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KODE ETIK PEMASOK PBB 
 
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa: Nilai-nilai yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB), penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial dan martabat manusia, serta penghormatan 
terhadap persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, berfungsi sebagai nilai-nilai menyeluruh yang menjadi 
dasar untuk dipatuhi oleh pemasok barang dan jasa PBB.1  

 
Global Compact: Global Compact adalah jaringan kewarganegaraan perusahaan internasional sukarela yang 
didirikan untuk mendukung partisipasi sektor swasta dan aktor sosial lainnya dalam memajukan kewarganegaraan 
perusahaan yang bertanggung jawab serta prinsip-prinsip sosial dan lingkungan universal untuk memenuhi tantangan 
globalisasi. PBB sangat mendorong semua pemasok untuk secara aktif berpartisipasi dalam Global Compact. Dan 
oleh karena itu, Kode Etik ini dikembangkan dengan pengakuan akan pentingnya sepuluh prinsip UN Global 
Compact, dan dipandang sebagai sarana penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Compact ke dalam operasi 
PBB. Kode Etik membahas masalah-masalah yang termasuk dalam Perjanjian di bidang hak asasi manusia, tenaga 
kerja, lingkungan dan anti-korupsi. Penafsiran Kode Etik harus dilakukan dengan cara yang konsisten dengan Global 
Compact. Pemasok yang tertarik untuk mendukung Global Compact dan ingin mendapatkan informasi lebih lanjut 
tentang sepuluh prinsip tersebut dapat mengunjungi situs web Global Compact di www.unglobalcompact.org. 
 
Konvensi dan Rekomendasi Perburuhan Internasional: Standar Perburuhan Internasional (yaitu, Konvensi 
dan Rekomendasi) sebagaimana ditetapkan oleh badan khusus tripartit PBB, Organisasi Perburuhan Internasional 
(ILO), merupakan rujukan dasar dari sebagian besar Kode Etik ini. PBB berharap setiap pemasok yang 
menyediakan produk atau layanan ke PBB dapat mematuhi, selain nilai-nilai Piagam PBB, prinsip-prinsip tentang 
Standar Perburuhan Internasional yang dirangkum di bawah ini dalam paragraf 4-9.2 

 

1. Lingkup Penerapan: 
Ketentuan Kode Etik ini menetapkan ekspektasi PBB untuk semua pemasok yang terdaftar di PBB atau yang 
berbisnis dengan PBB. PBB mengharapkan prinsip-prinsip ini berlaku untuk pemasok beserta karyawan, 
perusahaan induk, anak perusahaan atau entitas afiliasi, serta subkontraktornya. PBB mengharapkan pemasok 
memastikan agar Kode Etik ini dikomunikasikan kepada karyawan, perusahaan induk, anak perusahaan dan entitas 
afiliasi serta setiap subkontraktornya, dan disampaikan dalam bahasa setempat serta dengan cara yang dipahami 
oleh masyarakat setempat. Agar pemasok dapat terdaftar sebagai pemasok PBB atau berbisnis dengan PBB, 
pemasok diharuskan membaca dan mengakui bahwa Kode Etik ini memberikan standar minimum yang harus 
dipatuhi Pemasok PBB. Selain itu, pemasok harus memperhatikan bahwa ketentuan tertentu dari Kode Etik ini 
akan mengikat pemasok jika pemasok diberikan kontrak oleh PBB sesuai dengan syarat dan ketentuan kontrak 
tersebut. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan tertentu juga dapat menghalangi pemasok untuk mendapatkan 
kontrak, sebagaimana tercermin dalam dokumen permohonan dari satu atau lebih organisasi di PBB. Calon 
pemasok diminta untuk meninjau syarat dan ketentuan khusus dari kontrak dan kebijakan pengadaan organisasi 
PBB yang akan mereka jajaki untuk hubungan bisnis guna memastikan kelayakan mereka pada saat ini dan di masa 
mendatang. 
 
