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Di Nike, kami percaya bahwa arah yang kita raih ditentukan oleh

langkah awal kita. Kode Etik Nike (Kode) dan Standar Panduan

Kebijakan (Code Leadership Standards, CLS) menjelaskan standar

minimum yang harus dipenuhi oleh setiap pemasok. Pemasok

diharapkan dapat menerapkan komitmen kami untuk kesejahteraan

pekerja dan menggunakan sumber daya alam secara efisien dan

bertanggung jawab. Standar minimum ini adalah bagian dari strategi

pemasok Nike – bagaimana cara kami mengevaluasi kinerja dasar

dan menentukan pemasok mana yang akan terus bekerja sama

dengan Nike dan mengembangkan bisnis kami. Kami bekerja

dengan pemasok yang menunjukkan komitmen untuk mengelola

bisnisnya secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta

pemasok yang berkemauan untuk melampaui standar minimum.
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Pemasok diharapkan dapat menjalankan komitmen Nike dalam

menghargai hak pekerja dan menjamin kesejahteraannya, serta

perlindungan khusus untuk orang-orang dengan kerentanan

tersendiri seperti perempuan, migran, dan pekerja sementara.

Pemasok juga diharapkan untuk menggunakan sumber daya alam

secara efisien dan bertanggung jawab, berfokus pada bidang seperti

pengurangan karbon dan limbah. Sebagai bagian dari strategi

pertumbuhan Nike, kami mencari pemasok yang membangun sistem

manajemen yang lincah dan tangguh, mendorong pertumbuhan

bisnis yang berkelanjutan melalui pengembangan tenaga kerja yang

inklusif dan bermartabat, menumbuhkan budaya yang

mengutamakan keselamatan, serta meminimalkan dampak terhadap

lingkungan.

Nike memahami bahwa untuk mencapai visi rantai pasokan yang

bertanggung jawab dan berkelanjutan kami, dibutuhkan kolaborasi

yang kuat dan tindakan bersama bukan hanya dengan pemasok

kami, melainkan dengan merek lain dan semua pemangku

kepentingan dalam rantai pasokan. Kami percaya relasi yang

didasarkan pada transparansi, kolaborasi, dan saling menghormati

adalah fondasi untuk mewujudkannya. Kami bekerja dengan

pemasok kami sambil terus memperluas keterlibatan dengan

masyarakat, organisasi, pemerintah, dan lainnya agar memberi

perubahan sistemis terhadap tenaga kerja, kesehatan dan

keselamatan, serta keadaan lingkungan masyarakat tempat

pemasok kami beroperasi.
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Sebagai syarat untuk berbisnis dengan Nike, pemasok akan menerapkan dan mengintegrasikan Kode, beserta CLS dan hukum 

setempat ke dalam bisnisnya, termasuk pengembangan sistem manajemen yang efektif, dan tunduk pada verifikasi dan pemantauan. 

Pemasok akan mengembangkan kode etik internal yang setidaknya mencakup semua persyaratan dalam Kode Nike. Pemasok akan 

mengumumkan kode etiknya menggunakan bahasa lokal semua pekerja dan menyertakan informasi tentang kode etiknya dalam 

pelatihan dan orientasi pekerja.

Kode Diimplementasikan Sepenuhnya
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Pemasok mengikuti semua persyaratan resmi dan standar industri yang diterima 

Nike untuk emisi udara dan manajemen sistem energi. Pemantauan dan pelaporan 

rutin wajib untuk: gas rumah kaca, senyawa organik mudah menguap, polutan 

udara berbahaya, partikulat, amonia, bahan kimia perusak ozon, dan produk 

sampingan pembakaran. Pemasok akan menyimpan semua catatan pembelian 

dan inventaris yang relevan. Wajib melakukan pemantauan kinerja rutin dari semua 

proses dan peralatan yang menghasilkan emisi. Pemasok akan berusaha untuk 

meminimalkan emisi melalui peningkatan efisiensi dan penggunaan sumber energi 

terbarukan. 

Pemasok menunjukkan pendekatan yang konsisten, efektif, dan sesuai hukum 

untuk manajemen bahan kimia. Program tersebut secara jelas mengidentifikasi 

dan mengurangi risiko kimiawi bagi pekerja, lingkungan, dan konsumen dengan 

memfasilitasi pengadaan, penanganan, penyimpanan, penggunaan, dan 

pembuangan bahan kimia secara tepat.

