
PRINSIP-PRINSIP 
PENGADAAN yang 
BERTANGGUNG JAWAB



Di Philip Morris International (PMI), kami berkomitmen 

untuk berbisnis sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi 

manusia, pengelolaan lingkungan, integritas bisnis, dan 

anti-korupsi yang diakui secara internasional. 

Nilai-nilai ini mempersatukan dan membimbing kami, 

serta diabadikan dalam komitmen kami terhadap hak asasi 

manusia dan Buku Panduan untuk Sukses. Nilai-nilai ini 

juga mencerminkan komitmen kami terhadap Sepuluh 

Prinsip Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa serta 

Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi 

Manusia milik Perserikatan Bangsa-Bangsa.
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Nilai-nilai ini mencakup cara kami bekerja dengan pemasok di seluruh 

rantai pasokan. Dokumen ini menetapkan Prinsip-Prinsip Pengadaan yang 

Bertanggung Jawab, yang memaparkan persyaratan proses dan kinerja yang 

berlaku bagi semua pemasok yang berbisnis dengan PMI. Melalui penerapannya, 

sasaran kami adalah mencapai peningkatan terukur dan berwujud dalam rantai 

pasokan. Kami mengandalkan komitmen dan dukungan pemasok terhadap 

peningkatan berkelanjutan dalam membantu kami mencapai tujuan ini.  

Selama bertahun-tahun, kami telah bekerja sama dengan berbagai pemasok 

pada prakarsa penting, seperti program Praktik Pertanian yang Baik dan Praktik 

Ketenagakerjaan Pertanian. Kami menghargai seluruh upaya pemasok dalam 

membantu pencapaian sasaran untuk memasok produk dan layanan kami secara 

bertanggung jawab dan menghadirkan nilai berkelanjutan pada seluruh rantai pasokan 

kami. 

Berdasarkan kerja sama yang sudah ada, kami berencana menerapkan program 

keberlanjutan terkemuka di bidang industri bersama dengan pemasok. Kami 

yakin bahwa upaya bersama kami untuk membangun rantai pasokan yang lebih 

berkelanjutan akan menawarkan kesempatan luas guna memperkuat hubungan bisnis 

dan menciptakan nilai bagi masing-masing perusahaan.

Kami berharap semua pemasok menerapkan Prinsip-Prinsip Pengadaan yang 

Bertanggung Jawab secara tekun dan terbuka. Secara khusus, kami mengandalkan 

mereka untuk:

 •  Menerapkan proses atau memanfaatkan sistem yang sudah 

ada yang memungkinkan pemasok untuk mengidentifikasi, 

menghindari, ataupun menanggulangi risiko dan dampak, dalam 

operasi dan hubungan bisnis mereka.

 •  Menilai operasi serta rantai pasokan mereka terhadap Prinsip-

Prinsip Pengadaan yang Bertanggung Jawab atau setiap standar 

serupa berdasarkan Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa 

dan Prinsip-Prinsip Panduan milik Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

 •  Berkomunikasi dan secara aktif terlibat dengan pekerja, pemasok, 

dan pemangku kepentingan mereka, sehingga mereka dapat 

menyoroti kemungkinan kekhawatiran.
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Memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat dan bermartabat adalah hal 

utama dalam cara kami berbisnis di PMI. Komitmen 2015 kami terhadap Global 

Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak sebagai katalis untuk pendekatan 

hak asasi manusia yang lebih sistematis demi menyelaraskan dengan Prinsip-Prinsip 

Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia milik Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Kami berharap pemasok melakukan hal yang sama. Untuk mencapainya, pemasok 

kami wajib memberlakukan kebijakan dan proses yang sesuai dengan ukuran dan 

keadaan mereka, termasuk:

 •  Komitmen kebijakan untuk menghormati hak asasi manusia; 

 •  Proses uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi,  

mencegah, menanggulangi, dan mempertimbangkan dampak  

hak asasi manusia; dan 

 •  Proses, termasuk mekanisme pengaduan jika memungkinkan,  

untuk memungkinkan remediasi terhadap dampak yang tidak  

diinginkan terhadap hak asasi manusia yang dapat  

disebabkan atau berkontribusi terhadapnya. 

