
 

 



 

 

 ERAMET berkomitmen pada PENGEMBANGAN 

 ERAMET berkomitmen pada hubungan berlandaskan rasa hormat dan kepercayaan 

dengan semua PEMEGANG KEPENTINGAN  

 ERAMET berkomitmen untuk menghormati dan melindungi LINGKUNGAN 

 ERAMET berkomitmen untuk bertindak demi kepentingan PELANGGAN 

 ERAMET berkomitmen untuk bertindak demi kepentingan KARYAWAN 

 ERAMET berkomitmen pada PERUNDINGAN BERSAMA yang tulus 

 ERAMET berkomitmen untuk memerangi segala bentuk PAKSAAN dan PELECEHAN 

 ERAMET berkomitmen untuk meningkatkan PERBEDAAN dan KEMAJUAN 

PROFESIONAL 

 ERAMET berkomitmen untuk menciptakan LINGKUNGAN KERJA yang aman dan 

sehat 

 ERAMET berkomitmen untuk meningkatkan KESELAMATAN karyawan dan kerabat 

dekat mereka 

 ERAMET berkomitmen untuk menjaga KEAMANAN di berbagai lokasinya 

 ERAMET berkomitmen untuk menghormati PRIVASI dan informasi pribadi seluruh 

pemegang kepentingannya 

 ERAMET berkomitmen untuk meningkatkan INFORMASI PASAR YANG ANDAL DAN 

JUJUR, serta MENCEGAH PERDAGANGAN ORANG DALAM 

 

 

 Pencegahan korupsi 

 Pencegahan segala bentuk pencucian uang 

 Memerangi konflik kepentingan 

 Menghormati aturan persaingan yang adil 

 Menghormati kerahasiaan dan hak paten 

 Menjaga citra dan reputasi ERAMET serta para karyawan dan mitra mereka 

 

 

 

 Pejabat Etika 

 Sistem pengungkapan aib profesional ERAMET 

 

 



 

Tujuan dari perjanjian etika ini (“Perjanjian”) adalah membuat sekumpulan aturan dan prinsip 

untuk tindakan dan perilaku yang berlaku pada semua karyawan Grup Eramet (“Grup”) serta 

para perwakilan dan agennya. 

 

Penghormatan perorangan dan kolektif atas aturan dasar yang ditetapkan dalam Piagam ini 

merupakan tugas sehari-hari bagi seluruh karyawan Grup, yang melibatkan keragaman 

budaya dan pengalaman mereka. 

 

Berlaku bagi seluruh entitas Grup, Perjanjian ini juga harus ditingkatkan di luar perusahaan 

oleh para karyawan, diperhatikan oleh semua pemegang kepentingan yang bekerja atau 

bertindak untuk Grup secara teratur, serta mereka yang terkena dampak tindakan Grup. 

 

Didasarkan pada tanggung jawab perorangan, tugas bersama dan integritas karyawan, 

Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan perilaku teladan yang selaras dengan nilai-nilai 

dasar Grup dalam segala kondisi, yaitu: 

 

 berorientasi pelanggan dan pemegang kepentingan, 

 kinerja berkesinambungan, 

 prakarsa dan semangat tim, 

 hormat dan pengembangan karyawan, 

 integritas dan kebulatan tekad. 

 

Aturan ini tidak menyeluruh tapi, dipadukan dengan rasa tanggung jawab yang dimiliki tiap 

orang, merupakan tolok ukur berguna bagi seluruh anggota Grup dan pemegang kepentingan. 

 

Karena itulah Grup telah membuat sebuah program kepatuhan lengkap dengan memadukan 

aturan yang ditetapkan dalam Perjanjian dengan yang terdapat dalam konten lain seperti 

Perjanjian Manajemen Risiko dan prosedur terkaitnya, Perjanjian Kerahasiaan, Perjanjian 

Keamanan Komputer, Perjanjian Lingkungan, Perjanjian Pembelian Bertanggung Jawab dan 

panduan tentang hadiah dan undangan. 

 

Untuk melaksanakan program kepatuhan Grup dan memastikan penghormatan atasnya, 

diputuskan untuk menunjuk satu orang khusus untuk fungsi ini (selanjutnya disebut “Pejabat 

Etika”) yang peran dan tanggung jawabnya ditetapkan dalam Perjanjian ini. 

 

 

 

 



 

 

 

ERAMET berada di lima benua dan lebih dari dua puluh negara dengan budaya dan tradisi 

yang sangat berbeda. Bagi ribuan karyawan Grup di seluruh dunia dan karena sifat lokasi, 

pelanggan dan posisi internasional di tiap aktivitasnya, ERAMET harus memastikan bahwa 

hak semua orang dan masyarakat dihormati. 

 

Grup berupaya untuk mengembangkan hubungan berkelanjutan dengan populasi, otoritas 

dan masyarakat setempat di berbagai lokasinya. Grup berupaya untuk memastikan 

penghormatan penuh atas tradisi dan budaya setempat. 

 

Dengan tunduk pada hukum dan regulasi yang berlaku, Grup memberikan banyak 

sumbangan pada organisasi amal. Semua sumbangan tunduk pada perjanjian tertulis 

sebelumnya dari Pejabat Etika dan harus ditunjukkan dan dipaparkan, jika relevan. 

 

Selain itu, dengan tunduk pada kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku, 

aktivitas pensponsoran menjadi bagian dari kebijakan komunikasi ERAMET. 

