
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kode Etik 

Pemasok 
 
 Januari 2020 
 

Informasi ini bersifat khusus dan rahasia untuk Li & Fung 

Dilarang membagikan, menyalin, atau mendistribusikan tanpa persetujuan tertulis dari Li & Fung 

 



Pengenalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual ini menyediakan persyaratan khusus dan 

merekomendasikan pedoman bagi Pemasok 

tentang cara menyediakan tempat kerja yang 

aman, menghormati hak-hak dasar, 

memungkinkan ketahanan lingkungan dan 

beroperasi dengan standar transparansi dan 

etika bisnis yang tinggi. 

 

Kode Etik Pemasok Li & Fung (LF) (“Kode Pemasok dan standar serta pedoman 

terkait didasarkan pada hukum / peraturan lokal, nasional, Konvensi Inti Organisasi 

Perburuhan Internasional, dan standar internasional lain yang relevan. 

Meskipun karyawan Pemasok di berbagai departemen memiliki sifat pekerjaan 

yang berbeda-beda, Standar yang terkandung dalam Kode Pemasok dan panduan 

terkait berlaku untuk semua pekerja, di setiap tempat kerja dan fasilitas perumahan. 

Semua pekerja harus diberi tahu tentang hak-hak mereka berdasarkan hukum 

setempat dan Kode Pemasok. Pemasok juga harus melakukan yang terbaik untuk 

memastikan Standar LF dikomunikasikan dan dihormati oleh Pemasok tingkat 

berikutnya yang memproduksi suku cadang atau bahan untuk Li & Fung dan 

pelanggannya.  



Standar Keamanan LF adalah langkah-langkah keamanan dasar yang diperlukan 

bagi Pemasok yang memproduksi produk-produk LF berdasarkan Kemitraan 

Perdagangan Bea Cukai Melawan Terorisme (C-TPAT), Pedoman Keamanan yang 

dikeluarkan oleh Badan Pabean dan Perlindungan Perbatasan AS dan Pedoman 

Operator Ekonomi Resmi (AEO) yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa.  

Atas kebijakan Li & Fung dan pada waktu yang dipilih sendiri oleh Li & Fung, 

Pemasok dapat diaudit sesuai dengan Standar dan pedoman ini. Selama audit, 

Pemasok harus memberikan akses penuh ke fasilitas mereka. Selama audit, kami 

dapat melibatkan pekerja dan perwakilan terpilih mereka. 

Kegagalan untuk mematuhi Standar yang disyaratkan dan panduan terkait yang 

tercantum dalam Kode Pemasok akan memiliki konsekuensi yang berbeda 

tergantung pada tingkat permasalahannya. Masalah toleransi nol (Zero-tolerance) 

harus segera diatasi dan dapat mengakibatkan Pemasok secara permanen 

dilarang memproduksi barang dagangan untuk Li & Fung dan pelanggannya. Untuk 

masalah lain, Pemasok akan diharapkan untuk memulihkan dalam kerangka waktu 

yang diharapkan dan meningkatkan kinerja di masa depan. 

Pemasok bertanggung jawab untuk memastikan pemasok tingkat berikutnya 

mematuhi Standar yang disyaratkan dan panduan terkait dengan melakukan 

penilaian dan pelatihan berkala. Penilaian dan pelatihan harus dilakukan minimal 

setiap tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kode Etik 
Pemasok  
 

Li & Fung berkomitmen untuk mengarahkan 

praktik bisnis yang bertanggung jawab di 

perusahaan dan rantai pasokan kami. Kami 

berharap para pemasok dapat terus 

meningkatkan kinerja mereka untuk 

menyediakan tempat kerja yang aman, 

menghormati hak-hak dasar, memungkinkan 

ketahanan lingkungan dan beroperasi dengan 

standar transparansi dan etika bisnis yang 

tinggi. 

 

Standar yang terkandung dalam Pedoman Perilaku Pemasok Li & Fung didasarkan 

pada hukum / peraturan setempat, nasional, Konvensi Inti Organisasi Buruh 

Internasional dan standar internasional lain yang relevan. Kode Etik Pemasok 

berlaku untuk semua tempat kerja yang digunakan untuk sumber Li & Fung dan 

fasilitas perumahan terkait di lokasi. Pemasok bertanggung jawab untuk 

memastikan kepatuhan terhadap Standar, termasuk untuk operasi tingkat 

selanjutnya. 

Pemasok harus memulihkan semua pelanggaran sesuai dengan Standar dan 

Bimbingan Li & Fung.  



 

 

 

 

 

 

 

Tempat Kerja yang Aman 

• Keselamatan terhadap kebakaran dan tindakan dan praktik pencegahan 

darurat  

• Kebijakan dan praktik yang bertanggung jawab atas pertolongan pertama 

dan keselamatan dan kesehatan kerja 

• Akomodasi yang aman dan bersih, fasilitas penitipan anak, dan kantin 

• Tanggung jawab terhadap bahan kimia dan bahan berbahaya, peralatan 

khusus, dan manajemen keselamatan ruang 

• Izin listrik, bangunan dan konstruksi, kebijakan dan praktik yang 

bertanggung jawab 

 

Menghormati Hak-hak Dasar 

• Semua pekerjaan dipilih secara bebas 

• Semua pekerja memenuhi persyaratan usia minimum (15 atau usia legal di 

negara, mana yang lebih tinggi) 

• Perlakukan semua pekerja dengan hormat dan memastikan mendapatkan 

perlakuan yang sama 

• Menjunjung tinggi hak kebebasan berserikat dan perundingan bersama 

• Perekrutan, upah, tunjangan, jam kerja dan praktik pemutusan hubungan 

kerja yang bertanggung jawab 

• Berfungsinya mekanisme pengaduan  

 

Keseimbangan Lingkungan 

• Menyusun dan menerapkan sistem manajemen lingkungan 

• Meminimalkan dampak bahan kimia, air limbah, emisi udara, limbah, dan 

polusi suara 

• Meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya 

 

Transparansi Bisnis dan Etik 

• Pemasok transparan dan terlibat dalam peningkatan berkelanjutan 

• Pemasok terlibat dalam praktik bisnis yang etis 

• Subkontrak dan perkerja rumah harus mendapat persetujuan tertulis 

sebelumnya 

• Izin usaha memenuhi atau melampaui persyaratan hukum 