HAK ASASI
MANUSIA
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Pemasok PMI diharapkan untuk mengidentifikasi, menghindari, dan 

mengatasi dampak negatif terkait semua hak asasi manusia yang diakui 

secara internasional, termasuk, namun tidak terbatas pada hal berikut: 

Tenaga kerja paksa dan perdagangan manusia 

Tidak terlibat atau membiarkan penggunaan tenaga kerja paksa atau yang 

diperdagangkan. Tekun mengidentifikasi dan mengatasi setiap bentuk 

perbudakan modern dalam operasi dan rantai pasokan, termasuk penyekapan, 

tenaga kerja kontrak, ikatan kerja paksa, perbudakan, atau bentuk tenaga kerja 

paksa lainnya. Pinjaman atau kenaikan gaji harus didasarkan pada ketentuan 

adil yang diterangkan dengan jelas kepada pekerja, disepakati bersama, serta 

tidak mewajibkan pekerja untuk tetap bekerja di perusahaan hingga pelunasan 

diselesaikan. Tidak menyimpan atau menyita dokumen pribadi apa pun milik 

pekerja, termasuk paspor mereka. Tidak meminta pekerja untuk membayar biaya 

perekrutan, pemrosesan, atau pencarian kerja, serta menyepakati ketentuan 

hubungan kerja dengan semua pekerja secara tertulis pada saat perekrutan. 

Tenaga kerja di bawah umur 

Tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur. Anak di bawah umur dapat 

dipekerjakan dalam keadaan terbatas, dengan ketentuan mereka 

sekurang-kurangnya berusia 15 tahun, sesuai usia minimum yang sah untuk 

hubungan kerja, atau cukup umur untuk menyelesaikan pendidikan wajib, 

tergantung mana yang lebih tinggi. Pekerja di bawah usia 18 tahun tidak dapat 

melakukan pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau 

perkembangan emosional mereka, ataupun melakukan pekerjaan yang melibatkan 

pemasaran dan penjualan produk tembakau.



Waktu kerja 

Memberikan waktu istirahat kepada pekerja. Jam kerja rutin mematuhi undang-

undang negara dan tidak melebihi 48 jam per minggu secara berkala. Memberi 

pekerja satu hari libur, sekurang-kurangnya selama 24 jam berturut-turut, setiap 

tujuh hari. Memberikan hari libur dan cuti kepada pekerja. Membatasi waktu kerja 

dalam seminggu hingga 60 jam, yang sudah termasuk jam lembur, dan meminta 

persetujuan sukarela pekerja saat bekerja lembur.

Upah dan tunjangan 

Memberikan upah yang semestinya kepada pekerja. Kompensasi harus cukup 

untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarga mereka serta memberikan 

pendapatan yang bebas digunakan pekerja. Upah memenuhi sekurang-kurangnya 

standar minimum yang sah atau tolok ukur industri yang sesuai, jika tidak terdapat 

persyaratan upah secara hukum. Membayarkan upah secara rutin dan penuh, 

serta memberikan tunjangan dan cuti kepada pekerja sesuai hak yang ditentukan 

hukum. Tidak menjadikan pengurangan upah sebagai tindakan pendisiplinan.

Perlakuan yang adil dan setara 

Memelihara praktik kerja dan lingkungan kerja yang inklusif serta profesional. Tidak 

menoleransi perilaku yang menyinggung, merendahkan, atau kasar, atau segala 

bentuk diskriminasi. Memberikan peluang perekrutan serta hubungan kerja yang 

setara, dan tidak mendiskriminasi berdasarkan karakteristik pribadi. Mengambil 

keputusan objektif terkait hubungan kerja berdasarkan kecakapan mereka.

