
 

 
 

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN, KESETARAAN & INKLUSI 

 

KOMITMEN PIRELLI GROUP 

Pirelli Group (selanjutnya disebut sebagai “Pirelli”) selalu bertekad untuk menghormati Kesetaraan 

Kesempatan di lingkungan kerja, suatu komitmen yang dicanangkan pada tahun 2006 secara jelas 

dalam "Deklarasi Grup tentang Kesetaraan Kesempatan” yang dikembangkan di dalam Kebijakan 

ini. 

Pirelli aktif terlibat dalam mendorong nilai-nilai Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi (DE&I) dan 

seruan untuk mendukung semua personel dan semua orang yang bekerja dengan 

mengatasnamakan dan/atau atas nama dan/atau kepentingan yang sama, atau orang yang memiliki 

hubungan bisnis atau kolaborasi dengannya (bersama-sama disebut sebagai "Penerima" di dalam 

dokumen ini) dalam pelaksanaan prinsip-prinsip dan niat yang termuat dalam Kebijakan ini. 

Pirelli beroperasi dalam konteks multinasional, di mana sumber daya manusianya mengekspresikan 

warisan keberagaman, yang sekaligus dinilai sebagai keunggulan bersaing dan peluang 

pertumbuhan serta kekayaan perusahaan itu sendiri, atas keyakinan bahwa ide yang paling inovatif 

dan solusi terbaik datang dari lingkungan kerja di mana sumber daya manusianya dapat 

mengekspresikan keunikan mereka. 

Pirelli menawarkan kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan kerja, dalam tahap 

seleksi serta keputusan terkait gaji dan upah, klasifikasi profesional, penetapan tugas, pelatihan, 

dan kemajuan karier.  

Keputusan-keputusan ini diambil secara eksklusif atas dasar keahlian, pengalaman dan potensi 

profesional yang dimiliki sumber daya manusia dan hasil yang dicapai, tanpa membeda-bedakan 

jenis kelamin, ekspresi, dan identitas gender, orientasi seksual, status perkawinan, situasi 

pengasuhan dan perawatan anak, keyakinan agama, politik, serikat dagang, atau opini lainnya, 

warna kulit, sosio-ekonomi dan/atau latar belakang budaya, asal etnis, kebangsaan, usia dan 

disabilitas, baik mental maupun fisik.  

Pirelli selalu berkomitmen untuk menjamin lingkungan kerja di mana setiap orang diperlakukan, dan 

memperlakukan orang lain, dengan martabat dan dan rasa hormat, bebas dari segala bentuk 

gangguan, pelecehan kendala psikologis dan/atau fisik, diskriminasi individu atau kelompok oleh 

individu atau kelompok lain, berkomitmen mencegah dan turun tangan untuk menghentikan, jika 

terjadi, segala perilaku semacam itu.  

Pirelli selalu mengimplementasikan budaya inklusif yang menghargai individualitas dan rasa 

memiliki komunitas korporat, dialog, rasa percaya dan partisipasi, yang dianggap sebagai unsur 

esensial kesejahteraan organisasi, menentang terbentuknya hambatan budaya dan organisasi yang 

membatasi keterlibatan dan potensi sumber daya manusia. 

Model, proses, dan program manajemen didesain untuk mendukung semua sumber daya manusia, 

sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk maju menuju kemampuan terbaik 

mereka.  

Implementasi Kebijakan ini memerlukan dukungan aktif dari karyawan Grup, sesuai dengan 

panduan internal dan alat yang disediakan oleh Pirelli, untuk memastikan bahwa: 

• keputusan terkait ketenagakerjaan dan pengembangan sumber daya manusia bebas dari 

segala bentuk diskriminasi;  

• sensitivitas dan kesadaran organisasi terhadap masalah Keberagaman, Kesetaraan, dan 

Inklusi harus tetap tinggi, juga dengan tujuan untuk mencegah potensi prasangka tak sadar 

(bias tak sadar); 



 
 

• lingkungan kerja yang inklusif dan penuh hormat dijaga baik di dalam Pirelli maupun terkait 

dengan Pemangku Kepentingan luar, bebas dari segala bentuk diskriminasi dan gangguan; 

• kesetaraan upah di antara jenis kelamin dijamin atas dasar kondisi berbasis prestasi, segala 

kesenjangan (jika ditemukan) diidentifikasi dan dijembatani secara bertahap dan terdapat 

pelaporan transparan terkait hal ini; 

• motivasi pekerja diperhatikan melalui dialog, partisipasi, layanan, dan inisiatif untuk 

mendukung kesejahteraan mental dan fisik serta memastikan keseimbangan antara 

kehidupan pribadi dan profesional, misalnya melalui diberdayakannya pola kerja fleksibel, 

memberikan penyuluhan budaya berbagi tanggung jawab keluarga, memberlakukan 

program dukungan kesehatan, memberikan dukungan untuk pengasuhan anak.  

 

PELAPORAN, KERAHASIAAN, TIDAK ADA PEMBALASAN, DAN KONSEKUENSI JIKA ADA 

PELANGGARAN 

Pirelli Group mendorong Penerima dokumen ini untuk melaporkan dengan iktikad baik, bahkan 

secara anonim, segala tindakan atau kelalaian siapa saja di Pirelli, terkait dengannya atau atas 

namanya, yang merupakan atau mungkin merupakan pelanggaran, atau bujukan untuk melanggar 

prinsip-prinsip yang termuat di dalam Kebijakan ini.  Kebijakan Pengaduan Grup, yang diterbitkan 

di www.pirelli.com, dalam beberapa bahasa, menetapkan prosedur untuk mengajukan laporan, 

cara mengelolanya, serta jaminan kerahasiaan dan tidak ada pembalasan. Jika suatu laporan 

memiliki dasar kuat, Pirelli akan memberlakukan sanksi yang didukung oleh sistem peraturan, 

kontrak, dan disiplin yang berlaku.   

 

TATA KELOLA  

Pirelli telah menunjuk Manajer Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi yang bekerja dengan 

berkoordinasi bersama berbagai departemen di perusahaan sesuai dengan tanggung jawab 

mereka masing-masing.    

Rencana dan hasil di area Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi didiskusikan dan disetujui oleh 

Komite Strategis Keberlanjutan, suatu badan yang diketuai oleh CEO dan merupakan bagian dari 

Rencana dan hasil Keberlanjutan yang dipresentasikan dan didiskusikan oleh Komite Dewan lalu 

dipresentasikan, didiskusikan, dan disetujui oleh Dewan Direksi. 

 

PELAPORAN  

Pirelli melaporkan kinerja Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi dalam Laporan Tahunan Grup. 

 

DOKUMEN YANG TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN INI 

• KODE ETIK dan PEDOMAN PERILAKU 

• KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA GLOBAL 

• KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL UNTUK KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN 

HAK KERJA, SERTA LINGKUNGAN 

• PERNYATAAN KEBERAGAMAN DAN INDEPENDENSI DEWAN DIREKSI 

• KEBIJAKAN PENGADUAN - PROSEDUR PENGADUAN 
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https://corporate.pirelli.com/corporate/it-it/sostenibilita/politiche/sust-whistleblowing-policy
http://www.pirelli.com/
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/gov-ethical-code
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/gov-code-of-conduct
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-global-human-rights-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-social-responsibility-policy-for-occupational-healt-safey-rights-environment
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-social-responsibility-policy-for-occupational-healt-safey-rights-environment
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/corporate-policy/diversity-and-independence-statement
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-whistleblowing-policy

