
Kebijakan Hak Asasi Manusia di Grup Konstruksi Tokyu 

 

Gagasan yang terkandung dalam filosofi perusahaan di Grup Kontruksi Tokyu adalah semua gagasan yang terkait 

dengan saling menghormati hak asasi manusia untuk menghargai kepribadian dan karakteristik setiap individu, 

serta kerja tim dan kepercayaan yang terbentuk dari hubungan antar manusia. 

Berdasarkan filososfi ini, kami akan menetapkan kebijakan hak asasi manusia dan manjalankan semua kebijakan-

kebijakan untuk menghormati hak asasi manusia semua orang yang terlibat dalam kegiatan bisnis kami. 

 

1. Ruang Lingkup 

Kebijakan hak asasi manusia di Grup Konstruksi Tokyu (selanjutnya disebut sebagai kebijakan ini) berlaku untuk semua 

eksekutif dan karyawan PT.Konstruksi Tokyu Tbk dan perusahaan afiliasi kami. Selain itu, Grup Konstruksi Tokyu 

mengharapkan semua mitra bisnis seperti perusahaan mitra dan supplier untuk memahami dan mematuhi kebijakan ini. 
 

2. Mematuhi dan Menghormati Peraturan dan Hukum 

Grup Konstruksi Tokyu mendukung dan menghormati peraturan-peraturan internasional tentang hak asasi manusia seperti 

"Deklarasi Internasional Hak Asasi Manusia (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Hak Asasi 

Manusia Internasional)" dan "Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Dasar dalam Perburuhan" dan dan kami sebagai 

perusahaan pendukung PBB "Global Compact", kami mendukung 10 prinsip yang ditetapkan di inisiatif PBB tersebut. Selain 

itu, berdasarkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang "Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia" kami akan menetapkan 

kebijakan ini dan menjalankan kebijakan-kebijakan untuk menghormati hak asasi manusia. 

3. Tanggung Jawab untuk Menghormati Hak Asasi Manusia 

Grup Konstruksi Tokyu akan selalu berusaha untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang lain saat 

menjalankan kegiatan bisnis kami , dan jika dicurigai kegiatan bisnis kami secara pasti  akan menyebabkan atau menimbulkan 

dampak negatif terhadap hak asasi manusia,kami akan memenuhi tanggung jawab kita untuk menghormati hak asasi manusia 

dan mengambil tindakan secara benar untuk mengatasinya. 

4. Uji Tuntas Hak Asasi Manusia 

Grup Konstruksi Tokyu membentuk mekanisme uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah dan 

mengurangi dampak negatif pada hak asasi manusia yang terkait dengan kegiatan bisnis secara berkesinambungan dan 

mengintegrasikan kedalam tindakan perbaikan diproses internal perusahaan dan kami akan mempublikasikan ke eksternal 

perusahaan terkait kebijakan-kebijkan perusahaan tentang hak asasi manusia 

5. Perbaikan dan Pertolongan 

Apabila secara jelas Grup Konstruksi Tokyu menyebabkan atau menimbulkan dampak negatif terhadap hak asasi manusia, 

kami akan mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaiki dan memberikan pertolongan bagi yang terdampak. Selain itu, 

Apabila Grup Konstruksi Tokyu menimbulkan dampak negatif terhadap hak asasi manusia dimitra bisnis seperti perusahaan 

mitra atau supplier, kami akan menghormati dan berusahaan untuk tidak melanggar hak asasi manusia dan akan berkerja sama 

dengan semua pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan. 

6. Pendidikan 

Grup Konstruksi Tokyu akan berupaya agar kebijakan ini bisa diterapkan dalam semua kegiatan bisnis perusahaan dengan 

memasukan kebijakan ini kedalam semua prosedur yang diperlukan dan kami akan melaksanakan kegiatan yang berhubungan 

pendidikan dan pelatihan yang sesuai untuk semua eksekutif dan karyawan secara berkelanjutan 

7. Dialog dan Diskusi dengan Pemangku Kepentingan 

Didalam menjalankan kebijakan ini, Grup Konstruksi Tokyu akan berkerja sama dengan pihak ketiga yang ahli dibidang hak 

asasi kemanusian dan melaksanakan dialog dan diskusi dengan pemangku kebijakan yang terkait. 
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