Freeport-McMoRan Inc.
Kebijakan Hak Asasi Manusia
Freeport-McMoRan Inc. (“FCX”) berkomitmen untuk mengakui, menghormati dan mendorong hak asasi
manusia di mana pun kami menjalankan bisnis. Kami menghormati hak semua individu, termasuk karyawan,
pemasok, anggota masyarakat dan pihak lain yang mungkin terkena dampak bisnis kami. Kami tidak
memberikan toleransi terhadap pelanggaran hak asasi manusia pada daerah operasi kami. Kami
berkomitmen untuk menjalankan operasi kami dengan cara yang sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia ("UDHR"), undang-undang dan peraturan negara tuan rumah serta Prinsip-Prinsip Panduan PBB
mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
Kami mencapai hal ini dengan cara:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Memperlakukan semua orang pada dan di sekitar operasi kami secara bermartabat dan penuh rasa
hormat.
Menggunakan penilaian dampak dan risiko hak asasi manusia untuk mencegah serta mengurangi
dampak.
Melibatkan para pemangku kepentingan yang terkena dampak dan perwakilan mereka dalam
pengembangan pendekatan hak asasi manusia kami.
Mengidentifikasi dan menangani potensi dampak operasi kami terhadap masyarakat lokal,
termasuk masyarakat adat dan kelompok yang rentan.
Memulihkan dampak buruk yang telah terbukti ada pada individu, pekerja dan masyarakat yang
disebabkan atau diakibatkan oleh operasi kami.
Menetapkan dan memelihara mekanisme pengaduan untuk mencatat dan menangani tuduhan dan
insiden hak asasi manusia sekaligus melindungi kerahasiaan siapa pun yang melaporkan potensi
pelanggaran.
Tidak menghalangi akses terhadap mekanisme pengaduan yudisial atau non-yudisial lainnya dan
bekerja sama dengan investigasi mengenai hak asasi manusia terkait.
Memastikan perlakuan dan kondisi kerja yang adil untuk semua karyawan, termasuk hak atas
kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama (collective bargaining), serta melarang kerja
paksa, wajib kerja atau pekerja anak dan perdagangan manusia.
Melarang pelecehan dan diskriminasi dalam semua aspek kegiatan kami.
Memberikan pelatihan hak asasi manusia kepada karyawan, kontraktor dan pemangku kepentingan
lokal.
Mempromosikan kesadaran terhadap hak asasi manusia melalui keterlibatan dengan
pemerintah tuan rumah, masyarakat lokal dan karyawan serta kontraktor kami.
Perbaikan terus menerus dalam menanamkan pertimbangan hak asasi manusia ke dalam sistem
manajemen dan proses pengambilan keputusan.

Di bidang keamanan, Prinsip Sukarela mengenai Keamanan dan Hak Asasi Manusia merupakan
pedoman untuk program keamanan kami, termasuk interaksi dengan personel keamanan pemerintah
tuan rumah, kontraktor keamanan swasta dan karyawan keamanan internal kami.
Kebijakan ini berlaku untuk semua proyek dan operasi FCX mulai dari eksplorasi sampai penutupan proyek.
Kami mengharapkan pemasok barang dan jasa agar beroperasi sesuai dengan kebijakan ini. FCX secara rutin
akan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini melalui penilaian internal dan eksternal independen serta akan
melaporkan kinerja secara terbuka.
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