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Kode Etik Amer Sports (selanjutnya disebut sebagai “Kode Etik”) menerangkan dasar-dasar 
sosial dan lingkungan untuk rantai pasokan Amer Sports. Kode Etik, yang merupakan bagian 
penting dari strategi operasi bertanggung jawab Amer Sports, didasarkan pada komitmen 
kami untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam semangat standar sosial dan etika 
yang diakui secara internasional termasuk Standar Organisasi Buruh Internasional 
(International Labor Organization (ILO)) dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB. 
Hal ini berlaku terutama bagi wanita, anak-anak, dan karyawan imigran, Amer Sports 
bersama dengan pemasoknya berkomitmen untuk memperlakukan karyawan dengan rasa 
hormat dan bermartabat.

Kode Etik ini berlaku untuk semua operator di rantai pasokan Amer Sports termasuk 
Pemasok (seperti yang dijelaskan di bawah) serta fasilitas produksi dan distribusi internal 
Amer Sports (secara bersama-sama disebut sebagai “Pemberi Kerja”). “Pemasok” 
merupakan mitra bisnis dari seluruh rantai pasokan, namun tidak terbatas pada kontraktor, 
sub-kontraktor, dan semua pihak yang mengoperasikan fasilitas yang memproduksi 
komponen, bahan-bahan untuk produk Amer Sport baik secara penuh maupun sebagian.

Standar yang ditetapkan dalam Kode Etik ini dijabarkan lebih lanjut di Tolok Ukur Kepatuhan 
Sosial dan Lingkungan (selanjutnya disebut sebagai “Tolok Ukur Kepatuhan”). Pemberi kerja 
harus mematuhi standar ini (serta penjelasannya dalam Tolok Ukur Kepatuhan) dan semua 
undang-undang, aturan, peraturan hukum dan praktik terbaik industri yang berlaku di tingkat 
nasional dan internasional yang berkaitan dengan semua aktivitas Pemberi Kerja yang 
meliputi, namun tidak terbatas pada aktivitas produksi, penjualan, dan distribusi. Jika ada 
perbedaan standar, Pemberi Kerja harus menerapkan standar yang paling ketat.

Karena Komite Eksekutif Amer Sports (selanjutnya disebut sebagai, “ExCom”) bertanggung 
jawab untuk menegakkan Kode Etik, ExCom meninjau dan menyetujui Kode Etik secara 
berkala. Untuk fasilitas produksi dan distribusi yang dimiliki, ExCom menunjuk 
masing-masing Manajer Umum fasilitas ini untuk bertanggung jawab atas penerapan Kode 
Etik ini. Pemasok setuju untuk menegakkan dan menerapkan Kode Etik ini dengan 
menandatangani Perjanjian Pasokan dengan Amer Sports Corporation atau salah satu anak 
perusahaannya. Direktur Pengadaan Amer Sports bertanggung jawab untuk memastikan 
Pemasok mereka menandatangani Perjanjian Pasokan ini. Terakhir, ExCom menunjuk tim 
Keberlanjutan Vendor sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan 
Pemberi Kerja terhadap Kode Etik ini.

Berdasarkan hal itu dan sesuai dengan strategi operasi Amer Sports yang bertanggung jawab, 
pemberi kerja dipantau secara berkala dan kinerja mereka menjadi bagian dari pertimbangan 
kami untuk mempertahankan dan meningkatkan volume bisnis dari kami. Pemberi kerja 
wajib memperbaiki masalah apa pun yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak asasi 
manusia. Sistem manajemen yang efektif harus diterapkan untuk mendorong peningkatan 
berkelanjutan, mulai dari memenuhi persyaratan Kode Etik ini hingga menunjukkan 
kepemimpinan keberlanjutan di fasilitas mereka sendiri dan pemasok mereka. Pemberi kerja 
harus menyimpan catatan yang memadai dan transparan untuk menunjukkan kepatuhan 
terhadap semua ketentuan di Kode Etik ini.

Jika ada pelanggaran standar apa pun dalam Kode Etik ini, karyawan disarankan untuk 
melaporkannya kepada Amer Sports dengan mengirim email ke vsl@amersports.com  dalam 
Bahasa Inggris atau bahasa asli mereka. Amer Sports akan tetap merahasiakan semua 
informasi yang dikirimkan. Karyawan tidak akan mendapatkan tindakan balas dendam karena 
telah melaporkan masalah yang ada.

1. HUBUNGAN KERJA

Pemberi kerja harus menerapkan dan mematuhi aturan dan kondisi kerja yang menghormati 
karyawan dan, setidaknya, menjaga hak mereka sesuai undang-undang dan peraturan 
keamanan buruh dan sosial di tingkat nasional dan internasional.