 

ERAMET mempertahankan kebijakan kenetralan politik sepenuhnya di negara tempatnya 

menyelenggarakan bisnis. Grup dapat menyelenggarakan kontrak dengan otoritas publik, 

negara bagian atau wilayah, untuk berkontribusi pada pendanaan proyek pengembangan, tapi 

menolak untuk berkontribusi atau memberikan apa pun pada para pejabat pemerintah, partai, 

atau organisasi politik. Grup menghormati hak karyawannya untuk terlibat secara pribadi 

dalam kehidupan politik setempat maupun komunitas. Akan tetapi, karyawan harus 

memisahkan aktivitas politik pribadi mereka dengan jelas dari tugas di lingkungan Grup. 

 

 

 

ERAMET menjaga hubungan dengan para penyedia layanan dan pemasoknya yang 

didasarkan pada penghormatan dan kepercayaan serta menganggap hubungan ini sebagai 

bagian dari pendekatan jangka panjang. 

 

Fungsi Pengadaan ERAMET berkontribusi pada penciptaan nilai dalam Grup dan kinerja 

ekonominya yang berkesinambungan. Fungsi Pengadaan Grup menetapkan prosedur untuk 

mengawasi hubungan dengan para penyedia layanan dan pemasok. Berlaku bagi semua 

karyawan, prosedur ini dirancang untuk memastikan rasa hormat dengan perlakuan setara 

antar pemasok dan antar penyedia layanan. Grup mengembangkan praktik panggilan 

penawaran untuk memastikan persaingan bebas di antara para penyedia layanan dan 

pemasoknya. Hal ini mempertimbangkan karakteristik dan kendala khusus yang dibebankan 

oleh lingkungan setempat, untuk memastikan penghormatan akan persaingan yang adil. 



 

Keputusan pengadaan didasarkan pada penilaian objektif akan integritas dan keandalan para 

penyedia layanan dan pemasok. Semua keputusan pengadaannya didasarkan pada kriteria 

harga, mutu, kinerja, waktu tunda dan kesesuaian layanan yang diajukan untuk kebutuhan 

Grup dalam kondisi khusus tersebut. Karyawan Grup menerapkan ketakberpihakan penuh 

dan objektivitas dalam hubungan mereka dengan seluruh pemegang kepentingan. 

 

Grup telah membuat sebuah Perjanjian Pengadaan Bertanggung Jawab yang menetapkan 

komitmennya terhadap peningkatan perhatian akan masalah perkembangan berkelanjutan 

yang terkait dengan pengadaan (kondisi dan standar kerja, lingkungan, praktik bisnis terbaik). 

 

ERAMET menghormati citra para pemasok, penyedia layanan, dan mitranya serta 

melepaskan diri dari segala komentar yang menjatuhkan tentang mereka. Selain itu, para 

karyawannya memastikan bahwa mereka melindungi sifat rahasia semua data yang diberikan 

para pihak ketiga dalam perkembangan hubungan bisnis. 

 

Dengan harapan untuk memastikan peningkatan berkelanjutan, ERAMET telah membuat 

Perjanjian Lingkungan dan Kebijakan Pengembangan Berkesinambungan. Dengan 

memberikan prioritas pada perlindungan dan pengembangan karyawannya dan pengendalian 

risiko serta dampak, Grup mematuhi sepenuhnya regulasi yang berlaku dan mengembangkan 

standar kinera sesuai dengan praktik terbaik industri. Grup terutama memperhatikan 

karakteristik produk serta risiko dan dampak yang menyertai penggunaannya. 

 

Tujuan ERAMET adalah memenuhi standar dunia tertinggi dalam hal pengembangan 

berkesinambungan. Aspek dan dampak lingkungan, kesehatan dan sosial dipertimbangkan 

mulai tahap rancangan hingga penyelesaian seluruh aktivitas dan proyek. Pengetahuan yang 

akurat akan dampak nyata pengoperasiannya merupakan hal mendasar. Kemampuan untuk 

memperkirakan dan menilai perkembangan maupun masalah adalah hal yang sangat penting 

untuk mengelola proyek industri Grup. Penyampaian hasil yang dicapai menjadi suatu 

kewajiban administratif. Dengan membuat sistem informasi EraGreen untuk lingkungan, Grup 

menyediakan bagi dirinya sendiri alat yang diperlukan untuk memenuhi ambisinya. 

 

ERAMET menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggannya dan ditandai dengan 

kesetiaan dan spesifikasi mutu yang terus-menerus diperbarui. Dalam hal ini, karyawan Grup 

memastikan bahwa mereka menginformasikan dan memunculkan kesadaran pada para 

pelanggan Grup tentang prinsip dan nilai yang dipegang teguh oleh Perjanjian. 

 

ERAMET berupaya untuk memperlakukan semua pelanggannya dengan adil dan jujur, apa 

pun skala pengoperasian mereka. Ketersediaan dan kemampuan beradaptasi dari para 

karyawan Grup akan memungkinkan Grup untuk memberikan pelanggannya tingkat layanan 



 

yang paling memungkinkan. Jadi, karyawan ERAMET terus-menerus mencoba menawarkan 

pelanggan produk dan layanan yang paling sesuai untuk kebutuhan mereka dan bertindak 

untuk memuaskan mereka secara berkesinambungan. 

 

Grup berupaya untuk memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan pada para 

pelanggan, dalam penyajian, pernyataan atau semua bentuk komunikasi lain, adalah jujur dan 

akurat. 

