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Pedoman Perilaku Pemasok Brooks (Pedoman) adalah landasan 
program Pengadaan yang Bertanggung Jawab di Brooks. Bersama 
hukum setempat dan standar ketenagakerjaan internasional, 
perusahaan menetapkan standar bagi semua pemasok dan fasilitas 
produksi dalam rantai pasokan manufaktur Brooks. Pedoman ini 
berfokus pada perlindungan hak pekerja, menciptakan tempat kerja 
yang aman, dan melindungi lingkungan. 

Sebagai bagian dari perjanjian pembelian, Pedoman ini harus 
ditandatangani oleh semua pemasok yang memproduksi produk 
dan bahan Brooks untuk memastikan visi, akuntabilitas, dan 
transparansi yang sama. Persetujuan produksi hanya diberikan 
setelah Brooks menentukan bahwa fasilitas mematuhi standar ini.

Pedoman Perilaku Pemasok 
Brooks Running
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Pedoman ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip berikut: 

Kemitraan dan 
kolaborasi yang 

transparan

Manufaktur 
berkelanjutan

Kepatuhan terhadap 
undang-undang dan 
peraturan setempat 

dan nasional

Lingkungan 
kerja yang aman 

dan sehat

Kompensasi 
yang adil
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Penerapan Pedoman
Pedoman ini menguraikan standar minimum yang harus dipenuhi oleh masing-

masing pemasok dan fasilitas produksi untuk memproduksi produk dan bahan 

Brooks. Jika ditemukan ketidakpatuhan, Brooks berharap pemasok menemukan 

akar masalah, mengambil tindakan perbaikan untuk mengatasi masalah 

tersebut, serta menyusun sistem manajemen guna memastikan kepatuhan dan 

peningkatan berkelanjutan.  Selain itu, kami juga berupaya bermitra dengan 

pemasok yang melampaui standar ini serta bertindak sebagai pemimpin yang 

bertanggung jawab dalam rantai pasokan global. Pemasok harus memasang 

Pedoman ini di lokasi yang terlihat dan dapat diakses oleh semua pekerja dan 

pengunjung (dalam bahasa setempat yang sesuai dan bahasa yang sesuai bagi 

pekerja migran yang membentuk lebih dari 10% tenaga kerja). Pemasok akan 

menyampaikan dan melatih semua pekerja setiap tahun mengenai berbagai 

elemen pada Pedoman ini. Standar ini akan diberlakukan selama penilaian oleh 

internal dan/atau pihak ketiga secara independen. 

Subkontraktor
Pemasok hanya akan menggunakan subkontraktor dengan persetujuan Brooks 

terlebih dahulu dan hanya setelah subkontraktor setuju untuk mematuhi 

Pedoman ini.  Pemasok wajib untuk terus-menerus memantau tanggung jawab 

sosial dan lingkungan subkontraktor yang disetujui serta mengambil langkah 

yang diperlukan untuk memastikan subkontraktor menaati Pedoman ini.  

Kemitraan dan Kolaborasi yang Transparan

Keterlacakan
Semua pemasok wajib memetakan dan terus melacak semua fasilitas dalam 

semua tingkat rantai pasokan mereka dan atas permintaan, memberikan 

informasi transparan seputar farm, pabrik, smelter, dan fasilitas yang dimiliki 

dan/atau dialihdayakan, serta fasilitas lain yang terlibat dalam produksi produk 

kami.  Ini termasuk, namun tidak terbatas pada pemasok bahan kimia, trim, dan 

bahan baku. Informasi ini akan disediakan bagi Brooks jika diminta. 

Transparansi
Kami meyakini kepercayaan dan transparansi adalah landasan kerja sama 

dan kemitraan yang sesungguhnya, sehingga Brooks hanya akan bekerja sama 

dengan pemasok yang terbuka dan jujur dengan kami. Fasilitas akan menyimpan 

catatan yang lengkap dan akurat, sehingga kepatuhan terhadap standar kami 

dapat dinilai secara efektif. Fasilitas tidak boleh memalsukan atau memanipulasi 

aspek apa pun dari operasi mereka kepada Brooks atau perwakilan pihak ketiga 

kami (misalnya, auditor, pemverifikasi).   
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Kepatuhan Terhadap Undang-Undang 
dan Peraturan Tempat Kerja
Pemasok akan mematuhi aturan dan ketentuan ketenagakerjaan yang 

menghormati pekerja dan, setidaknya, melindungi hak mereka berdasarkan 

undang-undang ketenagakerjaan setempat, negara bagian, provinsi, nasional, 

dan internasional. Jika terdapat perbedaan antara hukum dan Pedoman Brooks, 

standar tertinggi (yang paling berpihak kepada pekerja) akan berlaku. 