2. LARANGAN PEKERJA ANAK-ANAK

Penggunaan tenaga kerja anak-anak dilarang dalam semua bentuk. Anak-anak di bawah usia 
lima belas (15) tahun, atau di bawah usia tamat wajib belajar, atau di bawah usia minimum 
tenaga kerja menurut hukum di setiap negara, mana pun yang lebih tinggi, tidak boleh 
dipekerjakan. Penggunaan tenaga kerja anak-anak harus mematuhi undang-undang yang 
berlaku demi perlindungan hukum terhadap mereka. Prosedur perekrutan harus mencakup 
pengumpulan dan pemeriksaan semua dokumen yang diperlukan untuk mengonfirmasi dan 
memverifikasi tanggal lahir seluruh karyawan. Prosedur perbaikan yang efektif harus 
diterapkan jika ditemukan pekerja anak.

3. LARANGAN KERJA PAKSA

Perekrutan tenaga kerja harus dilakukan dengan sukarela dan dilarang menggunakan tenaga 
kerja paksa atau tidak sukarela, baik buruh tahanan, buruh terikat, buruh kontrak, atau 
lainnya Semua bentuk perdagangan manusia dan tenaga kerja paksa, seperti biaya jaminan 
tempat tinggal atau penahanan dokumen identitas karyawan sejak awal masa kerja, juga 
dilarang Baik Pemberi Kerja maupun pihak pemasok tenaga kerja mana pun tidak boleh 
menahan upah, tunjangan, hak milik, atau dokumen karyawan untuk memaksa karyawan 
melanjutkan hubungan kerja dengan perusahaan.

4. LARANGAN PELECEHAN DAN PENYIKSAAN

Setiap karyawan harus diperlakukan dengan rasa hormat dan bermartabat, dan dilarang 
menggunakan hukuman fisik, ancaman kekerasan, atau semua bentuk pelecehan dan 
kekerasan fisik, seksual, psikologi atau verbal lainnya.

5. LARANGAN DISKRIMINASI

Tidak boleh ada diskriminasi dalam praktik perekrutan dan pemberian kerja yang meliputi 
gaji, imbalan, akses terhadap pelatihan, promosi, disiplin, pemberhentian atau pensiun, yang 
dilakukan atas dasar ras, agama, kasta, kelahiran, usia, kewarganegaraan, kelompok sosial 
atau asal etnis, orientasi seksual, jenis kelamin, tanggung jawab keluarga, status perkawinan, 
keanggotaan dalam organisasi pekerja termasuk serikat pekerja, afiliasi politik, opini politik, 
dan disabilitas.

6. KOMPENSASI

Setiap pekerja berhak menerima kompensasi atas minggu kerja normal yang memadai untuk 
memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan sebagian sebagai tabungan. Pemberi kerja harus 
memberikan setidaknya upah minimum atau upah umum yang berlaku, mana pun yang lebih 
tinggi, mematuhi persyaratan hukum tentang upah dan memberikan tunjangan yang 
diperlukan sesuai undang-undang, peraturan, atau kontrak kerja yang berlaku. Pemberi kerja 
berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan berupaya untuk secara bertahap 
mewujudkan hak kompensasi karyawan yang memadai.

7. JAM KERJA

Pemberi kerja tidak boleh meminta karyawan bekerja lebih dari jam kerja normal dan lembur 
yang diizinkan undang-undang di negara tempat karyawan dipekerjakan. Minggu kerja 
normal tidak boleh melebihi empat puluh delapan (48) jam. Kecuali dalam kondisi tertentu, 
total jam kerja normal dan lembur dalam satu minggu tidak boleh melebihi enam puluh (60) 
jam. Pemberi kerja harus mengizinkan karyawan untuk beristirahat minimal dua puluh empat 
(24) jam berturut-turut dalam periode tujuh hari. Seluruh jam kerja lembur harus 
berdasarkan kesepakatan. Pemberi kerja tidak boleh meminta lembur secara rutin dan harus 
membayar semua pekerjaan lembur dengan tarif premium.