2. Peningkatan  Kinerja Berkesinambungan: 
Ketentuan yang ditetapkan dalam Kode Etik ini memberikan standar minimum yang harus dipatuhi oleh pemasok 
PBB. PBB mengharapkan pemasok untuk berusaha melampaui praktik terbaik di tingkat internasional dan 
industri. PBB juga mengharapkan pemasok untuk mendorong dan bekerja dengan pemasok dan subkontraktornya 
sendiri guna memastikan bahwa mereka juga berusaha untuk memenuhi prinsip-prinsip Kode Etik ini. PBB 
menyadari bahwa upaya untuk mencapai sejumlah standar yang ditetapkan dalam Kode Etik ini merupakan proses 
yang dinamis dan bukan statis. Oleh sebab itu, PBB mendorong pemasok untuk terus memperbaiki dan 
meningkatkan kondisi tempat kerja mereka. 

 
1 Dalam Kode Etik ini, istilah "PBB" mengacu pada Sekretariat PBB, Program dan Dana PBB, Badan Khusus PBB serta 
semua entitas lain yang termasuk dalam sistem PBB, yang telah mengadopsi Kode Etik ini melalui Komite Manajemen Tingkat 
Tinggi - Jaringan Pengadaan. 
2 Naskah lengkap Konvensi dan Rekomendasi ILO dapat diakses di: http://www.ilo.org/global/standards/lang--
en/index.htm 

http://www.unglobalcompact.org/
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3. Manajemen, Monitoring dan Evaluasi: 
PBB berharap agar para pemasoknya, paling tidak, telah menetapkan tujuan yang jelas untuk memenuhi 
standar yang ditetapkan dalam Kode Etik ini. PBB mengharapkan agar pemasoknya membangun dan 
memelihara sistem manajemen yang sesuai dengan muatan Kode Etik ini, dan bahwa mereka secara aktif 
meninjau, memantau serta memodifikasi proses manajemen dan operasi bisnis mereka untuk memastikan 
kinerja mereka selaras dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Kode Etik ini. Pemasok yang turut serta 
dalam Global Compact sangat dianjurkan untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsipnya dan 
mengkomunikasikan kemajuan mereka setiap tahun kepada para pemangku kepentingan. 
 
Ketenagakerjaan: 
4. Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama: PBB mengharapkan agar pemasoknya mengakui hak 
pekerja yang dilaksanakan secara bebas dan tanpa diskriminasi untuk berorganisasi, berkembang dan membela 
kepentingan mereka serta untuk berunding bersama, sekaligus melindungi pekerja dari tindakan atau bentuk 
diskriminasi lain yang terkait dengan pelaksanaan hak-hak mereka untuk berorganisasi, melaksanakan kegiatan 
serikat pekerja dan berunding bersama.3 

 

5. Kerja Paksa atau Wajib: PBB mengharapkan pemasoknya melarang kerja paksa atau wajib dalam segala 
bentuknya.4 

 

6. Pekerja Anak: PBB mengharapkan pemasoknya untuk tidak mempekerjakan: (a) anak-anak berusia di bawah 
14 tahun atau, jika lebih tinggi dari usia tersebut, usia minimum untuk bekerja yang diizinkan oleh undang-undang 
negara atau negara-negara di mana pengerjaan kontrak, baik secara keseluruhan atau sebagian, terjadi, atau usia 
berakhirnya wajib belajar di negara atau negara-negara tersebut, dengan merujuk kepada peraturan yang lebih 
tinggi; dan (b) orang yang berusia di bawah 18 tahun untuk pekerjaan yang, menurut sifat atau keadaannya, 
kemungkinan besar akan membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral orang tersebut.5 

 

7. Diskriminasi: PBB mengharapkan pemasoknya untuk memastikan kesetaraan kesempatan dan perlakuan 
sehubungan dengan pekerjaan dan jabatan tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, 
pendapat politik, ekstraksi nasional atau asal sosial dan alasan lain yang mungkin diakui di bawah hukum 
nasional negara atau negara-negara tempat pelaksanaan kontrak, baik secara keseluruhan atau sebagian.6 PBB 
mengharapkan pemasoknya untuk mengambil semua tindakan yang tepat untuk memastikan bahwa baik diri 
mereka sendiri maupun perusahaan induk, anak perusahaan, entitas afiliasi atau subkontraktornya menerapkan 
praktik ketenagakerjaan berbasis gender atau non-diskriminasi lainnya, termasuk yang berkaitan dengan 
perekrutan, promosi, pelatihan, remunerasi dan tunjangan. 
 