Kepatuhan Dagang
Pemasok akan sepenuhnya mematuhi semua undang-undang, peraturan, 

dan kebijakan perdagangan yang berlaku di semua negara tempat Brooks 

menjalankan bisnis. Ini termasuk selalu menyatakan secara akurat nilai, negara 

asal, dan klasifikasi pabean produk serta bahan Brooks dalam dokumentasi 

impor dan pengiriman ekspor.  Pemasok akan menyimpan catatan yang akurat 

dan transparan terkait transaksi impor dan ekspor selama sekurang-kurangnya 

lima tahun atau sesuai dengan undang-undang Bea Cukai setempat.  

Kepatuhan Terhadap Undang-Undang dan 
Peraturan Setempat dan Nasional

Keamanan Rantai Pasokan
Pemasok tingkat satu akan memenuhi kriteria keamanan minimum Bea Cukai 

AS yang ditetapkan dalam Pedoman Pemasok Program CTPAT Brooks serta 

dikenakan penilaian rutin Brooks dan/atau pihak ketiga untuk memverifikasi 

kepatuhan keamanan rantai pasokan. Pemasok dan karyawannya akan 

melaporkan insiden keamanan dan/atau aktivitas mencurigakan terkait 

keamanan rantai pasokan, seperti perdagangan narkoba, terorisme, 

penyelundupan manusia, pencurian, dan barang selundupan ilegal, kepada tim 

Kepatuhan Perdagangan Brooks di customs@brooksrunning.com.

Antikorupsi dan Antipenyuapan
Pemasok harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan antikorupsi 

setempat dan internasional yang berlaku, termasuk, namun tidak terbatas 

pada Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri A.S. dan Undang-Undang 

Antipenyuapan Inggris. Selain itu, semua pemasok harus memastikan bahwa 

semua pekerja mengetahui undang-undang dan peraturan tersebut serta 

memastikan catatan tersebut akurat, dan tidak ada pembayaran yang 

melanggar hukum yang dibuat atau diterima.
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Kesehatan dan Keselamatan
Pemasok akan menyediakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan higienis, 

dengan sistem, kebijakan, dan program pelatihan untuk mencegah kecelakaan, 

cedera di tempat kerja, serta melindungi kesehatan dan kesejahteraan pekerja. 

Bilamana hunian disediakan untuk pekerja, pemasok akan menyediakan tempat 

tinggal yang aman dan higienis.  

Tenaga Kerja di Bawah Umur
Rantai pasokan Brooks tidak boleh mempekerjakan siapa pun yang berusia di 

bawah 16 tahun, atau di bawah usia menyelesaikan pendidikan wajib di negara 

produksi, mana pun yang lebih tinggi. Pekerja remaja (usia 16-17 tahun) memiliki 

semua hak pekerja yang dilindungi, termasuk, namun tidak terbatas pada: jam 

kerja terbatas dan pembatasan pelaksanaan tugas berbahaya. Pemasok harus 

menyimpan dokumentasi resmi untuk memverifikasi tanggal lahir setiap pekerja.  

Tenaga Kerja Paksa
Tidak akan ada penggunaan tenaga kerja paksa, tenaga kerja tahanan, 

tenaga kerja kontrak, tenaga kerja budak, atau tenaga kerja terikat. Pemasok 

wajib memantau praktik internal mereka dan setiap agen perekrutan tenaga 

kerja untuk memastikan pekerja tidak dipaksa untuk bekerja melalui paksaan, 

penipuan, intimidasi, atau hukuman. Pemasok harus memastikan pekerja tidak 

membayar untuk pekerjaan mereka, pekerja tetap memegang kendali atas 

dokumen perjalanan mereka, dan memiliki kebebasan pergerakan sepenuhnya, 

serta semua pekerja diberi tahu mengenai ketentuan dasar pekerjaan mereka 

sebelum meninggalkan rumah. Semua pekerjaan harus bersifat sukarela, dan 

pekerja harus bebas memutuskan hubungan kerja kapan saja, tanpa hukuman. 

Pemasok akan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk memastikan tidak ada 

perdagangan manusia dalam rantai pasokan Brooks.    

Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat

Pelecehan, Penyalahgunaan, dan Tata Tertib 
Pekerja akan diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Pekerja tidak boleh 

menerima pelecehan atau kekerasan fisik, seksual secara psikologis atau verbal. 

Kebijakan dan prosedur disipliner akan ditetapkan dan disampaikan kepada 

semua pekerja dengan bahasa yang mereka pahami. Pemasok tidak boleh 

menggunakan pemotongan upah atau denda moneter lainnya sebagai praktik 

pendisiplinan (kecuali jika diizinkan oleh hukum dan dengan surat persetujuan 

tertulis dari pekerja). 

