
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

BLUESCOPE BERKOMITMEN UNTUK MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA DI SEMUA NEGARA TEMPAT 
KAMI BEROPERASI. KAMI PERCAYA BAHWA SEMUA ORANG HARUS DIPERLAKUKAN DENGAN PENUH 
MARTABAT DAN HORMAT, DAN KAMI BEKERJA UNTUK MEMASTIKAN AKTIVITAS DAN PRAKTIK BISNIS 
KAMI SELARAS DENGAN PRINSIP-PRINSIP PANDUAN PBB TENTANG BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA. 

 

Kami dipandu oleh ‘Ikatan Kami’, suatu ekspresi tertulis DARI nilai dan prinsip kami yang juga mencerminkan arti 
penting pelanggan, pemasok, staf, pemegang saham kami, dan komunitas tempat kami beroperasi. Ikatan Kami 
memandu tindakan dan keputusan kami, serta mendukung kami dalam memilih untuk melakukan hal yang tepat. 
Kami memiliki Panduan untuk Perilaku Bisnis yang menguraikan perilaku yang diharapkan di pasar dan personel 
kunci diedukasi secara rutin terkait dengan ekspektasi tersebut. 
Komitmen kami pada hak asasi manusia mencakup komitmen berikut ini. 

 
ORANG-ORANG KAMI 
o Kami percaya bahwa karyawan harus diperlakukan 

secara adil dan tanpa diskriminasi. Semua karyawan di 
BlueScope berhak memilih untuk diwakili oleh serikat 
pekerja dan bebas untuk melaksanakan hak ini. 

 
TEMPAT KERJA KAMI 
o Kami percaya bahwa kesetaraan peluang merupakan 

bahan penting untuk tempat kerja penuh hormat dan 
untuk mencapainya, kami bekerja aktif untuk 
meningkatkan keberagaman gender kami. Kami 
memiliki komitmen absolut untuk memberikan tempat 
kerja yang nihil dari bahaya bagi karyawan kami dan 
pemasok, kontraktor, dan pelanggan yang memilih 
untuk bekerja dengan kami. 

KOMUNITAS KAMI 
o Kami menghargai hak asasi manusia di komunitas 

tempat kami beroperasi, dan secara rutin bertemu 
dengan komunitas lokal untuk memastikan hubungan 
kami tetap kuat dan suara mereka didengar jelas. Kami 
mengakui hak-hak masyarakat Asli di semua yurisdiksi 
tempat kami beroperasi. 

 
PEMASOK KAMI 
o Kami berupaya melibatkan pemasok yang menjunjung 

nilai serupa dengan yang dikemukakan dalam Ikatan 
Kami dan Pernyataan Hak Asasi Manusia ini. Kami 
mendukung dihapusnya segala bentuk kerja paksa 
atau pekerja wajib, mengupayakan peniadaan tenaga 
kerja anak, serta mewajibkan pemasok kami untuk 
melakukan hal yang sama. 

 

Hotline pengaduan tersedia untuk diakses di situs web kami dan terbuka bagi semua pemangku kepentingan jika 
mereka mengetahui atau mencurigai perilaku yang tidak wajar. Kami memiliki kebijakan dan proses yang berfungsi 
memastikan keluhan dapat ditangani secara sensitif tanpa mencemaskan akan adanya tindakan pembalasan. 

 
Dewan, melalui Komite Risiko dan Kesinambungan, terus mengawasi semua masalah kesinambungan yang 
terjadi, termasuk masalah hak asasi manusia, dan untuk memastikan ekspektasi kami, seperti yang didefinisikan 
oleh nilai-nilai yang dikemukakan dalam Ikatan Kami dan akan diwujudkan di mana pun kami beroperasi. 

 
MARK VASSELLA 
Direktur Utama & CEO 
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