8. KESEHATAN DAN KEAMANAN

Karyawan harus mendapatkan tempat kerja yang aman dan sehat sesuai undang-undang yang 
berlaku, yang memastikan, setidaknya, akses ke air minum dan fasilitas kebersihan, 
keselamatan kebakaran, dan pencahayaan serta ventilasi yang memadai. Standar kesehatan 
dan keselamatan yang sama harus diterapkan di semua asrama yang disediakan oleh pemberi 
kerja untuk karyawan. Tindakan efektif akan dilakukan untuk mencegah potensi kecelakaan 
dan ancaman pada kesehatan karyawan yang timbul dari, terkait dengan, atau terjadi saat 
bekerja, dengan meminimalkan penyebab bahaya yang ada di lingkungan kerja, dan selalu 
mengingat pengetahuan umum yang ada di industri ini serta bahaya khusus. Semua karyawan 
akan menerima pelatihan kesehatan dan keselamatan secara rutin dan tercatat, terlebih lagi, 
pelatihan tersebut harus diulang untuk karyawan baru dan karyawan pindahan.

9. STANDAR LINGKUNGAN

Selain mematuhi undang-undang dan peraturan lingkungan yang berlaku terkait penanganan 
dan pembuangan bahan kimia dan bahan berbahaya lainnya, pembuangan dan pengelolaan 
limbah, Pemberi kerja harus terus berupaya mengurangi dampak buruk pengoperasiannya 
bagi lingkungan dan terus meningkatkan kinerja lingkungan.

10. KEBEBASAN BERORGANISASI DAN HAK UNTUK PERUNDINGAN BERSAMA

Pemberi kerja menghormati hak karyawan atas kebebasan berorganisasi dan hak untuk 
menyelenggarakan serta berunding bersama tanpa adanya hukuman atau campur tangan. 
Karyawan bebas bergabung dengan organisasi pilihannya dan keterlibatan itu tidak akan 
menyebabkan konsekuensi negatif bagi mereka. Karyawan diizinkan dengan bebas memilih 
perwakilan mereka sendiri. Apabila hak atas kebebasan berorganisasi dan perundingan 
bersama dibatasi oleh undang-undang, pemberi kerja tidak boleh menghalangi sarana 
alternatif yang sah untuk mewujudkan asosiasi pekerja.

11. PEMANTAUAN

Amer Sports dan agen yang ditunjuk (termasuk pihak ketiga) dapat ikut serta dalam aktivitas 
pemantauan pada jadwal yang ditentukan dalam Panduan Penerapan Kode Etik Amer Sports. 
Untuk memastikan kepatuhan, aktivitas pemantauan meliputi tinjauan pembukuan, catatan, 
dan wawancara pribadi dengan karyawan. Di setiap lokasi, Pemberi kerja harus menyimpan 
semua informasi dan dokumentasi yang diperlukan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap 
Kode Etik ini.

12. PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pemberi kerja menghindari secara langsung atau tidak langsung melanggar atau 
menyalahgunakan hak paten, merek dagang, hak cipta, rahasia dagang, hak kekayaan 
intelektual pihak ketiga lainnya, atau menyalahi hak apa pun milik pihak ketiga dalam proses 
produksi.

13. KOMUNIKASI DENGAN KARYAWAN

Pemberi kerja akan melakukan tindakan yang tepat untuk memastikan Kode Etik ini 
disampaikan kepada karyawan melalui pengumuman Kode Etik yang mudah dilihat dalam 
bahasa yang dipahami karyawan. Kode Etik ini juga tersedia di situs web Amer Sports 
www.amerports.com. Pemberi kerja harus menetapkan mekanisme keluhan yang efektif yang 
dapat diakses secara langsung oleh karyawan yang mungkin tidak terpenuhi hak-haknya. 
Pemberi kerja harus memastikan bahwa peninjauan masalah keluhan dilakukan secara adil, 
kredibel, dan efektif tanpa pembalasan apa pun.

14. PRIVASI DATA

Pemberi kerja menghormati privasi para karyawannya. Semua data pribadi yang dikumpulkan 
atau disimpan akan diproses secara adil, bijaksana, dan sesuai undang-undang yang 
melindungi privasi setiap orang.

15. LARANGAN KORUPSI & PENYUAPAN

Pemberi kerja tidak boleh memberi atau menerima, secara langsung atau tidak langsung, 
suap, komisi, pembayaran gelap, atau imbalan tidak wajar lainnya yang dimaksudkan untuk 
memperoleh keuntungan bisnis atau finansial. Situasi yang melibatkan konflik atau 
munculnya konflik antara tugas Pemberi kerja dan kepentingan pribadi harus dihindari.

16. SUBKONTRAK

Pemasok tidak boleh melakukan subkontrak pada pekerjaan produksi barang jadi atau 
komponen tanpa persetujuan tertulis dari Amer Sports sebelumnya. Pemberi kerja harus 
memantau subkontraktor resmi (jika ada) untuk memastikan kepatuhan terhadap Kode Etik 
ini.