 

Selain itu, ERAMET berhati-hati untuk tidak memasarkan produk yang, seluruh atau 

sebagiannya, mengandung atau dihasilkan bijih dari area konflik atau negara yang terkena 

embargo internasional. 

 

 

Produksi dan aktivitas ERAMET hanya bisa bertahan melalui keterlibatan karyawannya dan 

mutu pekerjaan mereka. Sebuah perusahaan tidak dapat mencapai keberhasilan apa pun 

tanpa memastikan bahwa karyawannya sejahtera dan mendapatkan pelatihan atau 

diperhatikan kondisi kerjanya. 

 

Untuk menjamin kemajuan berkelanjutan dalam praktiknya, Grup meningkatkan kerja sama 

tim, menghilangkan pemisahan dan melakukan pertukaran di lingkungan semua 

perusahaannya. 

 

Diskriminasi, ketidaksetaraan perlakuan antara pria dan wanita, rasisme, kekerasan, 

eksploitasi anak-anak, kerja paksa dan kondisi hidup atau kerja yang berbahaya atau tidak 

manusiawi tidak akan diterima karena alasan apa pun atau di lokasi manapun. Karena itulah, 

semua karyawan ERAMET di mana saja harus berhati-hati untuk tidak menggabungkan diri 

dengan para pihak ketiga yang dapat bersalah karena praktik tersebut. 

 

 

ERAMET melakukan semua langkah untuk memastikan perundingan bersama yang tulus dan 

jujur, jaminan hubungan amanah yang terjalin antar karyawan Grup. Hal ini menjamin 

penyelenggaraan hak-hak serikat dagang di seluruh dunia dan menghormati berbagai hak 

karyawan untuk bergabung dengan serikat dagang atau organisasi pekerja pilihan mereka. 

Divisi dan anak perusahaan Grup di manapun akan berkomunikasi dan bernegosiasi secara 

terbuka dengan tenaga kerja mengenai masalah kepentingan bersama dan akan mendorong 

segala bentuk perundingan perorangan atau bersama. 

 

Untuk memudahkan negoriasi ini, ERAMET telah membuat bagian konsultasi khusus dan 

teratur, berdasarkan karakter kepercayaan dan dalam semangat kesetiaan. Terutama Komite 

Kerja Grup dan Dewan Kerja Eropa, mengumpulkan perwakilan personel tidak hanya di 

Prancis, tapi juga di tingkat internasional. 

 



 

Di tingkat lokal, jika disyaratkan oleh hukum negara tempat ERAMET berdiri, terdapat 

perwakilan karyawan. Jadi, pada dasarnya semua karyawan Grup diwakili melalui struktur 

dialog dan konsultasi yang setara dengan dewan kerja, komite kesehatan & keselamatan atau 

melalui organisasi serikat dagang. 

 

ERAMET menentang segala bentuk paksaan atau siksaan di tempat kerja dan berupaya keras 

untuk memastikan bahwa tidak seorang pun diperkenankan menderita tindakan yang 

menyebabkan pelanggaran hak mereka atau kehilangan kehormatan diri mereka. Grup akan 

melakukan semua langkah yang diperlukan untuk mencegah atau menghukum segala bentuk 

pelecehan psikologis atau seksual, termasuk, jika relevan, pengakhiran hubungan kerja. 

 

Jika seorang menjadi korban atau saksi jenis perilaku ini, mereka dapat langsung melaporkan 

insiden tersebut pada pengawas, Departemen Sumber Daya Manusia, atau Pejabat Etika. 

Tidak ada tindakan yang boleh dilakukan terhadap karyawan yang melaporkan insiden 

dengan jujur. 

 

Karena sejarahnya, ERAMET adalah grup heterogen dan global. Tentu saja, ERAMET 

meyakini bahwa perbedaan asal karyawannya merupakan salah satu kekuatan utamanya. 

Dengan demikian, Grup meningkatkan kesetaraan peluang dan menghormati hukum dan 

regulasi yang melarang segala diskriminasi terkait usia, jenis kelamin, asal etnis, 

ketakmampuan atau pandangan politik atau filosofi. 

 

Hanya kecakapan, pengalaman dan bakat pribadi yang dipertimbangkan dalam pemilihan 

karyawan dan pengembangan karir mereka. Perekrutan akan ditopang oleh kriteria objektif 

yang menghilangkan segala dugaan nepotisme. 

 

Untuk memastikan perkembangan dan kemajuan karyawannya, ERAMET mengembangkan 

berbagai kursus pelatihan internal yang dapat diakses sejumlah besar staf serta cara kerja 

kolaborasi yang menguntungkan alih kecakapan. 

 

Grup mencoba untuk mengembangkan suatu budaya bersama yang menghormati 

karakteristik khas tiap orang. Motivasi, praktik manajerial, kepercayaan dan rasa memiliki 

pada Grup merupakan hal sangat penting bagi keseluruhan kinerja ERAMET dan 

karyawannya. 

 

 



 

 

ERAMET berupaya untuk melaksanakan langkah-langkah guna menciptakan lingkungan 

kerja yang aman dan sehat di seluruh lokasinya. Kesehatan para karyawan, personel 

pemasok dan mitra serta pengunjung serta orang yang hidup di sekitar lokasi industri, 

merupakan prioritas Grup. Kondisi kesehatan dan kerja adalah kriteria untuk semua 

pembuatan keputusan sehari-hari, apa pun tingkat manajemen yang bersangkutan. 

