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12.  KEBIJAKAN ATAS MITRA DAGANG DAN KREDITUR 

1.  Mitra dagang dan Kebijakan Kreditur 

Indorama Ventures percaya bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh mitra 

dagang dan hubungan dengan kreditur dilakukan secara beretika. Kami  bermaksud untuk 

melakukan kerja sama dengan organisasi dan berbagi nilai-nilai dan aspirasi kami. 

2. Prinsip dan Praktek 

Di Indorama Ventures kami sangat percaya pada prinsip-prinsip yang ber-etika dan 

pelayanan yang sangat baik. Kami ingin mitra dagang utama dan kreditur Kami 

menyesuaikan  dengan pelaksanaan bisnis secara etis, yaitu bahwa semua kesempatan 

kerja dipilih secara bebas oleh para pekerja mereka, bahwa kondisi kerja - aman dan 

higienis, tidak menggunakan pekerja anak dibawah umur, memberikan upah secara adil 

dan setara dengan rekan kerja lainnya dan sedapat mungkin melebihi upah minimum dan 

memiliki jam kerja yang tidak berlebihan serta sejalan dengan peraturan perundang-

undangan setempat. 

Kami juga berharap bahwa mitra dagang utama dan kreditur kami untuk memastikan bahwa 

tidak ada yang perlakuan kasar, kejam atau merendahkan; dan tidak ada pemotongan upah 

sebagai hukuman indisipliner serta tidak ada praktek diskriminasi di tempat kerja. 

Indorama Ventures memiliki kebijakan yang jelas atas tindakan melawan korupsi, dan kami 

menghendaki agar mitra dagang & kreditur tidak terlibat dalam penyuapan, korupsi, 

memeras atau tindakan intimidasi. 

Kami juga memiliki kebijakan yang jelas tentang pengelolaan lingkungan. Dan kami juga 

menghendaki mitra dagang utama dan kreditor untuk melakukan hal yang sama. Kami 

sangat menghargai apabila mitra dagang dan kreditur dapat mempertimbangkan masalah 

lingkungan dalam seluruh aktifitas bisnisnya. 

 

3. Tanggung Jawab 

Secara keseluruhan , tanggung jawab penerapan atas kebijakan ini dilaksanakan oleh CEO 

Group. Sedangkan Pimpinan Kelompok Bisnis (Group Business Head) bertanggung jawab 

atas wilayah pemasaran masing-masing untuk melakukan monitoring dan pelaporan atas 

pelanggaran kebijakan . 
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4.    Etika Pembelian dan Kebijakan Kredit 

       Dalam memenuhi kebutuhan atas barang dan jasa dalam proses bisnis kami di Indorama 

Ventures, kami sangat tergantung kepada beberapa mitra dagang utama dan kreditur untuk 

dapat mewujudkan pelayanan inti kami. Dan untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan 

kerja sama yang baik di antara mitra dagang dan kreditur sebagai hal yang mutlak dalam 

kesuksesan bisnis kami. Atas dasar alasan tersebut , kami menyatakan kebijakan 

pembelian dan kredit kami sebagai bagian jaminan bahwa standar bisnis kami terintegrasi 

secara keseluruhan. 

 

 Hal yang utama yang kami sampaikan dengan bangga adalah bahwa kami akan 

mengembangkan hubungan yang kokoh dengan mitra usaha dan kreditur berlandaskan 

rasa saling menghormati, kepercayaan serta pengertian. 

 

 Kami ingin melihat bahwa mitra dagang dan kreditur dapat mematuhi prinsip-prinsip bisnis 

yang konsisten dengan kami serta dapat memastikan bahwa produk dan layanan mereka 

diproduksi dan dikirim dengan mematuhi semua peraturan yang terkait dengan bisnis 

mereka di daerah di mana mereka berusaha. Oleh karena itu kami meminta kepada 

mereka untuk memastikan dalam mengadopsi dan menerapkan sistem keamanan, 

lingkungan, kualitas produk, tenaga kerja, hak asasi manusia, sosial dan hukum mereka 

yang dapat diterima serta sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan kami serta adanya 

jaminan kepastian  atas hal tersebut untuk setiap barang atau jasa yang diberikan kepada 

kami 

       Kami berkomitmen untuk mendapat dan mempertahankan barang dan jasa dengan harga 

yang kompetitif sementara pada saat yang sama kami juga harus memastikan bahwa 

barang dan jasa tersebut  berasal dari sumber yang tidak melanggar hak asasi manusia, 

keamanan atau lingkungan. Kami ingin agar mitra dagang dan kreditur kami untuk 

melakukan hal yang sama. 

       Kami berharap agar mitra dagang dan kreditur kami dapat melakukan perbaikan yang 

berkelanjutan dalam berhubungan bisnis dengan kami dan mencari dasar persamaan 

dalam hal kerjasama yang saling menguntungkan atas barang, jasa dan hal lainnya. 
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       Sebagai penghargaan untuk hal – hal  di atas, kami akan berusaha untuk bekerja dengan 

mitra dagang dan kreditur dengan mengembangkan hubungan jangka panjang yang 

bermakna untuk kepentingan kedua belah pihak serta meningkatkan kualitas, kinerja 

lingkungan , peningkatan berkelanjutan atas barang dan jasa yang bisa dicapai demi 

kepentingan kedua belah pihak. Kami juga berkomitmen untuk perlakuan yang adil dan 

setara dengan mitra dagang  dan kreditur kami serta memperoleh komitmen yang sama 

dari mereka 
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