8. Upah, Jam Kerja dan Kondisi Kerja Lainnya: PBB mengharapkan pemasoknya untuk memastikan 
pembayaran upah dalam bentuk legal tender, secara berkala tidak lebih dari satu bulan, secara penuh dan 
langsung kepada pekerja terkait. Pemasok harus menyimpan catatan pembayaran yang sesuai. Pemotongan upah 
diperbolehkan hanya dalam kondisi dan sejauh yang ditentukan oleh hukum, peraturan atau kesepakatan 
bersama yang berlaku, dan pemasok harus menginformasikan pekerja terkait pemotongan tersebut pada saat 
setiap pembayaran. Upah, jam kerja dan kondisi kerja lainnya yang diberikan oleh pemasok tidak boleh lebih  
 

 
3 Prinsip ini ditetapkan dalam Konvensi fundamental ILO, No. 87, Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, 
1948 dan No. 98, Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama, 1949. 
4 Prinsip ini ditetapkan dalam Konvensi fundamental ILO, No. 29, Kerja Paksa, 1930, protokolnya di tahun 2014 dan No. 105, 
Penghapusan Kerja Paksa, 1957. 
5 Prinsip ini ditetapkan dalam Konvensi fundamental ILO, No. 138, Usia Minimum, 1973 dan No. 182, Bentuk Terburuk 
Pekerjaan Anak, 1999 dan dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak. 
6 Prinsip ini ditetapkan dalam Konvensi fundamental ILO, No. 100, Remunerasi Setara, 1951and No. 111, Diskriminasi 
(Pekerjaan dan Jabatan), 1958. 
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rendah daripada kondisi terbaik yang berlaku secara lokal (yaitu, seperti yang tercantum dalam: (i) perjanjian 
bersama yang mencakup sebagian besar pengusaha dan pekerja; (ii) putusan arbitrase; atau (iii) undang-undang 
atau peraturan yang berlaku), untuk pekerjaan dengan sifat yang sama yang dilakukan dalam perdagangan atau 
industri terkait di wilayah tempat pekerjaan dilakukan.7 

 
9. Kesehatan dan Keselamatan: PBB mengharapkan pemasoknya untuk memastikan, sejauh dapat dilakukan 
secara wajar, bahwa: (a) tempat kerja, mesin, peralatan dan proses yang berada di bawah kendali mereka aman 
dan tanpa risiko terhadap kesehatan; (b) bahan kimia, fisik dan biologi serta larutan yang berada di bawah 
kendali mereka tidak berisiko bagi kesehatan selama tindakan perlindungan yang tepat diambil; dan (c) bila 
perlu, menyediakan pakaian pelindung dan alat pelindung yang memadai untuk mencegah, sejauh dapat 
dilakukan secara wajar, risiko kecelakaan atau efek buruk terhadap kesehatan.8 

 

Hak Asasi Manusia: 

10. Hak Asasi Manusia: PBB mengharapkan pemasoknya untuk mendukung dan menghormati perlindungan 
hak asasi manusia yang dinyatakan secara internasional dan untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam 
pelanggaran hak asasi manusia.9 

 