 

Untuk melindungi kesehatan karyawannya dan mencegah risiko kesehatan terkait aktivitas, 

Grup telah melaksanakan program pencegahan dan membuat para karyawannya menyadari 

berbagai penyakit di tempat kerja yang mungkin mereka hadapi. Dalam hal ini, program 

tersebut memberlakukan sebuah kebijakan informasi mengenai risiko dan tindakan 

pencegahan yang harus dilakukan. Grup terlibat pula dalam tindakan untuk pencegahan 

ketagihan (alkohol, tembakau, obat terlarang), menyelenggarakan kampanye kesadaran serta 

dukungan untuk aktivitas pengobatan. Selain itu, Grup mendukung aktivitas penelitian yang 

dilakukan para ilmuwan dan pakar independen untuk meningkatkan kendali atas seluruh 

dampak kesehatan dan lingkungan yang dapat berkaitan dengan produk tertentu. 

 

Pelaksanaan kebijakan kesehatan ERAMET dipimpin oleh Pejabat Kesehatan Kerja grup dan 

disajikan dalam bentuk aktivitas yang pelaksanaannya mengandalkan jaringan para dokter 

dan staf penanggung jawab layanan kesehatan grup serta kontributor keselamatan dan 

lingkungan di lokasi terkait aspek teknik yang berhubungan dengannya. Isi dan frekuensi 

pemantauan disesuaikan dengan tipe pekerjaan, risiko terkait dan kemungkinan paparan. 

 

 

 

Di semua lokasi, keselamatan karyawan dan keluarga mereka merupakan prioritas mutlak 

bagi ERAMET. Jadi, Grup melaksanakan langkah pencegahan dan perlindungan untuk 

memastikan keselamatan paling memungkinkan di lokasinya, menghindari kecelakaan di 

tempat kerja dan mengurangi tingkat keparahannya jika terjadi. 

 

ERAMET juga mengharapkan tiap karyawan untuk menunjukkan perilaku teladan, perhatian 

dan pemahaman terkait risiko yang mungkin muncul sehari-hari. Baik di lokasi pabrik maupun 

pertambangan, aktivitasnya memerlukan perhatian terus-menerus untuk menghindari 

kecelakaan dan memastikan bahwa kesehatan karyawan Grup dan kontraktor eksternal tidak 

terancam. 

 

Dengan maksud inilah, para karyawan diinformasikan secara teratur tentang keberadaan 

risiko dan prosedur yang harus diikuti. ERAMET memastikan agar karyawannya dilatih dalam 

mengelola masalah kesehatan dan risiko industri. Berbagi praktik terbaik melalui aktivitas 

kesadaran dan pelatihan tim serta subkontraktor, menjadi bagian dari pendekatan ini. 

 

Pelaksanaan kebijakan keselamatan dipimpin oleh seorang pejabat keselamatan di tingkat 

Grup dan kontributor setempat di negara tempat Grup didirikan. 



 

 

 

Grup beroperasi di seluruh lima benua, di berbagai negara dengan karakter kondisi politik dan 

ekonomi yang sangat beragam. Lokasi dan karyawannya kadang-kadang ditempatkan di area 

dengan risiko keamanan. 

 

Karena itulah Grup memastikan untuk melatih karyawannya dalam mengelola krisis dan 

situasi politik tidak stabil dan melakukan pengaturan perlindungan yang diperlukan dalam tiga 

hal berikut ini: 

 

 perlindungan perorangan, termasuk staf ekspatriat; 

 perlindungan fasilitas; 

 perlindungan informasi. 

 

Untuk maksud ini, Grup telah membuat fungsi Direktur Keamanan. Direktur ini yang bekerja 

membantu Komite Eksekutif dan para manajer operasional, harus: 

 

 menentukan sifat ancaman dan mengukur risiko terhadap aktivitas dan personel Grup; 

 membantu menilai dan melaksanakan alat bantu sumber daya manusia dan teknik 

yang diperlukan untuk pencegahan dan perlindungan; 

 menginformasikan para karyawan Grup dan memunculkan kesadaran mereka akan 

kenyataan risiko, alat bantu yang digunakan untuk mengatasinya dan praktik yang 

dimanfaatkan. 

 

 

 

ERAMET memberikan perhatian terbesar untuk menghormati privasi karyawan dan mitranya. 

Karena itulah, grup ini melindungi kerahasiaan informasi pribadi yang diberikan karyawan dan 

mitranya. Grup akan memastikan bahwa tidak ada informasi yang disampaikan pada Grup 

untuk maksud khusus yang akan dikirimkan pada pihak ketiga atau digunakan untuk maksud 

lain tanpa izin dari orang yang pada awalnya memberikan informasi tersebut. 

 

ERAMET memastikan untuk memberikan para pemegang kepentingan informasi keuangan 

yang akurat, tepat dan jujur. Untuk mencapai tujuan transparansi ini, telah dibuat aturan 

akuntansi Grup yang memenuhi standar internasional terbaik dan sepenuhnya mematuhi 

regulasi yang berlaku. 



 

ERAMET memberikan perhatian terbesar untuk menghindari situasi perdagangan orang 

dalam apa pun. Grup memastikan untuk memunculkan kesadaran karyawannya mengenai 

masalah kerahasiaan profesional. Tiap karyawan yang, melalui aktivitas profesional mereka, 

memiliki akses ke informasi yang belum diketahui oleh masyarakat umum, dan yang, jika 

dipaparkan, kemungkinan akan memengaruhi harga bursa saham sekuritas dari salah satu 

perusahaan Grup atau perusahaan lain, dilarang membeli atau menjual saham ini atau 

sekuritas lain dari perusahaan ini atau melakukannya melalui perantara, selama informasi ini 

tidak dipaparkan pada masyarakat umum. 

