ETIKA BERPERILAKU BAGI SUPPLIER
(SUPPLIER CODE OF CONDUCT)
PENDAHULUAN
Cabot Corporation berkomitmen untuk melaksanakan bisnisnya dengan menjaga integritas dan sesuai dengan
standar etika tertinggi. Untuk mendukung komitmen ini, Cabot telah memberlakukan "Global Ethics and
Compliance Standards {Standar Etika dan Kepatuhan Global}" dan meminta agar semua supplier-nya juga
melaksanakan dan mematuhi standar dimaksud. Ada beberapa prinsip pokok yang terdapat di dalam Standar
ini, yakni:
 Hadiah dan Tanda Terima-Kasih (Gifts and Gratuities)
Para pegawai Cabot tidak diperkenankan untuk meminta atau menerima hadiah, bantuan, jamuan atau
jasa-jasa dari para supplier Cabot baik yang ada saat ini atau masa yang akan datang agar dapat diberikan
suatu perlakuan khusus dari segi harga, syarat-syarat kredit, untuk mendapatkan suatu peluang bisnis
tertentu, atau untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau yang menguntungkan. Tidak diperkenankan
untuk memberikan atau menerima pemberian berupa kas atau setara kas.
 Pembayaran Yang Tidak Patut (Improper Payments)
Uang suap, pelicin serta pembayaran-pembayaran illegal lainnya dari para supplier, baik yang ada saat ini
atau di masa yang akan datang, adalah tidak patut dan oleh karena itu dilarang di negara manapun
dimana Cabot melaksanakan kegiatan usahanya. Pembayaran-pembayaran yang tidak patut kepada Cabot
atau pihak-pihak yang terkait dengannya adalah sangat terlarang.
 Praktek-Praktek Perburuhan Dan Diskriminasi
Para supplier diwajibkan untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan baik lokal maupun
nasional yang mengatur tentang upah dan jam kerja. Cabot sangat menghargai keberagaman serta
pemberian peluang yang sama dalam hal kesempatan kerja. Cabot tidak akan mentolerir para supplier
yang mempraktekkan tata cara perburuhan yang melanggar hukum, termasuk penggunaan buruh anak
serta buruh paksa.
 Tanggung Jawab Terkait Lingkungan Hidup
Cabot berkomitmen untuk mengelola semua kegiatan usahanya berdasarkan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta perijinan dari pemerintah. Kami mengoperasikan pabrik-pabrik
kami dengan tetap menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat setempat dimana kami beroperasi
serta terus berupaya untuk meminimalisir dampak terhadap lingkungan hidup dari kegiatan usaha yang
kami lakukan. Cabot mewajibkan para supplier-nya untuk juga melaksanakan nilai-nilai dimaksud.
 Keselamatan / Safety
Cabot berupaya sekuat tenaga untuk memastikan keamanan dari semua kegiatan usaha kami sehingga
menjamin keselamatan bagi semua pegawainya termasuk para kontraktor dan tamunya. Kami sangat
yakin bahwa semua cedera pada dasarnya bisa dicegah, dan kami telah menggunakan waktu dan energi
kami untuk memastikan tidak ada orang yang cedera. Cabot mewajibkan para supplier-nya untuk
memberlakukan program keselamatan kerja yang ketat, serta berkomitmen pada konsep perbaikan yang
berkelanjutan dalam kaitannya dengan aspek keselamatan.
Cabot berhak untuk mengakhiri hubungan bisnisnya dengan suatu pihak manapun apabila pihak tersebut
melanggar prinsip-prinsip tersebut di atas. Prinsip-prinsip standar kami dapat dilihat di website Cabot (yakni,
www.cabotcorp.com) di bawah judul “About Cabot – Governance – Code of Ethics.”
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