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HUMAN RIGHTS POLICY
/ KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA

Group perusahaan PT. Transmaju Ekspresindo menggunakan prinsip hak asasi
manusia sebagai dasar dari kegiatan bisnisnya di Indonesia dan wilayah dimana
kita beroperasi untuk menciptakan lingkungan dimana martabat semua orang
terjamin dan setiap orang sama-sama dihormati tanpa tertinggal. Kami telah
menjabarkan prinsip hak asasi manusia ini, dan telah merumuskan kebijakan hak
asasi manusia di sini sebagai janji kepada para stakeholders kami.
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LINGKUP KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA
Kebijakan ini berlaku untuk seluruh Top Management, Manajer dan
karyawan (termasuk karyawan kontrak dan harian) yang bekerja di group
perusahaan PT. Transmaju Ekspresindo. Kami juga mengharapkan semua
mitra bisnis termasuk mitra kerja dan supplier kami, untuk memahami dan
mendukung isi kebijakan ini, dan akan terus bekerja untuk memastikan
bahwa kebijakan ini dipatuhi oleh mereka.
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KOMITMEN UNTUK MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA
Kami menyadari bahwa usaha PT. Transmaju Ekspresindo dan semua mitra
bisnis termasuk mitra kerja dan supplier, secara langsung atau tidak
langsung mempengaruhi hak asasi manusia dalam setiap proses value
chain, mulai dari pengembangan produk jasa layanan, proses booking,
dokumentasi dan administrasi, kegiatan operasional hingga penggunaan
layanan, konsumsi usaha dan penyelesaian pekerjaan.
PT. Transmaju Ekspresindo berkomitmen untuk melarang semua
diskriminasi dan pelecehan, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan
mengurangi jam kerja yang berlebihan, memastikan upah minimum dan
menghormati kebebasan untuk berunding bersama. Kami juga tidak
mengizinkan pekerja anak, kerja paksa atau perdagangan manusia untuk
tujuan eksploitasi tenaga kerja, terutama yang berpengaruh pada value chain
kami.
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DUKUNGAN UNTUK PRINSIP HAK ASASI MANUSIA INTERNATIONAL /
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS
PT. Transmaju Ekspresindo mendukung prinsip-prinsip hak asasi manusia
yang diakui secara internasional (“International Bill of Human Rights”,
“Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work”, “The Children
Rights and Business Principles”, dll.) dan membuatnya menjadi standar kita
sendiri.
Selain itu, PT. Transmaju Ekspresindo menghormati hak asasi manusia
dalam semua aspek kegiatan bisnis kami dan berusaha untuk mencegah
dan mengurangi dampak buruk dengan menjalankan bisnis kamu sesuai
dengan “Ten Principles of the UN Global Compact” dan “UN Guiding
Principles on Business and Human Rights”.
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REMEDIASI
Jika operasi, produk jasa layanan dari PT. Transmaju Ekspresindo dan mitra
bisnisnya termasuk mitra kerja dan supplier, berdampak buruk pada hak
asasi manusia pelanggan kami, masyarakat lokal dan stakeholders, kami
akan berusaha untuk memperbaiki melalui prosedur yang tepat.
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KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN YANG BERLAKU
Dalam membuat keputusan bisnis, PT. Transmaju Ekspresindo akan
mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan
wilayah di mana kami beroperasi. Jika undang-undang dan peraturan negara
Indonesia atau peraturan daerah berbeda atau bertentangan dengan prinsipprinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional, atau Ketika
dihadapkan dengan persyaratan yang bertentangan, kami akan mencari cara
untuk menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara
internasional. Dalam konteks stakeholders dan keadaan di mana PT.
Transmaju Ekspresindo tidak dapat mengontrol pengambilan keputusan,
kami akan berusaha untuk memberikan pengaruh sehingga kebijakan ini
akan dihormati dan akan terus berfungsi untuk menghindari keterlibatan
dalam pelanggaran hak asasi manusia.
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TATA KELOLA
Untuk memenuhi tanggung jawab kami untuk menghormati hak asasi
manusia, PT. Transmaju Ekspresindo akan memelihara system internal
untuk terus menerapkan inisiatif due dilligence hak asasi manusia
berdasarkan kebijakan ini.
Selain itu, kami akan mencerminkan kebijakan ini dalam kebijakan, prosedur
dan operasi yang relevan sehingga dapat dimasukkan dengan benar
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kedalam aktivitas usaha kami.
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DUE DILLIGENCE HAK ASASI MANUSIA
Sesuai dengan prinsip-prinsip panduan PBB tentang “UN Guiding Principles
on Business and Human Rights”, PT. Transmaju Ekpresindo akan
menetapkan proses untuk menilai secara tepat dampak pengambilan
keputusan bisnis dan pelaksanaannya terhadap hak asasi manusia,
mengidentifikasi, mencegah dan mengurangi risiko yang menyebabkan atau
berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia yang serius, dan
berusaha untuk memberikan perbaikan. Selain itu untuk memverifikasi
penanganan dampak buruh terhadap hak asasi manusia, kami akan terus
mengikuti, melacak perkebangan kasusnya dan mengevalusi efektifitas
tanggapan dan penanganannya.
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MEKANISME PENGADUAN
PT. Transmaju Ekspresindo akan membentuk mekanisme pengaduan baik
secara internal maupun eksternal dengan tujuan mendeteksi lebih dini
kekhawatiran, termasuk dampak buruk pada hak asasi manusia dan
penyelesaian masalah. Pengaduan diarahkan ke HRD/ Human Resources
Department secara tertulis atau verbal, untuk penaganan lebih lanjut.
Mekanisme pengaduan tersedia untuk semua stakeholders, seperti
karyawan, mitra kerja, supplier dan masyarakat setempat. Kami akan
memastikan anonimitas orang yang membuat laporan dan kerahasiaan isi
laporan. Selain itu kami akan melarang perlakuan tidak baik dan pembalasan
terhadap pelapor dan akan melindungi mereka secara menyeluruh.
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KETERLIBATAN STAKEHOLDERS
PT. Transmaju Ekspresindo menyadari bahwa penting untuk memahami
dampak buruk terhadap hak asasi manusia dari perspektif mereka yang
terkena dampak. Oleh karena itu, kami akan berusaha memanfaatkannya
dalam upaya kami untuk menghormati hak asasi manusia dengan terus
melakukan dialog dan diskusi dengan para stakeholders.