 

Untuk mencegah keberadaan perdagangan orang dalam di lingkungan Grup, aturan sangat 

ketat telah dilaksanakan terhadap masalah ini dan dibuat daftar terperinci tentang semua 

karyawan yang memiliki informasi orang dalam terkait aktivitasnya. Hal ini berlaku di semua 

tingkatan dan departemen Grup, bukan hanya tingkat manajemen paling senior atau di 

departemen akuntansi dan keuangan. 

 

Aturan ini berlaku pula terhadap informasi khusus yang mungkin dimiliki karyawan tentang 

perusahaan lain, terutama pelanggan, pemasok atau mitranya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Karyawan ERAMET menuntut sikap teladan dan perilaku etis yang tidak melanggar hukum 

negara tempat mereka beroperasi atas diri mereka sendiri atau nilai yang mereka patuhi. 

 

 

1. Grup ERAMET berkomitmen dengan teguh untuk mencegah korupsi 

 

Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan fungsi publik atau swasta untuk manfaat 

pribadi. Penentangan terhadap korupsi merupakan prioritas mutlak bagi Grup. ERAMET 

memperhatikan aturan Perjanjian Antisuap OECD yang ditandatangani pada 17 Desember 

1997 serta semua hukum yang berlaku di negara tempat Grup beroperasi dan secara lebih 

umum, perjanjian internasional yang berlaku padanya. 

 

Mencegah korupsi adalah sebuah tugas moral yang disyaratkan Grup, demi negara dan mitra 

operasionalnya. Tiap karyawan Grup berupaya menghormati perundangan negara di mana 

mereka bekerja, dan tidak pernah terlibat secara langsung atau tidak langsung, dalam 

tindakan korupsi apa pun. 

 

Mencegah korupsi juga merupakan kewajiban ekonomi bagi ERAMET. Praktik korupsi melalui 

pengaliran dana untuk pribadi dari berbagai sumber daya penting dan kesalahan fungsi yang 

ditimbulkannya, merusak masyarakat maupun Grup. 

 

Untuk pelaksanaan praktis kebijakan pencegahan korupsinya, ERAMET mensyaratkan 

semua karyawan dan mitranya untuk memahami dengan pasti, apa yang disebabkan oleh 

fenomena ini dan mampu mengidentifikasi aktivitas yang dapat dianggap sebagai tindak 

korupsi dan menimbulkan risiko tertentu bagi Grup. Untuk maksud ini, ERAMET 

mengupayakan kebijakan yang berfokus pada pemunculan kesadaran dalam memerangi 

korupsi. 

 

Memperlancar pembayaran berupa pembayaran pada pejabat pemerintah maupun partai 

politik dalam jumlah kecil untuk mempercepat pemrosesan suatu tindakan standar, harus 

dilarang. Praktik pungutan liar ini sudah pasti bisa dianggap sebagai tindakan korupsi oleh 

sejumlah standar hukum dan menyebabkan risiko hukum bagi Grup dan karyawannya. 

 

ERAMET mengingatkan pula seluruh karyawan dan pihak ketiganya, bahwa mereka sangat 

dilarang untuk membayar atau menerima suap, yaitu “segala keuntungan tidak sepatutnya, 

berkaitan dengan uang atau yang lainnya”, secara langsung atau melalui perantara, pada atau 

dari pejabat pemerintah atau perorangan, di mana pun di dunia ini, dengan maksud untuk 

mendapatkan perlakukan istimewa atau memengaruhi hasil negosiasi yang melibatkan Grup 

sebagai pihak yang berkepentingan. 

 

Para karyawan tidak pernah diperbolehkan, secara langsung atau melalui pihak ketiga, 

membuat atau menawarkan pembayaran tunai atau layanan pada pegawai sipil, pejabat 

pemerintah atau orang yang memiliki posisi untuk memengaruhi mereka. Demikian pula 

sebaliknya, mereka dilarang menerima pembayaran atau manfaat dari layanan serupa untuk 

memengaruhi penilaian mereka dalam menjalankan binsis Grup. 



 

 

Jika dilaporkan praktik korupsi, Grup akan segera melakukan audit dan penyelidikan yang 

sesuai, mengakhiri aktivitas ini jika terbukti dan, jika perlu, melakukan tindakan yang sesuai. 

 

Pertukaran hadiah dan tindakan ramah tamah merupakan bagian dari tradisi dan kebiasaan 

perilaku bisnis di sebagian besar budaya. Akan tetapi, oleh sejumlah standar hukum berbagai 

negara tempat Grup beroperasi, praktik ini dapat dianggap sebagai tindakan korupsi atau 

dapat digunakan oleh perorangan dengan maksud jahat tertentu sebagai bentuk korupsi 

tersembunyi. Karena itulah Grup mengawasi praktik ini dengan ketat. Aturan transparansi 

disyaratkan dalam segala kondisi: hadiah yang diterima atau ditawarkan sebagai bagian dari 

hubungan bisnis harus dilaporkan pada manajemen. Selain itu, nilai hadiah dan undangan 

yang diterima karyawan tidak boleh melampaui batas maksimum yang ditetapkan Kebijakan 

Grup yang berlaku di ERAMET. 

 

Jika praktik budaya setempat menyimpang dari batasan ini terkait hadiah dan undangan, 

karyawan harus menginformasikan manajemen sebelumnya dan meminta pengecualian dari 

Pejabat Etika. 