Pemasok meminimalkan pengambilan air tawar dan membuang air limbah sesuai 

dengan hukum dan peraturan setempat serta CLS. Pemasok berusaha untuk 

memahami dan mengelola risiko airnya serta mendorong pengurangan dan 

efisiensi air dalam pengoperasian.

Emisi Udara Dan Dampak Iklim Diminimalkan 

Air Dihargai

Bahan Kimia Dikelola Dengan Benar 

Pemasok dengan benar memisahkan, mengelola, mengangkut, dan membuang 

semua limbah padat dan berbahaya sesuai dengan hukum dan peraturan 

setempat serta CLS. Pemasok mendapatkan semua izin yang diperlukan dan 

memverifikasi subkontraktor limbah padat dan berbahaya memiliki kualifikasi dan 

lisensi yang sesuai. Pemasok mengukur dan terus berupaya meminimalkan 

produksi limbah.

Limbah Diminimalkan dan Ditangani dengan Benar 
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Pemasok menyediakan pengaturan tempat kerja yang aman dan mengambil langkah-

langkah yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan dan cedera yang timbul dari, 

terkait dengan, atau terjadi dalam, tempat kerja atau sebagai akibat dari pengoperasian 

fasilitas pemasok. Pemasok memiliki sistem untuk mendeteksi, menghindari, dan 

merespons potensi risiko terhadap keselamatan semua pekerja.

Pemasok mengantisipasi, mengenali, mengevaluasi, dan mengontrol bahaya higiene 

dan kesehatan kerja di tempat kerja. Pemasok menggunakan metode pemantauan 

dan analitis rutin untuk menentukan efek kesehatan potensial dari bahaya yang ada 

di tempat kerja. Pekerja tidak boleh terpapar bahaya fisik, kimia, atau biologi di atas 

batas paparan kerja.

Semua fasilitas yang dioperasikan oleh pemasok, mencakup tempat tinggal, tempat makan, 

dan tempat penitipan anak aman, higienis, dan bebas penyakit. Fasilitas, termasuk tempat 

penitipan anak, mematuhi undang-undang dan peraturan setempat serta CLS yang 

mencakup konstruksi bangunan dan kesehatan serta keselamatan. Pemasok memiliki sistem 

manajemen keselamatan yang tetap untuk mengurangi atau menghilangkan risiko kesehatan 

dan keselamatan dalam mengoperasikan fasilitas non-manufaktur/distribusi ini. 

Tempat Kerja Aman 

Asrama, Kantin, Dan Fasilitas Penitipan Anak 
Bebas Penyakit Dan Aman 

Bahaya Higiene Dan Kesehatan Kerja Dikontrol 

Struktur pendukung beban dan bangunan pemasok dibuat sesuai hukum setempat, 

persetujuan konstruksi teknik struktur atau sipil yang tersertifikasi atau standar 

internasional. Okupansi multiguna tidak diizinkan. 

Bangunan Sesuai Untuk Tujuannya 

Pemasok memiliki program tindakan darurat dan pencegahan kebakaran untuk 

melindungi pekerja selama operasi kerja normal dan situasi darurat. Pemasok 

menyediakan sistem deteksi kebakaran untuk memberi tahu pekerja tentang kondisi 

darurat, rute keluar yang aman saat pekerja harus meninggalkan gedung, dan lokasi 

perlindungan yang aman saat pekerja harus tetap berada di gedung selama situasi 

darurat. 

Program Tindakan Darurat Dan Kebakaran 
Tersedia 



Pemasok tidak terlibat dalam segala bentuk kerja paksa, perdagangan manusia, 

atau perbudakan modern, termasuk penjara, paksa, terikat, atau lainnya. Pemasok 

bertanggung jawab atas pembayaran semua biaya ketenagakerjaan yang layak untuk 

semua pekerja, termasuk biaya perekrutan. Pemasok mematuhi semua persyaratan 

dalam CLS untuk mengatasi risiko utama tenaga kerja paksa, seperti menghambat 

pergerakan bebas pekerja, melarang persyaratan untuk membayar jaminan atau 

deposit sebagai syarat untuk bekerja dan menyediakan fasilitas yang terkait dengan 

manajemen pekerja dengan kerentanan unik.