11. Pelecehan, Perlakuan Kasar atau Tidak Manusiawi: PBB mengharapkan pemasoknya untuk 
menciptakan dan memelihara lingkungan yang memperlakukan semua karyawannya dengan bermartabat dan 
hormat. PBB juga mengharapkan agar pemasoknya, perusahaan induk, anak perusahaan dan entitas afiliasi serta 
subkontraktornya, tidak akan menggunakan atau terlibat dalam, atau mengizinkan karyawan mereka atau orang 
lain yang terlibat dengan mereka untuk menggunakan atau terlibat dalam, setiap: ancaman kekerasan, pelecehan 
atau kekerasan verbal atau psikologis, dan/atau eksploitasi dan pelecehan seksual. Eksploitasi dan pelecehan 
seksual adalah perbuatan yang melanggar norma dan standar hukum internasional yang diakui secara universal 
dan selalu menjadi perilaku yang tidak dapat diterima dan dilarang PBB. Sebelum mengikatkan diri dalam 
perjanjian dengan PBB, pemasok perlu mengetahui tentang standar perilaku yang diharapkan oleh PBB 
sehubungan dengan larangan eksploitasi dan pelecehan seksual. Standar tersebut mencakup, namun tidak 
terbatas pada, larangan untuk: (1) terlibat dalam aktivitas seksual apa pun dengan siapa pun yang berusia di 
bawah 18 tahun, terlepas dari hukum mayoritas atau persetujuan, (2) melakukan barter antara uang, pekerjaan, 
barang, layanan, atau hal-hal berharga lainnya, dengan seks, dan/atau (3) terlibat dalam aktivitas seksual apa pun 
yang eksploitatif atau merendahkan seseorang. PBB mengharapkan pemasoknya untuk mengambil semua 
langkah yang tepat guna melarang karyawan mereka atau orang lain yang dipekerjakan oleh pemasok, dari 
terlibat dalam eksploitasi dan pelecehan seksual. PBB juga mengharapkan pemasoknya untuk menciptakan dan 
memelihara lingkungan yang mencegah eksploitasi dan pelecehan seksual. Kontrak Perserikatan Bangsa-Bangsa 
akan berisi ketentuan tentang kewajiban pemasok untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah 
eksploitasi dan pelecehan seksual. Kegagalan pemasok untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap 
eksploitasi atau pelecehan seksual, menyelidiki tuduhan terkait hal tersebut, atau mengambil tindakan korektif 
ketika eksploitasi atau pelecehan seksual telah terjadi, dapat menyebabkan penghentian perjanjian apa pun 
dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, dilarang melakukan paksaan atau hukuman badan dalam bentuk 
apa pun, ataupun mengancam melakukan perlakuan demikian. 
 

12. Ranjau: PBB mengharapkan agar pemasoknya tidak terlibat dalam penjualan atau pembuatan ranjau anti-
manusia atau komponen yang digunakan dalam pembuatan ranjau anti-manusia. 
 
 
7 Prinsip ini ditetapkan dalam Konvensi ILO No. 95, Perlindungan Upah, 1949 dan No. 94, Klausul Perburuhan (Kontrak Publik), 
1949 dan di sejumlah Konvensi yang membahas waktu kerja (lihat: http://www.ilo.org/global/standards/subjects-
covered-by-international-labour-standards/working-time/lang--en/ index.htm). 
8 Prinsip ini diatur dalam Konvensi, Rekomendasi dan Kode Praktik ILO (lihat: 
http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-
health/lang--en/index.htm). 
9 Prinsip ini berasal dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan ditetapkan dalam United Nations Global 
Compact (lihat: http://www.unglobalcompact.org/Issues/human_rights/index.html) 

http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/working-time/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/working-time/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/working-time/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-health/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-health/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-health/lang--en/index.htm
http://www.unglobalcompact.org/Issues/human_rights/index.html)
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Lingkungan: 
13. Lingkungan Hidup: PBB mengharapkan pemasoknya memiliki kebijakan lingkungan yang efektif dan 
mematuhi undang-undang serta peraturan yang berlaku tentang perlindungan lingkungan. Pemasok sedapat 
mungkin harus mendukung pendekatan kehati-hatian terhadap masalah lingkungan, melakukan inisiatif untuk 
mempromosikan tanggung jawab lingkungan yang lebih besar, dan mendorong penyebaran teknologi ramah 
lingkungan yang menerapkan praktik siklus hidup yang baik. 
 