 

2. Memerangi pungutan liar 

 

ERAMET menyadari tekanan yang mungkin dibebankan pada karyawan sehingga 

mewajibkan mereka, dengan berbagai cara pungutan liar, untuk melakukan pembayaran atau 

memberikan keuntungan. 

 

Jika menghadapi upaya pungutan liar, ERAMET akan menginformasikan otoritas penegakan 

hukum secara sistematis dan melibatkan tindakan hukum, jika perlu. Di mana pun, ERAMET 

akan bekerja sama dengan otoritas publik untuk memberantas praktik korupsi sekaligus 

memastikan untuk menjamin keselamatan karyawan dan pihak ketiganya yang menjadi 

korban praktik ini. 

 

 

Pencucian uang merupakan penanaman kembali sejumlah uang yang diperoleh secara tidak 

sah dalam aktivitas yang sah. 

 

ERAMET melakukan semua langkah yang sesuai untuk mencegah segala bentuk pencucian 

uang selama aktivitasnya. 

 

Untuk memerangi tipe praktik ini, Grup meminta para karyawannya untuk melarang tipe 

transaksi berikut: 

 

 transaksi dengan perincian nama dan kontak yang tidak diketahui; 

 transaksi yang dilakukan oleh perantara yang tidak diketahui atau tidak relevan; 

 transaksi tidak relevan atau tidak teridentifikasi; 

 cara pembayaran tidak lazim. 

 

Tiap karyawan harus menunjukkan perhatian mutlak terkait pembayaran yang dilakukan, 

untuk dapat mendeteksi tiap ketidakwajaran. Apabila seorang karyawan, sebagai bagian dari 



 

aktivitasnya, menjadi saksi suatu tindakan pencucian uang, mereka harus segera 

menginformasikannya pada Pejabat Etika. Pejabat Etika akan melakukan audit dan 

penyelidikan yang sesuai untuk mengakhiri tindakan ini, jika memang terbukti, dan melakukan 

tindakan hukum yang sesuai bersama-sama otoritas publik. 

 

 

 

Sebuah konflik kepentingan adalah situasi apa pun di mana konflik antara kepentingan umum 

dan kepentingan publik atau pribadi kemungkinan akan membahayakan penyelenggaraan 

fungsi independen, tidak memihak dan objektif. 

 

Grup mensyaratkan karyawan dan mitranya untuk menunjukkan kesetiaan dan menghindari 

menempatkan diri dalam posisi yang dapat menyebabkan mereka berada dalam situasi konflik 

kepentingan. 

 

Jika seorang karyawan berada dalam situasi yang dapat menciptakan konflik antara 

kepentingan pribadi atau kepentingan anggota keluarga atau kerabat mereka dan Grup, 

mereka harus segera menginformasikan secara transparan pada pengawas, yang akan 

menghubungi Pejabat Etika. Prosedur ini akan memungkinkan yang bersangkutan diberikan 

pelepasan tuntutan tertulis khusus, jika relevan. Atau, karyawan harus mengakhiri konflik 

kepentingan tersebut. 

 

Segala situasi yang dapat memengaruhi ketakberpihakan dan penilaian karyawan secara 

buruk harus dihindari. Dalam hal ini, karyawan harus, sejauh mungkin, menghindari memiliki 

kepentingan atau investasi dalam perusahaan penyedia layanan, pemasok, pelanggan, 

pesaing atau konsultan ERAMET, dan dalam segala kondisi mempublikasikannya. 

 

 

 

Persaingan terbuka dan adil antar perusahaan, sebagaimana dijamin oleh perundangan 

tentang persaingan, merupakan kepentingan langsung ERAMET dan semua pelanggan, mitra 

dan pelanggannya. Dalam hal ini, Grup mematuhi sepenuhnya regulasi persaingan yang 

terutama melarang perjanjian, praktik terencana atau penyalahgunaan sebuah posisi dominan 

apa pun di pasar yang bersangkutan, tempat pelanggan atau pemasoknya terlibat. 

 

Para karyawan tidak diperkenankan menggunakan perilaku tidak adil apa pun terhadap para 

pesaing. Grup melarang setiap kesepakatan tidak sah, terutama melalui perjanjian, proyek, 

pengaturan atau praktik terkoordinasi antara para pesaing terkait harga, wilayah, pangsa 

pasar atau pelanggan. Karyawan juga dilarang untuk bertukar informasi dengan pesaing yang 

ditujukan untuk membatasi persaingan. 

 

Apabila seorang karyawan meragukan apakah suatu tindakan atau transaksi memenuhi 

perundangan persaingan yang berlaku, mereka harus menginformasikan Pejabat Etika. 

 

 



 

 

ERAMET menganggap menghormati kerahasiaan dan hak paten sebagai salah satu prioritas 

utamanya. Grup menjamin karyawan dan mitranya bahwa informasi yang mereka berikan 

akan diperlakukan dengan penghormatan yang sesuai dan hanya digunakan untuk tujuan 

yang sah. Semua informasi yang disediakan bagi karyawan harus digunakan dengan 

menghormati keamanan, kerahasiaan dan citra perusahaan Grup serta semua ketentuan 

hukum dan pengaturan yang kemungkinan melibatkan pertanggungjawaban perdata atau 

pidana karyawan. 

 

Seluruh karyawan ERAMET memiliki kewajiban umum kerahasiaan terkait informasi yang 

disampaikan selama fungsi mereka, baik informasi milik perusahaan Grup atau informasi yang 

dipercayakan oleh pihak ketiga pada perusahaan Grup, terutama selama hubungan bisnis. 

