Kebijakan Inklusi dan Keberagaman Freeport‐McMoRan Inc.
Freeport‐McMoRan Inc. (“Freeport”) yakin bahwa kekuatan terbesar kami adalah karyawan kami. Kami
berhasil berkat masing‐masing kami dan kami semua.
Kami menghormati dan menghargai keberagaman ide, keyakinan, pengalaman, bakat, keterampilan, sudut
pandang, latar belakang, dan budaya pekerja kami. Kami berusaha untuk memajukan dan membina tempat
kerja di mana setiap orang merasa memiliki, diperlakukan dengan hormat, dan pendapat mereka dihargai.
Kami yakin lingkungan yang inklusif mampu memberikan kepercayaan diri kepada karyawan kami untuk
mengutarakan pendapat, berbagi ide yang mendorong inovasi, dan mencapai keunggulan operasi.
Lingkungan yang inklusif merupakan dasar kinerja tinggi kami dan merupakan hal penting bagi keberhasilan
keberlanjutan jangka panjang bisnis kami. Kami berkomitmen untuk membina budaya yang berfokus pada
keselamatan, rasa hormat, inklusivitas, dan keterwakilan masyarakat di mana kami beroperasi.
Kami memajukan prinsip‐prinsip ini dalam setiap hal kami lakukan dengan cara:












Memberikan akses yang adil untuk kesempatan dan pengalaman belajar, tumbuh dan peningkatan
Mengalokasikan sumber daya dan dukungan untuk membantu karyawan kami mencapai potensi
terbaik mereka
Mengembangkan program‐program dan inisiatif keberlanjutan yang mendorong dan memajukan
tenaga kerja yang inklusif
Terus memajukan inklusivitas di setiap pengalaman karir karyawan, termasuk dalam
memperkerjakan, kesempatan‐kesempatan yang ada dan promosi
Mencari sumber pelamar kerja yang beragam dan mengukur proses rekrutmen dan kecenderungan
retensi
Memiliki representasi yang inklusif dan beragam dalam proses memperkerjakan dan panel promosi
Meninjau kembali pemberian kompensasi dari segi keadilan secara berkala
Memberikan pelatihan kepada karyawan tentang bagaimana menciptakan dan mempertahankan
budaya tempat kerja yang inklusif
Menyediakan alat pelindung diri bagi seluruh karyawan dan/atau perlengkapan lain yang dirancang
sesuai dengan kebutuhan masing‐masing
Menggunakan bahasa dan gambar yang inklusif dalam komunikasi formal
Mendorong penyuplai barang dan jasa untuk beroperasi berdasarkan pada kebijakan ini

Kebijakan prinsip inklusi dan keberagaman kami sejalan dengan nilai‐nilai utama kami dalam keselamatan,
rasa hormat, integritas, keunggulan dan komitmen dan hal ini tercermin dalam Prinsip‐prinsip Perilaku Bisnis
kami serta kebijakan Freeport lainnya.
Kebijakan ini berlaku bagi seluruh operasi dan proyek Freeport, mulai dari eksplorasi hingga ke penutupan.
Freeport akan mengevaluasi penerapan kebijakan ini secara rutin melalui penilaian internal dan eksternal
serta akan melaporkan kemajuan kami.
Kebijakan ini dapat diubah atau ditambahkan oleh manajemen dari waktu ke waktu, dan akan diajukan
secara berkala kepada Komite Tanggung Jawab Perusahaan di Jajaran Direksi untuk peninjauan dan
persetujuan.

