanksi . Setiap permintaan atau ajakan
untuk ikut serta dalam pemboikotan pihak yang tidak dikenai sanksi harus segera dilaporkan
kepada Departemen Legal FCX atau Saluran Kepatuhan FCX.
Sanksi

Pemerintah AS, dari waktu ke waktu, mengenakan sanksi kepada sejumlah negara dan individu,
membatasi perdagangan perusahaan-perusahaan AS dengan mereka. Kami berharap pemasok
mengambil langkah menghindari hubungan bisnis dengan negara atau individu yang dikenakan
sanksi dalam kaitannya dengan bisnis Pemasok dengan, atau atas nama, FCX. U.S. Department
of Treasury, Office of Foreign Asset Controls (Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri,
Departemen Keuangan AS) mengelola situs web yang dapat dipelajari lebih jelas oleh Pemasok
tentang program sanksi AS. Silakan kunjungi http://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions untuk informasi lebih lanjut.
Pembukuan dan Pencatatan yang Akurat dan Lengkap

Kredibilitas perusahaan dilihat dari banyak sisi. Salah satu sisi yang sangat penting adalah
integritas di dalam prosedur dan praktik akunting serta pencatatan. Pemasok diwajibkan untuk
menjaga informasi yang lengkap, akurat, tepat waktu dan dapat dipahami mengenai kualitas,
keamanan, personel dan transaksi keuangan serta hasil operasi sesuai dengan regulasi
akuntansi, undang-undang sekuritas dan standar profesi yang berlaku.
Mengajukan Pertanyaan

Jika Anda mempunyai pertanyaan seputar Kode ini:
• Lihat kembali kebijakan Perusahaan yang tersedia di www.fcx.com
• Hubungi Administrator Kontrak setempat anda
• Kirim email kepada Tim FCX Global di compliance@fmi.com
Pelaporan Masalah Kepatuhan

Jika Anda mengeluh adanya pelanggaran Kode ini, Anda harus:
• Hubungi Administrator Kontrak setempat anda
• Hubungi Manajer Alih Daya perusahaan
• Laporkan Keluhan Anda melalui Saluran Kepatuhan FCX via telepon
• Kirim email kepada Tim FCX Global di compliance@fmi.com
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Catatan: Saluran Kepatuhan FCX memungkinkan Perusahaan untuk mengetahui insiden atau
keluhan lain yang menimbulkan masalah hukum atau etika. Pemasok yang melaporkan keluhan
melalui Saluran Kepatuhan FCX dapat melakukannya secara anonim, dengan pengecualian
Pemasok dari Spanyol 1, tetapi harus memberitahukan bahwa mereka adalah Pemasok.

1

Undang-Undang Perlindungan Data Spanyol (Undang-Undang Organik 15/1999 tentang Perlindungan Data
Pribadi) melarang pelaporan secara anonim.
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