 

Informasi rahasia berarti informasi yang pemaparannya pada orang yang tidak berwenang 

dapat sangat merusak reputasi Grup, karyawan atau mitranya. Informasi rahasia mencakup 

data keuangan dan strategis, informasi tentang sumber daya manusia dan data pribadi, serta 

informasi teknik tentang proses industri. Daftar ini tidak menyeluruh. Penyebaran informasi 

rahasia dibatasi pada karyawan, layanan atau departemen Grup yang harus mengetahuinya 

untuk penyelesaian pekerjaan mereka atau untuk tugas khusus. 

 

Karyawan ERAMET harus menunjukkan perhatian paling memungkinkan dalam menjaga dan 

menangani hak kekayaan intelektual Grup secara memadai, yang terutama mencakup hak 

kekayaan intelektual yang meliputi paten, kekayaan industri, rahasia dagang, merek dagang 

dan konsep industri. 

 

Karyawan Grup tunduk pada tugas menjaga pengungkapan dan kerahasiaan di luar Grup, 

terutama terkait pekerjaan dan proyek yang dipercayakan pada mereka. 

 

Grup harus menjaga citra dan reputasinya. Masalah ini menimbulkan tantangan baru ketika 

alat bantu komunikasi baru seperti jejaring sosial dan situs web untuk berbagi konten semakin 

meluas. 

 

Alat bantu baru ini harus digunakan dengan bertanggung jawab oleh para karyawan. Hanya 

karyawan yang sepenuhnya berwenang yang diizinkan menyampaikan aktivitas dan produk 

Grup atas nama Grup. Karyawan harus secara sukarela dan penuh kesadaran menghindari 

pemberian pandangan umum di jejaring ini dan alat bantu berbagi informasi dalam cara 

sedemikian rupa sehingga melanggar atau membahayakan kepentingan atau citra Grup. 

 

Selain itu, sangat dilarang untuk menggunakan alat bantu komunikasi perusahaan terutama 

e-mail dan jaringan Internet untuk maksud yang tidak sesuai atau patut, khususnya untuk 

mengirim atau menerima pesan atau gambar yang dapat dianggap sebagai serangan, 

penghinaan atau merugikan perorangan. Tiap karyawan bertanggung jawab atas penggunaan 

sumber daya komputer dan jaringan yang mereka miliki aksesnya. 



 

Perjanjian ini tersedia di situs web Grup: www.eramet.com. Perjanjian tersebut 

disebarluaskan ke seluruh karyawan Grup saat ini dan akan diberikan pada semua karyawan 

baru Grup saat menandatangani kontrak kerja mereka. 

 

Berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015, perjanjian ini membatalkan dan menggantikan versi 

perjanjian etika terdahulu terbitan tahun 2010. 

 

Pelatihan akan diselenggarakan secara teratur di seluruh entitas Grup untuk memunculkan 

kesadaran di antara para karyawan mengenai prinsip dan nilai yang disuratkan dalam 

Perjanjian ini dan memberikan jawaban pada pertanyaan yang mungkin mereka ajukan dalam 

konteks pelaksanaan Perjanjian dan kepatuhan padanya sehari-hari. 

 

Selain itu, ERAMET akan memperhatikan untuk memastikan bahwa para mitra yang bekerja 

atau bertindak secara teratur untuk Grup memiliki tanggung jawab etis yang sesuai dengan 

miliknya sendiri. Hal ini akan menjadi pilihan kriteria penting dalam membangun hubungan 

bisnisnya. Lebih jauh, kesinambungan hubungan Grup dengan mitranya terutama para 

perantara, akan bergantung pada perantara yang menolak segala tindakan korupsi atau 

pencucian uang, situasi konflik kepentingan apa pun dan pelanggaran ketentuan hukum lain 

yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi. 

 

Untuk maksud ini, Grup akan memerlukan media untuk memverifikasi bahwa para mitranya 

itu sendiri mematuhi prinsip dan nilai yang disuratkan dalam Perjanjian. Terutama, Grup dapat 

mengawasi bahwa mitranya mematuhi perjanjian dan hukum terkait korupsi sebagai 

pelanggaran pidana. 

 

 

 

Di tingkat manajemen tertinggi, ERAMET telah membuat posisi khusus Pejabat Etika yang 

bertanggung jawab atas penyebarluasan dan pemantauan program kepatuhan Grup. 

 

Pejabat Etika: 

 

 ditunjuk oleh Direktur Eksekutif; 

 bukan bagian dari divisi dan anak perusahaan Grup. 

 berada di bawah otoritas langsung Direktur Eksekutif yang menerima laporan 

langsung darinya. 

Ia memiliki tanggung jawab operasional atas program kepatuhan ERAMET. Tugasnya 

mencakup: rancangan, penyebaran dan pelaksanaan kebijakan di seluruh bidang yang 

tercakup oleh kepatuhan dan etika; pelatihan karyawan mengenai masalah terkait kepatuhan; 

manajemen risiko kepatuhan terkait pihak ketiga; pemeriksaan, audit dan penyelidikan 

bersama departemen audit internal terkait masalah dan fakta kepatuhan yang dilaporkan 

karyawan Grup atau pihak ketiga; manajemen platform pengungkapan aib. 

