Kmart Australia
Target Australia
Kode Etik Pemasok
Berikut ini adalah rangkuman Kode Etik Pemasok kami, yang termasuk di dalamnya adalah persyaratan
dan harapan minimum yang harus dipenuhi oleh semua pemasok sebagai persyaratan dalam berbisnis
dengan Kmart dan Target. Kami mensyaratkan pabrik pemasok untuk mempublikasikan rangkuman Kode
Etik kami ini di lokasi yang bisa dilihat oleh semua karyawan.
Tenaga Kerja Anak
Pemasok harus mematuhi usia kerja minimum
yang ditetapkan oleh hukum nasional atau oleh
ILO, mana yang lebih tinggi. Usia kerja minimum
ILO adalah wajib usia sekolah, tetapi tidak
kurang dari 15 tahun. Pekerjaan berbahaya tidak
boleh dilakukan oleh siapapun di bawah usia 18.
Upah, Manfaat dan Jam Kerja
Pemasok harus mematuhi semua hukum yang
mengatur upah, tunjangan, jam kerja dan lembur.
Pekerja tidak boleh dipaksa untuk bekerja lembur
dan memiliki hari libur yang memadai. Semua
pencatatan mengenai upah, tunjangan dan jam kerja
harus akurat dan transparan.
Tenaga Kerja Paksa
Pemasok tidak diperbolehkan menggunakan tenaga
kerja paksa. Pemasok harus menghormati
kebebasan bergerak pekerja dan tidak membatasi
gerakan mereka dengan mengendalikan surat-surat
identitas, memegang deposito uang, atau mengambil
tindakan lain untuk mencegah pekerja mengakhiri
pekerjaan mereka.
Pelecehan dan Kekerasan
Pekerja harus diperlakukan dengan bermartabat dan
hormat. Pemasok harus menyediakan tempat kerja
yang bebas dari pelecehan dan kekerasan dalam
bentuk apapun termasuk perilaku fisik, seksual,
verbal atau visual yang menciptakan
ofensif/serangan, bermusuhan atau mengintimidasi
tempat kerja.
Diskriminasi
Pemasok harus menyediakan tempat kerja yang
bebas dari diskriminasi. Semua kondisi kerja harus
didasarkan pada kemampuan pekerja untuk
melakukan pekerjaan itu, tidak atas dasar
karakteristik pribadi, seperti usia, ras, warna kulit,
kebangsaan, jenis kelamin, agama, status
perkawinan, orientasi seksual, status kehamilan,
cacat atau keyakinan politik
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Kebebasan Berserikat dan Berunding Bersama
Sejauh diizinkan oleh hukum setempat, pemasok harus menghormati hak pekerja untuk
kebebasan berserikat dan berunding bersama. Ini termasuk hak untuk membentuk dan menjadi
anggota serikat pekerja atau asosiasi pekerja lain tanpa pelecehan, gangguan atau pembalasan.
Kesehatan dan Keselamatan
Kesehatan dan keselamatan pekerja harus menjadi prioritas utama. Pemasok harus memastikan
semua pabrik dan akomodasi yang disponsori adalah aman, bersih dan konsisten dengan
semua hukum yang berlaku atau praktek terbaik industri, mana yang lebih tinggi.
Perlindungan Konsumen
Pemasok harus memastikan barang yang mereka hasilkan adalah aman dan tidak berbahaya
bagi konsumen.
Lingkungan
Pemasok harus memenuhi semua peraturan hukumyang relevan tentang perlindungan
lingkungan dan akan berusaha untuk memenuhi standar perlindungan lingkungan internasional.
Integritas Bisnis dan Anti Korupsi
Pemasok harus memastikan bisnis dilakukan dengan integritas, kejujuran dan kesepakatan yang
adil. Penyuapan dan korupsi dalam bentuk apapun sangat dilarang.
Sistem Pengelolaan
Pemasok harus membangun sistem pengelolaan yang mencakup semua pabrik yang dirancang
untuk memastikan kepatuhan dengan hukum dan Kode Etik Pemasok kami.
Kepatuhan Terhadap Peraturan Hukum
Pemasok harus sepenuhnya mematuhi persyaratan hukum dari negara-negara di mana mereka
beroperasi. Semua persyaratan dalam Kode Etik Pemasok kami merupakan tambahan dalam
pemenuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku.
Kepatuhan Terhadap Kode Etik Pemasok kami
Kmart / Target akan memonitor kepatuhan terhadap Kode Etik Pemasok kami dan kami
mengunjungi pabrik pemasok untuk mengaudit kepatuhan. Setiap pelanggaran terhadap Kode
Etik Pemasok kami, akan dilaporkan ke pemasok untuk ditindaklanjuti dan dilakukan tindakan
perbaikan. Di mana ada pelanggaran, Kmart / Target berhak untuk menghentikan bisnis dengan
pemasok.

Pelaporan Pelanggaran
Setiap pelanggaran Kode Etik dapat dilaporkan ke Kmart melalui email di
Lets.Talk@kasasia.com atau Target di Lets.Talk@tgasourcing.com.
Semua laporan akan ditindaklanjuti. Identitas orang yang membuat
laporan akan dijaga kerahasiaannya, kecuali diminta sebaliknya.

