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Pernyataan Kebijakan 

Mengenai Perdagangan Manusia 
 
Kelly Services, Inc., serta anak perusahaannya, (“Kelly”) memiliki kebijakan toleransi-nol yang melarang 

perdagangan manusia. Ini mencakup, tapi tidak terbatas pada, kegiatan terkait-perdagangan berikut ini: 
 

 Berpartisipasi dalam perdagangan manusia dengan bentuk apa pun saat melaksanakan pekerjaan apa pun; 

 Membeli tindakan seks komersial dalam melaksanakan pekerjaan apa pun; 

 Menggunakan kerja paksa dalam melaksanakan pekerjaan apa pun; 

 Merusak, menyembunyikan, menyita, atau dengan cara lain menghalangi akses karyawan ke dokumen 

identitas atau imigrasinya, seperti paspor atau SIM, siapa pun lembaga yang menerbitkannya; 

 Menggunakan praktik menyesatkan atau menipu dalam merekrut calon/karyawan atau menawarkan 

pekerjaan; 
 Menggunakan perekrut yang tidak mematuhi hukum ketenagakerjaan lokal di negara tempat perekrutan 

berlangsung; 

 Mengenakan biaya perekrutan kepada pelamar/calon/karyawan; 

 Tidak menyediakan transportasi pulang atau membiayai transportasi pulang saat pekerjaan selesai, untuk 

karyawan yang bukan warga di negara tempat pekerjaan dilakukan dan yang didatangkan ke negara itu 
untuk pekerjaan dengan kontrak atau subkontrak Pemerintah AS (untuk bagian kontrak yang dilaksanakan 

di luar Amerika Serikat), kecuali jika karyawan itu memiliki izin yang sah untuk tetap berada di negara 

tempat pekerjaan itu dan memilih melakukan itu, atau jika badan yang sesuai telah mengecualikan 
persyaratan ini; 

 Tidak menyediakan transportasi pulang atau membiayai transportasi pulang saat pekerjaan selesai, untuk 

karyawan yang bukan warga negara Amerika Serikat dan yang didatangkan ke Amerika Serikat untuk 
pekerjaan dengan kontrak atau subkontrak Pemerintah AS, jika pembiayaan semacam itu diwajibkan oleh 

program pekerja sementara yang ada atau sesuai dengan perjanjian tertulis dengan karyawan itu (untuk 
bagian kontrak yang dilaksanakan di dalam Amerika Serikat), kecuali jika karyawan itu memiliki izin yang 

sah untuk tetap berada di negara tempat pekerjaan itu dan memilih melakukan hal itu, atau jika badan 

yang sesuai telah mengecualikan persyaratan ini; 
 Menyediakan atau menguruskan perumahan yang tidak memenuhi standar perumahan dan keselamatan 

negara di negara tuan rumah; dan 

 Jika diwajibkan oleh hukum atau kontrak, tidak memberi kontrak kerja, perjanjian perekrutan, atau 

dokumen kerja lain yang disyaratkan dalam bentuk tertulis atau dalam bahasa yang dipahami karyawan. 
 

Kelly tidak pernah dan tidak akan mengizinkan karyawannya, subkontraktor, vendor, pemasok, atau entitas lain 

yang berbisnis dengan Kelly berpartisipasi dalam perdagangan manusia dengan bentuk apa pun atau dalam 
kegiatan yang tersebut di atas. 

 
Kelly melarang pembalasan terhadap siapa pun yang mengajukan keluhan atau melaporkan dugaan pelanggaran 

terhadap kebijakan ini. Karyawan atau pihak lain yang melanggar kebijakan ini dapat dikenai tindakan disipliner 
yang sesuai oleh Kelly, mencakup, tapi tidak terbatas pada, pengungkapan pelanggaran tersebut kepada pejabat 

pemerintah, saat diwajibkan oleh hukum atau kontrak, dan pemutusan hubungan kerja.  

 
Setiap dugaan pelanggaran harus segara dilaporkan melalui Kelly Services Business Conduct & Ethics Reporting 

Program ke 877.978.0049 atau https://www.integrity-helpline.com/kellyservices.jsp atau untuk Eropa, 
https://www.financial-integrity.com/kellyserviceseu.jsp. Pedoman Perilaku Bisnis dan Etika Kelly dan Pernyataan 

Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kelly termasuk kebijakan tambahan Kelly yang menjunjung tinggi 

komitmen Kelly pada etika dan tanggung jawab sosial.  
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