Keselamatan tempat kerja 

Menyediakan lingkungan kerja yang aman serta sehat demi mencegah terjadinya 

kecelakaan dan cedera. Mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengendalikan 

bahaya kesehatan dan keselamatan kerja. Apabila bahaya tidak dapat dikendalikan 

secara efektif di sumbernya, memastikan pekerja telah memiliki dan mengenakan 

peralatan pelindung diri yang sesuai. Melatih pekerja secara berkala seputar 

kesehatan dan keselamatan, serta menyimpan arsip sebagaimana mestinya. 

Akomodasi, jika disediakan baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga,  

harus bersih, aman, dan memenuhi kebutuhan dasar pekerja. 
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Kebebasan berserikat 

Menunjukkan sikap terbuka terhadap kegiatan serikat buruh dan organisasi pekerja 

lainnya. Menghormati dan tidak mengganggu hak pekerja untuk membentuk 

atau bergabung dalam serikat buruh atau organisasi perwakilan pilihan mereka. 

Mengakui hak pekerja atas perundingan bersama. Mengakui akses perwakilan 

pekerja untuk melaksanakan fungsi mereka sebagai perwakilan di tempat kerja 

serta berkomunikasi secara terbuka terkait kondisi kerja tanpa mengkhawatirkan 

diskriminasi, pembalasan dendam, intimidasi, ataupun pelecehan.

Hak lahan 

Menghormati hak serta hak milik individu dan komunitas setempat, termasuk 

komunitas penduduk asli, atas lahan dan sumber daya alam mereka. Melakukan 

negosiasi adil dengan pemilik lahan setempat terkait penggunaan dan 

pengalihan lahan. Tidak terlibat dalam akuisisi hak milik lahan berskala besar 

yang dipersengketakan, atau akuisisi lahan apa pun yang mengakibatkan 

pemindahan warga secara paksa. Pemasok diharapkan untuk terbuka dalam 

seluruh pengambilan keputusan terkait penggunaan atau pengalihan lahan, serta 

mematuhi prinsip persetujuan yang bebas, diberitahukan sejak awal, dan lengkap.

Sumber daya mineral 

Menerapkan kebijakan untuk memastikan dengan wajar bahwa tantalum, timah, 

tungsten, dan emas yang terkandung dalam material produksi tidak memfasilitasi 

atau menguntungkan kelompok bersenjata di Republik Demokratik Kongo atau 

negara sekitarnya, ataupun negara yang teridentifikasi dalam peraturan mineral 

konflik dari waktu ke waktu. Melaksanakan uji tuntas terhadap sumber daya dan 

rantai pengawasan mineral tersebut serta menghadirkan langkah uji tuntas atas 

permintaan PMI.

Tergantung pada sektor, lokasi, dan konteks operasi pemasok PMI atau pihak 

ketiga, pemasok mungkin perlu mempertimbangkan hak asasi manusia 

tambahan, yaitu yang berkaitan dengan komunitas setempat dan kelompok 

rentan yang memerlukan perhatian khusus, serta melaksanakan uji tuntas untuk 

mengidentifikasi, mencegah, mengatasi, dan mempertimbangkan dampak hak 

asasi manusia pada kelompok tersebut.
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TANGGUNG JAWAB 
LINGKUNGAN

Kepatuhan terhadap Lingkungan 

Mendapatkan seluruh izin, lisensi, dan pendaftaran lingkungan yang diperlukan, serta 

mendokumentasikan dokumen tersebut sebagaimana mestinya bagi operasi Anda. 

Memberikan pelatihan bagi personel terkait untuk memastikan pemahaman serta 

kepatuhan terhadap izin dan persyaratan hukum lingkungan lainnya.

