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KATHMANDU GROUP - KODE ETIK DI TEMPAT KERJA  
Kode ini mendefinisikan standar ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mencapai kondisi kerja yang layak dan manusiawi. Standar Kode ini didasarkan pada standar 
Organisasi Perburuhan Internasional dan praktik ketenagakerjaan yang baik yang diterima secara internasional. Sebagai organisasi yang mempromosikan perbaikan 
berkelanjutan, Kathmandu Group berusaha untuk membangun praktik terbaik untuk perlakuan hormat dan etis terhadap pekerja, dan dalam mempromosikan 
kondisi berkelanjutan di mana pekerja mendapatkan upah yang adil di tempat kerja yang aman dan sehat. Kode ini berlaku untuk seluruh rangkaian merek yang 
dimiliki oleh perusahaan di Kathmandu Group. “Grup Kathmandu” termasuk Kathmandu Holdings Limited, Kathmandu Pty Limited, Kathmandu Limited, Kathmandu 
(UK) Limited, Milford Group Holdings Limited, Kathmandu US Holdings LLC,  
 

TRANSPARANSI  
Untuk melakukan bisnis dengan anggota mana pun dari Grup Kathmandu, Pemasok harus berkomitmen pada transparansi penuh dalam Rantai Pasokan mereka. 
Pemasok harus meminta persetujuan dari anggota terkait dariGrup Kathmanduuntuk semua fasilitas primer dan/atau subkontrak sebelum produksi. Selain itu,Grup 
Kathmandu mungkin berusaha untuk memperluas transparansi lebih jauh ke bawah Rantai Pasokan. 
 

KEPATUHAN TERHADAP HUKUM 
Untuk melakukan bisnis dengan anggota mana pun dariGrup Kathmandu, Pemasok diharapkan untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang relevan dan 
berlaku di negara tempat pekerja dipekerjakan dan untuk menerapkan Kode Tempat Kerja di fasilitas mereka yang berlaku. Ketika perbedaan atau konflik dalam 
standar muncul, Pemasok diharapkan untuk menerapkan standar tertinggi. 
 

HUBUNGAN KERJA 
Pengusaha harus mengadopsi dan mematuhi aturan dan kondisi kerja yang menghormati pekerja dan, setidaknya, melindungi hak-hak mereka di bawah undang-
undang dan peraturan ketenagakerjaan dan jaminan sosial nasional dan internasional. 
 

TANPA DISKRIMINASI 
Tidak ada orang yang akan dikenakan diskriminasi dalam pekerjaan, termasuk perekrutan, kompensasi, kemajuan, disiplin, pemutusan hubungan kerja atau 
pensiun, berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, usia, kecacatan, orientasi seksual., identitas gender, kebangsaan, opini politik, kelompok sosial atau asal etnis. 
 

PELECEHAN ATAU PENYALAHGUNAAN 
Setiap karyawan harus diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Tidak ada karyawan yang akan menjadi sasaran pelecehan atau pelecehan fisik, seksual, 
psikologis atau verbal. 
 

REKRUITMEN YANG BERTANGGUNG JAWAB 
Tidak ada pekerja yang harus membayar untuk pekerjaan mereka; semua pekerja harus memegang kendali atas dokumen perjalanan mereka dan memiliki 
kebebasan penuh untuk bergerak; dan semua pekerja harus diberitahu tentang persyaratan dasar pekerjaan mereka sebelum meninggalkan negara atau wilayah 
asal mereka.  
 

PERBUDAKAN MODERN 
Tidak boleh ada perbudakan dalam bentuk apa pun dalam rantai pasokan Pemasok. Ini termasuk penggunaan kerja paksa, perdagangan manusia, pekerja penjara, 
pekerja kontrak, kerja terikat atau bentuk kerja lain yang difasilitasi oleh segala bentuk pemaksaan atau penipuan. Pekerja tidak diharuskan untuk menyerahkan 
deposito atau dokumen identitas mereka kepada majikan mereka dan bebas untuk meninggalkan majikan mereka setelah pemberitahuan yang wajar. 
 

PEKERJA ANAK 
Tidak ada orang yang akan dipekerjakan di bawah usia 15 atau di bawah umur untuk menyelesaikan wajib belajar, mana yang lebih tinggi. 
 

KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERUNDINGAN BERSAMA 
Pengusaha harus mengakui dan menghormati hak karyawan atas kebebasan berserikat dan berunding bersama. 
 

KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN LINGKUNGAN TEMPAT KERJA 
Pengusaha harus menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat untuk mencegah kecelakaan dan cedera kesehatan yang timbul dari, terkait dengan, atau terjadi 
selama bekerja atau sebagai akibat dari pengoperasian fasilitas pengusaha. Pengusaha harus mengambil langkah-langkah yang bertanggung jawab untuk 
mengurangi dampak negatif lingkungan tempat kerja terhadap pekerja. 
 

JAM KERJA 
Karyawan tidak boleh meminta pekerja untuk bekerja lebih dari jam reguler dan lembur yang diizinkan oleh hukum negara tempat pekerja dipekerjakan. Minggu 
kerja reguler tidak boleh melebihi 48 jam. Majikan harus mengizinkan pekerja setidaknya 24 jam istirahat berturut-turut dalam setiap periode tujuh hari. Semua 
kerja lembur harus bersifat sukarela dan konsensual. Majikan tidak boleh meminta lembur secara teratur dan harus mengkompensasi semua kerja lembur dengan 
tarif premium. Selain dalam keadaan luar biasa, jumlah jam reguler dan lembur dalam seminggu tidak boleh melebihi 60 jam. 
 

KOMPENSASI  
Setiap pekerja berhak atas kompensasi untuk minggu kerja reguler yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan memberikan penghasilan tambahan. 
Majikan harus membayar setidaknya upah minimum atau upah yang sesuai yang berlaku, mana yang lebih tinggi, mematuhi semua persyaratan hukum tentang 
upah, dan memberikan tunjangan tambahan yang diwajibkan oleh undang-undang atau kontrak. Jika kompensasi tidak memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan 
memberikan penghasilan tambahan, setiap pemberi kerja harus bekerja sama dengan Kathmandu Group untuk mengambil tindakan yang tepat guna mewujudkan 
tingkat kompensasi yang sesuai secara progresif. 
 

LINGKUNGAN 
Mitra bisnis dari semua anggota Grup Kathmandu diwajibkan untuk mematuhi semua undang-undang, aturan, dan peraturan lingkungan yang berlaku di fasilitas 
mereka dan di masyarakat tempat mereka beroperasi, terutama yang berkaitan dengan air, energi, bahan kimia berbahaya, kualitas udara, dan limbah. Lebih lanjut, 
Grup Kathmandu mengharapkan mitra bisnisnya untuk memasukkan praktik-praktik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan ke dalam semua aktivitas mereka 
yang berhubungan dengan bisnis mereka dengan Grup Kathmandu. 
 

KONTAK: Jika ada pekerja atau mitra bisnis yang meyakini bahwa Kode ini telah atau mungkin telah dilanggar, harap hubungi Grup Kathmandu pada: 
Surel: pekerja.hak@kathmandu.co.nz  
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