
 

 

Freeport-McMoRan Inc. 

Kebijakan Pengadaan Mineral Bertanggung Jawab 

 

Freeport-McMoRan Inc (“FCX”) berkomitmen untuk memproduksi dan memperoleh mineral dan logam 

secara bertanggung jawab. Kebijakan Pengadaan Mineral Bertanggung Jawab ini menjabarkan 

komitmen kami untuk menerapkan Pedoman OECD dalam mewujudkan Rantai Pasokan Mineral 

Bertanggung Jawab di wilayah terdampak konflik dan berisiko tinggi (“Pedoman”). Kami mempunyai dua 

kebijakan tambahan yang relevan dan secara langsung mendukung upaya ini: kebijakan HAM kami yang 

mencakup harapan atas seluruh proyek dan operasi FCX, termasuk komitmen kami terhadap Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia; dan Kebijakan Anti-Korupsi kami, yang menjelaskan komitmen kepatuhan 

terhadap undang-undang anti-korupsi global. Menghormati HAM dan menghindari penyuapan, 

penipuan dan korupsi merupakan inti dari Prinsip-prinsip Perilaku Bisnis dan Kode Etik Mitra Bisnis kami.  

Kami menyadari adanya potensi risiko dampak merugikan yang signifikan yang mungkin dapat berkaitan 

dengan proses pengadaan, perdagangan, penanganan dan ekspor mineral dari wilayah-wilayah yang 

terdampak konflik dan berisiko tinggi. Kami juga mengakui bahwa kami bertanggung jawab untuk 

menghormati HAM dan tidak berkontribusi dalam konflik. Oleh sebab itu, kami berkomitmen untuk 

mengadopsi, menyebarluaskan dan memasukkan Kebijakan ini dalam kontrak dan/atau perjanjian 

dengan pemasok mineral dan logam. Kami berkomitmen untuk menahan diri dari tindakan yang 

berkontribusi terhadap pendanaan konflik dan mematuhi sanksi atau resolusi PBB atau, apabila berlaku, 

undang-undang domestik yang menerapkan resolusi terkait.  

Saat mengambil dari, atau beroperasi di wilayah-wilayah terdampak konflik dan berisiko tinggi, kami 

tidak akan mentolerir atau mengambil keuntungan dari, berkontribusi, membantu atau memfasilitasi 

komisi oleh pihak manapun, dari risiko apapun yang berkaitan dengan ekstraksi, pengangkutan atau 

perdagangan mineral yang ditentukan dalam Lampiran II Pedoman. Ini mencakup, namun tidak terbatas 

pada hal-hal di bawah ini: 

• Segala bentuk perlakuan yang menyiksa, kejam, tidak manusiawi dan merendahkan; 

• Segala bentuk kerja paksa atau wajib, yang berarti pekerjaan atau pelayanan seseorang 

dilakukan di bawah ancaman hukuman dan orang tersebut tidak menawarkan dirinya secara 

sukarela; 

• Bentuk terburuk dari mempekerjakan anak di bawah umur, sesuai dengan Konvensi ILO No. 182; 

• Pelanggaran HAM berat lainnya seperti kekerasan seksual yang meluas; 

• Kejahatan perang atau pelanggaran berat atas hukum kemanusiaan internasional lainnya, 

kejahatan atas kemanusiaan dan genosida; 

• Dukungan langsung dan tidak langsung kepada (i) kelompok bersenjata non-negara atau 

afiliasinya (ii) pasukan bersenjata publik maupun swasta yang tidak sejalan dengan Lampiran II 

Pedoman; 

• Penyuapan atau pernyataan keliru yang mengelabui untuk menyembunyikan atau 

menyamarkan asal mineral; dan  

• Pencucian uang. 



 

 

Kami melakukan pendekatan berbasis risiko untuk melakukan uji kelayakan terhadap rantai pasokan 

mineral dan logam kami, menilai dan memprioritaskan sumber dan pemasok, mengumpulkan data 

kinerja dan mencatat data asal mineral dan logam yang kami beli dari pemasok. Apabila pemasok tidak 

memenuhi harapan kami, kami akan mengambil tindakan hati-hati dengan penuh pertimbangan guna 

membantu meningkatkan kapasitas manajemen risiko mereka melalui kolaborasi. Kami berhak 

menangguhkan atau mengakhiri hubungan bisnis yang kami anggap perlu dan/ atau sebagaimana 

mestinya dalam situasi tersebut. Kami berkomitmen terhadap perbaikan berkelanjutan atas proses uji 

kelayakan dan manajemen risiko kami, dengan mempertimbangkan pelajaran yang dipetik dan 

membandingkan dengan upaya dari rekan-rekan industri kami.  

Kami memiliki sejumlah mekanisme yang dapat digunakan karyawan, anggota masyarakat, orang-orang 

yang terlibat dalam rantai pasokan kami dan pihak lainnya untuk melaporkan kekhawatiran. Saluran ini 

membantu kami menangani kekhawatiran lebih awal dan memulihkan dampak, serta dijabarkan dalam 

Kode Etik Mitra Bisnis kami, Prinsip-prinsip Perilaku Bisnis dan di website kami di fcx.com.  

Kami meninjau kembali dan menilai keefektifan mekanisme ini dari waktu ke waktu guna memastikan 

keefektifan yang berkelanjutan. Selain itu, kami mengharapkan pemasok kami menciptakan dan 

memelihara mekanisme keluhan guna mencatat dan menangani kekhawatiran secara tepat waktu dan 

transparan.  

Kami akan mengkomunikasikan dan menyediakan pelatihan atas Kebijakan ini kepada pemasok logam 

dan mineral kami, karyawan, pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Kami akan mengevaluasi 

penerapannya secara rutin melalui penilaian independen internal dan eksternal dan akan melaporkan 

kinerjanya secara publik.  
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