Pemasok mengakui dan menghormati kebebasan berserikat dan perundingan 

kolektif. Pemasok menghormati larangan untuk menghalangi pekerja yang 

berupaya mengadakan atau menjalankan aktivitas serikat, serta larangan aktivitas 

apa pun yang berupaya mengintimidasi, melecehkan, atau pembalasan terhadap 

peserta yang berpartisipasi dalam serikat atau organisasi perwakilan lainnya. Jika 

hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif dibatasi oleh hukum 

setempat, pemasok mengizinkan penyusunan cara alternatif untuk berserikat dan 

berunding secara independen dan bebas.

Pekerja pemasok tidak boleh mengalami diskriminasi dalam ketenagakerjaan, 

termasuk perekrutan, kompensasi, promosi, atau disiplin, berdasarkan gender, 

ras, agama, usia, kecacatan, orientasi seksual, kehamilan, status pernikahan, 

kebangsaan, pandangan politik, afiliasi serikat buruh, sosial, atau asal-usul etnis, 

atau status lainnya yang dilindungi oleh hukum setempat. Semua pekerja, terlepas 

dari gender, akan menerima gaji yang setara untuk pekerjaan yang bernilai setara. 

Bekerja Bersifat Sukarela

Pemasok Tidak Diskriminatif 

Kebebasan Berserikat Dan Berunding Secara 
Kolektif Dihargai

Nike melarang penggunaan tenaga kerja anak di fasilitas yang dikontrak untuk membuat 

atau memindahkan produk Nike. Pekerja pemasok setidaknya berusia 16 tahun, atau di 

atas usia untuk menyelesaikan pendidikan wajib atau usia kerja legal negara tersebut, 

mana yang lebih tinggi. Pekerja yang berusia di bawah 18 tahun tidak dipekerjakan 

dalam kondisi berbahaya, misalnya bekerja di malam hari, bekerja dengan bahan kimia, 

atau bekerja dengan alat berat. 

Usia Kerja Minimum 16 Tahun
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Pekerja pemasok diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Pemasok tidak terlibat 

dalam atau menoleransi pelecehan atau kekerasan fisik, seksual, psikologis, atau verbal. 

Pekerjaan dilakukan berdasarkan hubungan ketenagakerjaan yang diakui dan 

ditetapkan melalui hukum dan praktik setempat. Pemasok tidak menggunakan 

bentuk pengaturan bekerja dari rumah apa pun untuk memproduksi produk Nike.

Pelecehan Dan Kekerasan Tidak Ditoleransi

Pekerjaan Reguler Disediakan

Kompensasi Dan Tunjangan Dibayar 
Tepat Waktu
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Pemasok tidak akan mewajibkan pekerja untuk bekerja melebihi jam rutin dan lembur yang 

diizinkan oleh hukum di negara tempat pekerja dipekerjakan. Minggu kerja rutin tidak akan 

melebihi 48 jam. Pemasok akan mengizinkan pekerja setidaknya 24 jam berturut-turut 

untuk beristirahat dalam setiap periode tujuh hari. Semua pekerjaan lembur akan 

berdasarkan persetujuan. Pemasok tidak akan meminta lembur secara rutin dan akan 

memberi kompensasi semua pekerjaan lembur dengan tarif premium. Selain dalam 

keadaan luar biasa, total jam kerja rutin dan lembur dalam seminggu tidak boleh melebihi 

60 jam. 

Jam Kerja Tidak Berlebihan 

KODE ETIK NIKE

Pemasok mengakui bahwa setiap pekerja, terlepas dari gender, berhak atas kompensasi 

untuk minggu kerja rutin yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan 

memberikan penghasilan tambahan sesuai keinginannya. Pekerja dibayar tepat waktu 

setidaknya upah minimum yang diwajibkan oleh hukum setempat, atau upah yang berlaku, 

mana yang lebih tinggi, dan menerima tunjangan yang diwajibkan hukum, termasuk hari 

libur dan cuti, serta pesangon wajib jika hubungan kerja berakhir. Tidak ada pemotongan 

gaji sebagai sanksi disiplin. Jika kompensasi tidak memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan 

memberikan penghasilan tambahan sesuai keinginannya, pemasok akan menyusun, 

mengomunikasikan, dan menerapkan strategi untuk secara progresif mewujudkan 

kompensasi yang memadai.
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