
 
 

Freeport-McMoRan Inc. 

Kebijakan Hak Asasi Manusia 

Freeport-McMoRan Inc. (“Freeport”) berdedikasi terhadap pengakuan, penghormatan dan kemajuan 
hak asasi manusia di manapun kami beroperasi. Kami menghormati hak-hak setiap individu, termasuk 
karyawan, pemasok, warga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang dapat terdampak atas 
aktivitas usaha kami. Kami tidak mentolerir pelecehan hak asasi manusia di seluruh operasi kami, dan 
kami melaksanakan uji kelayakan hak asasi manusia dalam rantai nilai kami. Kami menghormati hak 
asasi manusia yang diakui secara internasional, termasuk hak-hak di bawah Undang-undang 
Internasional Hak Asasi Manusia, serta berkomitmen dalam menerapkan Prinsip-prinsip Panduan 
Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Bisnis dan Hak Asasi Manusia.  

Kami mencapai hal ini dengan cara: 

• Terlibat dalam penerapan dan evolusi program hak asasi manusia pada operasi kami di tingkat 
internasional maupun lokal dengan memprioritaskan pemangku kepentingan yang terdampak 
dan perwakilannya dengan penekanan pada kelompok-kelompok yang rentan; 

• Menerapkan sistem, yang didukung oleh penilaian dampak dan risiko hak asasi manusia, guna 
mengidentifikasi dan memitigasi dampak merugikan terhadap pemangku kepentingan sambil 
berupaya menyediakan atau bekerjasama melakukan perbaikan ketika aktivitas kami 
menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak yang merugikan; hal ini termasuk tidak 
menghalangi akses bagi mekanisme keluhan yudisial maupun non-yudisial dan bekerjasama 
dalam investigasi terkait hak asasi manusia; 

• Menciptakan dan mengelola mekanisme keluhan bagi karyawan, warga masyarakat, pemangku 
kepentingan rantai nilai dan pihak lainnya untuk mencatat dan menangani tuduhan pelanggaran 
hak asasi manusia dan insiden terkait sambil melindungi kerahasiaan setiap orang yang 
melaporkan potensi pelanggaran; 

• Tidak membalas terhadap siapapun yang menyampaikan pertanyaan atau kekhawatiran 
terhadap praktik-praktik bisnis kami atau mereka yang melaporkan pelanggaran hak asasi 
manusia; 

• Tidak mentolerir tindakan diskriminatif dalam setiap aspek kegiatan operasi kami 
• Menghormati hak-hak tradisional masyarakat termasuk, namun tidak terbatas pada, mata 

pencaharian, penggunaan lahan dan sumber daya alam, keamanan dan kesehatan, dan hak 
untuk memperoleh air bersih; 

• Menghormati warisan budaya, nilai-nilai budaya benda maupun bukan benda, kepentingan, 
mata pencaharian dan aspirasi masyarakat, khususnya penduduk asli; 

• Menghormati hak-hak pekerja kami dengan memberikan perlakuan dan kondisi kerja yang adil, 
termasuk upah dan jam kerja yang adil serta hak untuk berkumpul dan melakukan perundingan 
bersama; 

• Memajukan dan membina lingkungan kerja yang positif dan produktif di mana pekerja dihormati 
dan pendapat mereka dihargai, serta tidak mentolerir pelecehan dalam bentuk apapun; 

• Tidak mentolerir kerja paksa, pemaksaan atau pekerja di bawah umur serta perdagangan 
manusia; 



 
 

• Menyediakan pelatihan hak asasi manusia bagi karyawan, kontraktor dan pemangku 
kepentingan lokal serta memajukan kesadaran bagi pemerintah setempat dan pemangku 
kepentingan rantai nilai; 

• Berkolaborasi dengan pemangku kepentingan rantai nilai dalam praktik-praktik uji kelayakan 
hak asasi manusia dan hasil-hasil yang dicapai guna bersama-sama menghindari dan menangani 
dampak-dampak merugikan; 

• Menanamkan pertimbangan hak asasi manusia secara terus menerus dalam sistem manajemen 
dan proses pengambilan keputusan.  

Dalam ranah keamanan, Prinsip-prinsip Sukarela dalam Keamanan dan Hak Asasi Manusia merupakan 
panduan bagi program-program keamanan kami, termasuk interaksi dengan personil keamanan 
pemerintah setempat, kontraktor keamanan swasta, dan pegawai keamanan internal kami. Kami 
mengutuk setiap bentuk ancaman, intimidasi, maupun kekerasan terhadap mereka yang secara damai 
memajukan dan membela hak asasi manusia.  

Penghormatan dan kemajuan hak asasi manusia kami sejalan dengan nilai-nilai inti kami yaitu 
keselamatan, rasa hormat, integritas, keunggulan dan komitmen dan tercermin dalam Prinsip-prinsip 
Perilaku Bisnis kami dan kebijakan Freeport lainnya. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh proyek dan 
operasi Freeport, mulai dari eksplorasi hingga ke penutupan proyek. Kami mengharapkan para pemasok 
barang dan jasa kami juga menerapkan kebijakan ini dalam operasi mereka. Freeport akan mengevaluasi 
penerapan kebijakan ini melalui penilaian-penilaian internal dan eksternal serta akan melaporkan 
kinerja kami. 

Kebijakan ini dapat diubah atau ditambahkan oleh manajemen dari waktu ke waktu, dan akan diajukan 
secara berkala kepada Komite Tanggung Jawab Perusahaan di Dewan Direksi untuk peninjauan dan 
persetujuan. 
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