Larangan Diskriminasi
Tidak ada pekerja yang boleh didiskriminasi dalam bagian pekerjaan mana pun, 

termasuk dalam perekrutan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan 

kerja berdasarkan usia, identitas gender, agama, ras, status perkawinan, 

disabilitas fisik atau mental, kehamilan, keanggotaan dalam organisasi pekerja 

termasuk serikat pekerja, afiliasi politik, kewarganegaraan, orientasi seksual, 

sosial atau asal etnis, status migran, atau status lainnya yang dilindungi oleh 

hukum negara.
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Jam Kerja
Pemasok tidak boleh mewajibkan pekerja untuk bekerja lebih dari jam reguler 

dan lembur yang diizinkan oleh hukum negara produksi. Kerja reguler dalam 

seminggu tidak boleh melebihi 48 jam dan karyawan harus memiliki setidaknya 

24 jam istirahat berturut-turut dalam setiap periode tujuh hari.  Semua kerja 

lembur akan bersifat konsensual. Jumlah jam reguler dan lembur dalam 

seminggu tidak boleh melebihi 60 jam.  Semua jam kerja akan dicatat secara 

akurat dan diselesaikan di lokasi selama jam kerja reguler.   

Upah dan Tunjangan
Pemasok akan membayar pekerja untuk semua pekerjaan yang dilaksanakan 

dan membayar upah yang setara atau melebihi upah minimum, atau ketika 

tidak ada upah minimum, upah industri yang berlaku. Pemasok akan mematuhi 

semua persyaratan hukum terkait upah dan memberikan tunjangan tambahan 

yang diwajibkan oleh hukum atau kontrak. Selain kompensasi untuk jam 

kerja reguler, pekerja akan menerima kompensasi untuk jam lembur dengan 

tarif premium sebagaimana diwajibkan secara hukum di negara produksi. 

Pembayaran upah akan diberikan secara berkala dan langsung kepada pekerja, 

sesuai dengan undang-undang negara, serta tidak ditunda, ditangguhkan, atau 

ditahan.  Informasi yang jelas dan transparan secara tertulis akan diberikan 

kepada pekerja untuk jam kerja, besaran upah, dan perhitungan pemotongan 

hukum dalam bahasa yang mereka pahami untuk setiap siklus pembayaran.    

Kompensasi yang Adil

Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama
Pemasok tidak diperkenankan untuk memaksakan atau melanggar hak pekerja 

untuk menemui, membentuk kelompok tenaga kerja, dan berunding secara 

kolektif. Bilamana hak kebebasan berserikat dibatasi oleh hukum, pekerja 

bebas bergabung dengan organisasi pilihan mereka sendiri tanpa hukuman 

atau pembalasan. Semua pemasok harus mengembangkan dan menerapkan 

sepenuhnya mekanisme pengaduan efektif yang menyelesaikan perselisihan 

industri internal, keluhan pekerja, serta memastikan komunikasi yang efektif, 

saling menghormati, dan transparan antara pekerja, perwakilan mereka, dan 

manajemen.    
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Tanggung Jawab Lingkungan
Pemasok akan mematuhi semua peraturan lingkungan yang berlaku, 

memelihara sistem manajemen lingkungan, terus memantau konsumsi 

energi, penggunaan air, air limbah, emisi udara, limbah, dan memastikan 

pengelolaan air limbah, limbah, dan bahan kimia yang tepat. Pemasok 

akan mengambil upaya proaktif untuk terus meningkatkan pengelolaan 

lingkungan dan pengurangan dampak yang lebih tinggi.

Pengelolaan Bahan Kimia
Semua bahan dalam produk Brooks dan semua Produk Jadi harus mematuhi 

Daftar Zat Terlarang (Restricted Substance List, RSL) Brooks. Pemasok akan 

mengelola penggunaan bahan kimia dari sudut pandang masukan, keluaran, 

dan manajemen fasilitas sebagaimana diuraikan dalam program Bahan 

Kimia yang Bertanggung Jawab Brooks untuk memastikan pabrik yang 

memproduksi produk dan bahan Brooks hanya menggunakan bahan kimia 

yang aman bagi manusia dan planet ini. 

Manufaktur Berkelanjutan
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Jika pemasok melanggar salah satu standar dalam Pedoman ini, 

sampaikanlah masalah ini kepada kami dengan mengirimkan email ke 

Brooks di responsible.sourcing@brooksrunning.com. Tulislah dalam bahasa 

setempat Anda. Brooks tidak akan membalas dendam kepada Anda atas 

pelaporan tersebut. 

Informasi lebih lanjut tentang program Tanggung Jawab Perusahaan Brooks 

dapat ditemukan di: 

https://www.brooksrunning.com/en_us/meet-brooks/running-responsibly/

Terakhir Diperbarui Desember 2021 

Hubungi Kami
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