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KE BIJAKAN
ANTI DISKRIMINASI DAN PELECEHAN SEKSUAL

PT・ WUKIRASART sebagai Perusah狐n yang bengerak dibidang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

q,BPID dalam kegiatan operasIOnal berpedoman pada Dasar Huk皿yang berlaku di Negara Republik

Indonesia dalam me垂vmin P血sip Non Diskrininasl dan Pelecehan Seksual bagi sel皿h karyawan - karyawati,

manqi emen berkomitmen untuk

l Pengakuan pmsip-PrlnSIP kesetaraan kesempat紬karyawan dan karyawatl dalam memperoleh hak

unluk hidup tanpa rasa takut dari kekejaman dan pelecehan sebagaimana diatur daぬm UUD 1945 Pasa1

27 ayat 2 yang berbunyi “Tiap-traP Warga Negara berhak atas pcke垂an dan penghidupan yang

layakbagi kemanuiaan ’’

Pasa1 281 ayat 2 yang berbunyi ``Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat Diskrimin描

atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat

diskriminatif itu u

2　Prinsip non diskriminatif §ebagai hak dasar peke両di tempat kerja dalan habungan mdustrial

dit巾vkan untuk memberikan kenyamanan beke串sebagaimana diatur dalam Konv。nSi ILO N。 100

tentang pengupahan yang sama bagi lakr_1aki dan wanlta untuk peke寄aan yang sama nilainya▲ Dan

Konvensi H‘O No工1 1 tentang Diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan

Berdasa庇m ked脚Konvensi ILO tersebut・ Mm辞vmen PT Wukirasari merjamin karyawan -

karyawati berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada perbedaaIちPengeCualian dan

Pilihan lain yang didasarkan pada Ras, Wa鵬Kulit’Jenis Kelamin, Agama, Keyakinan Politik dan

Berkebangsaan yang meng‘亜batkan berkurangnya kesetaraan kesempatan dalam peke垂n言abatan

如aup叫upah

3. Me垂vmin kondisi yang kondusif dalam hubungan industrial terutama oleh peke豆v dan manedemen,

Oleh karena itu komunikasi yang lancar dengan didasarkan pada nlat baik ( Good Faith ) baik peke垂

mauPun manayemen SeSuatu yang mutlak sesuai Noma Kesusilaan yang diatur dalam KUHP

4　Me書直min kenyamanan beke垂bagi karyavan - karyawati dalam mefaksanakan peke垂nya yang

aman kondusi亀efektif dan produktif dari perilaku tidak sopan, mema賞ukan atan mengintimidasi dan

Perilaku benfuk - bentuk pelecehan seksual

Ko血men keb華ckan ini untuk diterapkan demi tercapai di lingkungan pemSahaan dan tetap melakukan review

dan perbaikan secara terus menerus, Sehingga pelaksanaan dapat ditingkatkan di masa mendatang