Pengelolaan lingkungan  

Memberlakukan sistem yang sesuai dengan ukuran dan keadaan Anda untuk mengelola 

aspek lingkungan operasi Anda, termasuk langkah guna menilai, mengendalikan, 

dan mengurangi dampak lingkungan. Menerapkan kebijakan yang sesuai untuk 

menanamkan praktik lingkungan pada seluruh operasi dan kegiatan Anda serta 

menugaskan peran yang ditunjuk dalam organisasi Anda untuk bertanggung jawab 

atas topik lingkungan. Segera mengambil tindakan untuk mencegah atau memulihkan 

insiden serta terus meningkatkan kinerja lingkungan Anda.
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TANGGUNG JAWAB 
LINGKUNGAN

Konsumsi sumber daya dan pengurangan limbah 

Menekan konsumsi sumber daya alam, mencegah polusi dan mengurangi produksi 

limbah, air limbah, emisi karbon, serta dampak lingkungan lain yang berkaitan dengan 

operasi dan produk Anda sesuai dengan prinsip tindakan pencegahan. Menentukan 

target peningkatan, mengukur kinerja, dan melaporkannya.
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INTEGRITAS BISNIS
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Memasarkan dengan integritas  

Merokok menyebabkan penyakit serius dan kecanduan. Untuk pemasok yang bergerak 

dalam bidang pemasaran dan penjualan produk kami, hanya memasarkan dan menjual 

produk kepada orang dewasa. Produk PMI, serta kegiatan pemasaran dan penjualan, 

tidak diperuntukkan bagi anak di bawah umur, nonperokok, atau nonpengguna produk 

bebas rokok.

Suap dan korupsi 

Tidak menyuap siapa pun, di mana pun, untuk alasan apa pun, atau mengizinkan 

orang lain menyuap atas nama Anda. Menawarkan atau menerima barang berharga – 

termasuk uang, hadiah, bantuan, jamuan, atau bahkan hubungan kerja untuk kerabat 

pejabat pemerintah – dapat dianggap sebagai upaya memengaruhi tindakan atau 

keputusan profesional seseorang, oleh karena itu merupakan suap. Tidak memberikan 

“uang pelicin” – pembayaran bernilai kecil, dalam bentuk tunai atau barang, untuk 

mempercepat tindakan rutin yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Memelihara 

keakuratan pembukuan dan arsip yang menunjukkan seluruh kasus saat barang 

berharga diberikan kepada pejabat pemerintah.

Persaingan sehat 

Bersaing dengan sehat berdasarkan kualitas produk atau layanan, inovasi, harga, 

periklanan, dan cara sah lainnya. Memahami dan mematuhi persyaratan hukum 

persaingan usaha yang berlaku untuk bisnis Anda serta tidak melakukan perilaku 

antipersaingan.

Informasi rahasia dan kekayaan intelektual 

Mengamankan informasi rahasia PMI. Hanya menggunakan informasi ini untuk 

tujuan penggunaan yang diizinkan oleh perjanjian kontrak. Tidak membagikan 

informasi rahasia tanpa persetujuan PMI. Tidak mengumpulkan informasi rahasia 

mengenai atau dari perusahaan lain. Mengamankan informasi rahasia dan pribadi 

pekerja sebagaimana mestinya. Menghormati hak kekayaan intelektual serta 

pengetahuan teknis PMI dan perusahaan lainnya.



Benturan kepentingan 

Melaporkan kepada PMI mengenai segala situasi yang mungkin terkesan sebagai 

benturan kepentingan dalam hubungan Anda dengan PMI. Benturan kepentingan 

biasanya terjadi dalam situasi saat objektivitas dalam melakukan pekerjaan terganggu 

atau dapat terganggu oleh kepentingan pribadi. Situasi tersebut dapat melibatkan 

organisasi, individu, atau keduanya.

Perdagangan ilegal 

Terlibat dalam bisnis yang sah. Tidak membiarkan, memfasilitasi, atau mendukung 

pemalsuan, penyelundupan, atau kejahatan terkait lainnya, seperti pencucian uang.
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PENERAPAN
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Untuk mendukung pemasok PMI dalam memenuhi Prinsip Sumber Daya 

Bertanggung Jawab, kami telah mengembangkan Panduan Penerapan 

komprehensif yang menjelaskan harapan kami secara lebih terperinci, serta 

ditujukan guna mendukung upaya pemasok dalam menerapkan Prinsip tersebut 

pada operasi serta hubungan bisnis mereka. Pedoman tersebut meliputi 

rekomendasi cara memenuhi Prinsip, serta menyediakan sistem pengendalian 

operasi, dokumentasi, dan manajemen yang disarankan. 



