
 

KODE ETIK PEMASOK 1 / 2 

 

KODE ETIK PEMASOK 
 

 

Tindakan dan praktik bisnis dari Pemasok, ketika melakukan bisnis dengan atau atas nama PT. Sinar Mas Agro-
Resources and Technology Tbk dan anak perusahaannya serta affiliasinya (“SMART” atau “Perusahaan”) dapat 

berdampak signifikan terhadap Perusahaan.  Oleh karena itu, SMART mengharapkan semua penyedia, termasuk 
karyawan dan subkontraktor (“Pemasok”) untuk mengikuti standar etika Perusahaan yang tinggi yang ditetapkan 

dalam Kode Etik ini dan “Kebijakan Sosial dan Lingkungan GAR”. 

 
Kode Etik ini menguraikan standar minimum untuk Pemasok. Sebagaimana sewajarnya, preferensi akan diberikan 

kepada Pemasok yang telah menerapkan dan mengikuti standar yang lebih tinggi. Pemasok diharapkan untuk 
memiliki sistem manajemen yang memadai dan mengambil langkah yang dibutuhkan untuk memenuhi Kode Etik 

ini, termasuk tranparansi atas kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan pelatihan karyawan. Kami 
menganjurkan Pemasok kami untuk mendorong Pemasok mereka untuk bertanggung jawab kepada standar-

standar ini. 

 
SMART akan menilai kapatuhan Pemasoknya terhadap Kode Etik ini, adanya pelanggaran terhadap Kode Etik ini 

dapat mempengaruhi hubungan bisnis Pemasok dengan SMART, sampai dengan dan termasuk pemutusan 
hubungan. Kode Etik ini berlaku untuk Pemasok SMART dan anak perusahaan serta afiliasinya yang menyediakan 

barang dan jasa kepada SMART. 

 
Komitmen Kami 

 
SMART bertanggung jawab atas karyawannya, pelanggannya, para pemangku kepentingannya dan juga 

lingkungan hidup untuk mencapai pengembangan bisnis jangka panjang yang menguntungkan.  
 

SMART berkomitmen terhadap kegiatan operasi dan pengembangan bisnis yang beretika dan berkelanjutan 

sejalan dengan nilai-nilai Sinar Mas dan Kebijakan Sosial dan Lingkungan GAR. Ketika melaksanakan tugas 
pengadaan, seluruh karyawan SMART diharapkan untuk memberikan informasi kepada Pemasok mengenai 

komitmen Perusahaan terhadap standar hukum, etika dan moral yang tinggi. 
 

SMART tidak mentolerir segala tindakan pemberian atau penerimaan suap dalam bentuk apapun. Karyawan 

SMART dilarang menawarkan, menyediakan, mengizinkan, meminta atau menerima suap atau tindakan 
sejenisnya yang dapat ditafsirkan sebagai tindakan penyuapan. 

 
Karyawan kami berkewajiban untuk melaporkan kepada manajemen apabila terdapat praktik dalam berhubungan 

dengan rekan bisnis yang melanggar Kode Etik ini.  

 
Integritas Bisnis 

 
Seluruh Pemasok berkewajiban untuk berperilaku dan beroperasi dengan intergritas yang tinggi serta mematuhi 

hukum dan undang-undang yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi. Pemasok diharuskan selalu 
menjaga etika dalam setiap aspek bisnisnya, termasuk namun tidak terbatas pada berhubungan bisnis, praktik 

kerja, sumber daya, dan kegiatan operasional.  

 
Pemasok diharuskan untuk tidak terlibat dalam korupsi, pemerasan, penggelapan, atau penyuapan dalam 

menjalankan bisnis mereka atau untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau tidak benar. Pemasok 
diharuskan mematuhi semua peraturan dan hukum anti-korupsi yang berlaku di negara tempat mereka 

beroperasi. Pemasok dilarang menawarkan suap atau tindakan sejenisnya yang dapat ditafsirkan sebagai 

tindakan penyuapan terhadap karyawan SMART. 
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Pemasok diharuskan menghargai persaingan bebas dan adil dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang 

benar dan wajar. 

 
Tenaga Kerja & Hak Asasi Manusia 

 
Semua Pemasok diharapkan untuk menghormati hak asasi manusia dan mempraktikan standar tenaga kerja 

sebagaimana diatur dalam Kebijakan Sosial dan Lingkungan GAR. 

 
Lingkungan Hidup, Kesehatan & Keselamatan 

 
Semua Pemasok diharapkan untuk bersama-sama meningkatkan dan mengembangkan solusi inovatif dan 

berkelanjutan. 
 

Pemasok akan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang beraku terkait lingkungan hidup, 

kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk memastikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan 
penduduk setempat diarea atau lokasi dimana mereka beroperasi.  

 
Kerahasiaan 

 

SMART mengharapkan para Pemasoknya untuk menjaga semua informasi yang telah disediakan oleh SMART dan 
masing-masing rekan bisnisnya secara rahasia, aman, dan terjaga sepanjang waktu, dan tidak dengan cara 

apapun membuka, memperbanyak, memindai, memproduksi ulang, membagikan, atau mengungkapkan kepada 
siapa pun, kecuali kepada direktur, pejabat, karyawan, agensi, atau pengacaranya. 

 
Kami mendorong Pemasok kami untuk melaporkan apabila terdapat penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap 

atas Kode Etik ini. Silahkan menghubungi kami dengan mengirimkan surel ke TellUs@sinarmas-agri.com. Semua 

informasi yang disampaikan akan dijaga kerahasiaannya. 
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