 

Setiap tahun ia harus menyerahkan laporan pada Direktur Eksekutif yang memberikan 

perincian penyebarluasan dan pemantauan program kepatuhan dan segala pelanggaran 

prinsip yang tercakup dalam Perjanjian ini dan tindakan yang dilakukan untuk 

memperbaikinya. 



 

 

 

Selain itu, penutupan kontrak utama Grup yang dapat menimbulkan risiko kepatuhan harus 

diajukan pada Pejabat Etika untuk dijadikan bahan pertimbangan terlebih dahulu. 

 

 

 

Tiap karyawan harus memperhatikan untuk memastikan bahwa Perjanjian dilaksanakan 

dengan sesuai. Seorang karyawan yang meyakini bahwa prinsip atau nilai yang dipegang 

teguh Perjanjian telah dilanggar, harus menginformasikannya pada pengawas. 

 

Akan tetapi, jika memberikan peringatan pada pengawas menyebabkan kesulitan bagi 

karyawan Grup, mereka dapat menggunakan sistem pengungkapan aib Grup. 

 

Sistem pengungkapan aib profesional yang digunakan Eramet telah mendapatkan No. 

pengesahan dari Komite Nasional Teknologi Informasi dan Kebebasan AU-004 tanggal 8 

Desember 2005, yang diubah pada tanggal 30 Januari 2014, sehingga memberikan 

pengesahan spesifik untuk pemrosesan otomatis data pribadi yang digunakan sebagai bagian 

dari sistem pengungkapan aib profesional. 

 

Pengungkapan aib profesional ini memungkinkan pemberitahuan informasi bersifat berikut ini: 

 

 Korupsi; 

 Penipuan; 

 Pencurian; 

 Penggelapan; 

 Pemalsuan; 

 Konflik Kepentingan; 

 Praktik anti kompetisi; 

 Diskriminasi, perlakuan tidak adil dan pelecehan moral atau seksual di tempat 

kerja; 

 Perilaku yang bertentangan dengan kebijakan dan standar Grup mengenai 

kesehatan, kebersihan, keselamatan di tempat kerja, dan perlindungan 

lingkungan; 

 Pelanggaran serius atau risiko bahaya serius terhadap hak asasi manusia 1 

karyawan Grup atau pihak ketiga yang terpengaruh oleh aktivitas perusahaan; 

 Dan secara lebih umum lagi, setiap kejahatan atau pelanggaran, pelanggaran 

serius dan nyata dari hukum atau peraturan dan ancaman atau prasangka serius 

terhadap kepentingan umum. 

 

  Karyawan yang ingin menggunakan sistem pengungkapan aib profesional harus 

mengirimkan e-mail ke alamat berikut ini Deontologue-Eramet@erametgroup.com. Hanya 

                                                   
1 Hak Asasi Manusia adalah hak yang diakui secara universal bagi semua manusia, terlepas dari kebangsaan, 
jenis kelamin, asal etnis, status ekonomi, agama atau kondisi lainnya.  Hak-hak ini diakui secara khusus oleh 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan oleh Konvensi-konvensi dasar ILO. 
larangan diskriminasi; persamaan dalam hukum; ruang pribadi dan keluarga; agama, budaya, sains dan 
pendidikan, dll.  



 

 

Pejabat Etika yang memiliki akses ke isi pesan ini dan akan mengenali identitas karyawan 

yang menggunakan sistem ini. Semua langkah diambil untuk memastikan keamanan dan 

kerahasiaan informasi yang tercakup dalam peringatan yang dikirimkan karyawan. 

 

Fakta yang dilaporkan akan diperlakukan dengan sangat akurat lalu dilakukan penyelidikan, 

yang dilakukan oleh Pejabat Etika. Apabila penyelidikan ini menemukan tindakan dan praktik 

melawan hukum yang dilarang Perjanjian atau situasi berisiko, Pejabat Etika bertanggung 

jawab untuk menginformasikannya pada Direktur Eksekutif, yang kemudian akan mengambil 

langkah yang sesuai. 

 

Siapa pun yang disebutkan dalam sebuah peringatan akan diinformasikan begitu informasi 

tentang dirinya tercatat. Mereka mungkin memiliki akses ke informasi tersebut dan 

memintanya agar diperbaiki atau dihapus jika informasi tidak akurat, menyesatkan atau 

usang. Jika diperlukan langkah tindakan pencegahan, terutama untuk mencegah 

penghancuran bukti terkait peringatan, pemberian informasi pada individu yang disebutkan 

dalam peringatan bisa dilakukan setelah langkah tersebut digunakan. 

 

Akan tetapi, informasi yang dikumpulkan melalui sistem pengungkapan aib ini hanya dapat 

digunakan oleh Pejabat Etika dengan tujuan untuk melakukan penyelidikan terkait masalah 

etika. Dalam kondisi apa pun, informasi ini tidak boleh digunakan untuk maksud lain atau oleh 

divisi lain dari Grup. 

 

Perlindungan karyawan Grup dan reputasi mereka menjadi pusat perhatian ERAMET. 

 

ERAMET berupaya untuk memastikan bahwa tidak ada karyawan yang akan menderita 

segala bentuk diskriminasi, pelecehan, perubahan status atau konsekuensi lain akibat 

penggunaan sistem pengungkapan aib profesional dengan dengan jujur, meskipun fakta 

kemudian terbukti tidak akurat atau tidak menghasilkan pengambilan tindakan apa pun. 

Karena itulah pengungkap aib dilindungi. Di sisi lain, penyalahgunaan sistem ini dapat 

memaparkan pembuatnya pada sanksi pendisiplinan serta tindakan hukum. 

 