Mengidentifikasi risiko dan dampak serta menemukan cara yang tepat untuk 

menanggapi hal tersebut mungkin memerlukan waktu. Namun demikian, kami 

sangat mengharapkan komitmen dan iktikad baik pemasok dalam menerapkan 

Prinsip Sumber Daya Bertanggung Jawab, melaporkan kemajuan terukur, dan 

upaya peningkatan berkelanjutan. Dalam kasus terpisah, kami akan bekerja sama 

dengan pemasok untuk mengatasi tantangan yang teridentifikasi. Namun demikian, 

jika tidak terdapat komitmen yang jelas untuk mencegah, menanggulangi, dan 

mempertimbangkan dampak negatif, atau jika tindakan dan peningkatan terus 

menurun, kami akan mempertimbangkan untuk mengakhiri kontrak. Kami berhak 

untuk segera mengakhiri kontrak jika terjadi pelanggaran berat atas Prinsip Sumber 

Daya Bertanggung Jawab. Kinerja keberlanjutan pemasok akan sangat memengaruhi 

keputusan kami untuk terlibat atau melanjutkan hubungan bisnis.

Prinsip Sumber Daya Bertanggung Jawab tidak menciptakan hak selain hak yang telah 

tercantum dalam hubungan kontrak antara PMI dengan pemasok PMI atau pihak lain; 

tidak terdapat janji atau jaminan atas hal tersebut.

Pedoman Praktik Ketenagakerjaan Pertanian dan Program Praktik Pertanian yang Baik 

terus diterapkan pada pertanian yang menjalin kontrak penanaman tembakau dengan 

kami atau pemasok kami.

Pemasok dapat menunjukkan bahwa mereka menaati Prinsip Sumber Daya 

Bertanggung Jawab dengan memenuhi standar atau skema sertifikasi yang sesuai 

berdasarkan Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Prinsip Panduan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

13



ANGKAT BICARA
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Kami sangat mendukung budaya angkat bicara tanpa mengkhawatirkan pembalasan 

dendam terhadap mereka yang melaporkan pelanggaran aktual atau dugaan 

pelanggaran Prinsip Sumber Daya Bertanggung Jawab. Oleh karena itu, kami 

meminta pemasok untuk:

 •  Memberi pekerja cara yang mudah diakses untuk menyampaikan 

kekhawatiran secara anonim dan melindungi mereka dari 

pembalasan dendam. 

 •  Memelihara sistem dan proses untuk menyelidiki masalah yang 

disampaikan serta mengambil tindakan yang sesuai sembari 

melindungi kerahasiaan semua pihak yang terlibat.

 •  Mengembangkan cara bagi individu dan pemangku kepentingan 

di luar organisasi untuk menyampaikan kekhawatiran dan 

mengatasinya sedini mungkin.

 •  Memberi tahu PMI melalui kontak PMI utama mengenai setiap 

kekhawatiran atau dugaan pelanggaran Prinsip Sumber Daya 

Bertanggung Jawab.



PENILAIAN
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Keterlibatan adalah kunci dalam mengawasi penerapan Prinsip Sumber Daya 

Bertanggung Jawab, sehingga kami mampu mengetahui cara mitra bisnis kami 

mencegah, menanggulangi, dan mempertimbangkan dampak negatif. 

PMI akan memverifikasi ketaatan pemasok terhadap Prinsip tersebut melalui 

penilaian internal dan eksternal serta mengharapkan agar mereka mengambil 

langkah nyata guna menutup kesenjangan yang teridentifikasi dalam penerapan 

Prinsip ini.



Philip Morris International, Inc. 2017

Prinsip Sumber Daya Bertanggung Jawab diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa berdasarkan 
versi asli berbahasa Inggris. Apabila ada perbedaan, kerancuan, atau ketidakjelasan antara versi 
bahasa Inggris dan terjemahan, versi bahasa Inggris yang akan berlaku.