14. Bahan Kimia dan Berbahaya: Bahan kimia dan bahan lain yang berbahaya jika dilepaskan ke lingkungan 
harus diidentifikasi dan dikelola untuk memastikan penanganan, pemindahan, penyimpanan, daur ulang atau 
penggunaan kembali dan pembuangan yang aman. 
 
15. Air Limbah dan Limbah Padat: Air limbah dan limbah padat yang dihasilkan dari operasi, proses industri, 
dan fasilitas sanitasi harus dipantau, dikendalikan, dan diperlakukan sesuai kebutuhan sebelum dikeluarkan atau 
dibuang. 
 
16. Emisi Udara: Emisi udara dari bahan kimia organik yang mudah menguap, aerosol, korosif, partikulat, 
bahan kimia perusak ozon, dan produk sampingan pembakaran yang dihasilkan dari operasi harus dipilah, 
dipantau, dikontrol, dan diperlakukan sesuai kebutuhan sebelum dikeluarkan atau dibuang. 

 

 

17. Minimalkan Limbah, Maksimalkan Daur Ulang: Segala jenis limbah, termasuk air dan energi, harus 
dikurangi atau dihilangkan pada sumbernya atau dengan praktik seperti memodifikasi produksi, proses 
pemeliharaan dan fasilitas, substitusi bahan, konservasi, daur ulang, dan penggunaan kembali bahan. 

 
Perilaku etis: 

18. Korupsi: PBB mengharapkan agar pemasoknya mematuhi standar moral dan perilaku etis tertinggi, 
menghormati hukum setempat dan tidak terlibat dalam segala bentuk praktik korupsi, termasuk namun tidak 
terbatas pada, pemerasan, penipuan, atau penyuapan. 

 
19. Benturan Kepentingan: Pemasok PBB diharapkan untuk mengungkapkan kepada PBB setiap situasi yang 
mungkin dapat menjadi benturan kepentingan, dan mengungkapkan kepada PBB jika ada pekerja PBB atau 
seseorang dengan pekerjaan di bawah kontrak dengan PBB yang mungkin memiliki kepentingan dalam bentuk apa 
pun dalam bisnis pemasok atau hubungan ekonomi  jenis apa pun dengan pemasok. 

 
20. Gratifikasi dan Keramahtamahan: PBB memiliki kebijakan "tanpa toleransi" dan tidak menerima 
gratifikasi atau tawaran keramahtamahan apa pun. PBB tidak akan menerima undangan ke acara olahraga atau 
budaya, tawaran liburan atau perjalanan rekreasi, transportasi, atau undangan makan siang atau makan malam. 
PBB mengharapkan pemasoknya untuk tidak menawarkan keuntungan apa pun seperti barang atau jasa gratis, 
kesempatan kerja atau penjualan kepada anggota staf PBB demi memfasilitasi bisnis pemasok dengan PBB. 

 
21. Pembatasan pasca-kerja: Pembatasan pasca-kerja dapat berlaku untuk staf PBB yang bertugas dan 
mantan anggota staf PBB yang berpartisipasi dalam proses pengadaan, jika orang tersebut memiliki hubungan 
kerja sebelumnya dengan pemasok. Pemasok PBB diharapkan untuk tidak menawarkan pekerjaan kepada orang 
tersebut untuk jangka waktu satu tahun setelah mereka berhenti bekerja. 

 
 
 
 
 
Kontak: 
Setiap pertanyaan yang terkait dengan Kode Etik ini dapat ditujukan kepada Komite Tingkat Tinggi 

untuk Manajemen - Jaringan Pengadaan (HLCM-PN) lewat email: hlcmpn.secretariat@one.un.org. 

 

mailto:hlcmpn.secretariat@one.un.org
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