10 KETERBUKAAN INFORMASI
PT. Transmaju Ekspresindo secara teratur mengungkapkan informasi
tentang inisiatif untuk menghormati hak asasi manusia dan due diligence hak
asasi manusia yang dikutip berdasarkan kebijakan hak manusia ini melalui
situs web kami dan sarana lainnya.
11 SOSIALISASI & EDUKASI
PT. Transmaju Ekspresindo tidak hanya akan terus memberikan pendidikan
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dan pelatihan/training yang sesuai kepada seluruh Manajemen dan
Karyawan (termasuk karyawan kontrak dan harian) tetapi juga bekerja pada
peningkatan kemampuan yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan ini,
sehingga kebijakan ini akan meresap kedalam perusahaan. Selain itu, kami
akan berusaha untuk menghormati hak asasi manusia di seluruh value chain
dengan mengkomunikasikan isi kebijakan ini secara menyeluruh kepada
mitra bisnis kami, termasuk mitra kerja dan supplier.

12 PROSES,

PENINJAUAN DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN HAK ASASI

MANUSIA
Kebijakan ini dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia
yang diakui secara internasional, “Ten Principles of the UN Global Compact”
dan “UN Guiding Principles on Business and Human Rights” dengan
persetujuan Direksi. Kami akan meninjau kebijakan ini secara teratur
mengingat perubahan lingkungan sosial, dialog dan diskusi dengan para
stakeholders, dan berusaha untuk meningkatkan upaya untuk menghormati
hak asasi manusia.
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