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Bersiap untuk bekerja di Australia 
Informasi yang perlu Anda ketahui, dan cara menemukannya. 

Sebagai pelajar internasional yang bekerja di Australia, Anda mendapat perlindungan 
yang sama seperti warga Australia di tempat kerja. Berikut ini adalah beberapa hal yang 
perlu Anda ketahui, dan daftar periksa untuk memastikan agar Anda selalu siap. 

Upah Anda 
Australia memiliki upah minimum. 

Anda harus dibayar setidaknya 
dengan jumlah  ini  

– itu hukumnya! 

Membayar pajak 
Anda mungkin harus membayar 

pajak tergantung pada berapa 
penghasilan Anda. Dapatkan Tax 
File Number (TFN) atau Nomor 

Wajib Pajak sebelum mulai bekerja. 
Berikan TFN Anda kepada majikan 

Anda untuk memastikan agar Anda 
tidak membayar pajak lebih banyak 
dari yang seharusnya. Setiap orang 

mendapat TFNnya sendiri dan itu 
milik Anda seumur hidup! Anda 

tidak boleh membiarkan orang lain 
menggunakannya – bahkan teman 

Anda. Anda juga harus menyerahkan 
‘surat pemberitahuan pajak’ setiap 

tahun. 

Slip gaji 
Di Australia, Anda harus mendapat 

slip gaji dalam satu hari kerja 
setelah upah dibayar. Biasanya, para 
pekerja dibayar per minggu, per dua 

minggu atau per bulan. Slip gaji itu 
merupakan dokumen penting. 

Apakah upah minimumnya? 
• Upah minimum ditinjau setiap tahun dan bergantung pada 

pekerjaan Anda. Jadi, lakukan pengkajian untuk mencari tahu 
berapa seharusnya upah Anda pada tahun keuangan ini. 

Bagaimana saya dapat mengetahui upah minimum? 

Carilah dengan kata kunci “FWO Pay and Conditions Tool” 

• Ini adalah perangkat dari Fair Work Ombudsman. Perangkat ini akan 
membantu Anda menemukan upah minimum untuk pekerjaan Anda. 

Bagaimana cara mendapat TFN? 
• Gunakanlah situs web resmi ATO (Australian Taxation Ofice) atau 

Kantor Pajak Australia untuk mengajukan permohonan untuk 
mendapat TFN gratis. 

Carilah kata kunci “apply TFN ATO” 

Apakah saya memerlukan TFN atau ABN? 
• Untuk beberapa pekerjaan, Anda mungkin diminta untuk bekerja di 

bawah Australian Business Number (Nomor Usaha Australia) atau 
ABN. Ini jika Anda dianggap wiraswasta. 

• Anda mungkin tidak membutuhkan ABN. Jika Anda hanya bekerja 
di tempat yang tetap, melapor ke seorang majikan atau manajer, 
memiliki jadwal yang serupa setiap minggu dan dibayar dengan 
jumlah upah yang sama setiap jam –Anda mungkin hanya 
memerlukan TFN saja. 

Tip: Jika Anda bekerja dengan menggunakan ABN, Anda masih harus 
membayar pajak DAN Anda harus memiliki asuransi sendiri. 

Di mana saya dapat menemukan slip gaji saya? 
• Slip gaji akan memberi tahu berapa banyak upah yang Anda 

hasilkan dan berapa jumlah pajak yang telah dipotong dari upah 
Anda. Jika Anda dibayar berdasarkan upah per jam, jumlah jam 
kerja Anda akan tertera pada slip gaji. 

Apa yang harus dilakukan jika saya belum menerima 
slip gaji saya? 
• Beri tahulah bos atau manajer Anda bahwa Anda tidak mendapat 

slip gaji Anda. Biasanya, itu hanyalah kesalahan tak disengaja. 
Mereka harus memberikannya kepada Anda waktu Anda meminta. 

Tip:  Memiliki rekening bank Australia akan memudahkan pembayaran 
upah Anda. 

Cari “student bank account” (“rekening bank pelajar”) 

Didanai oleh Departemen Pendidikan  Untuk mendapat informasi, hubungi: fairwork.gov.au/internationalstudents, ato.gov.au, 
Pemerintah Australia. layanan bantuan pelajar di lembaga pendidikan Anda, atau pusat hukum masyarakat. 
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Jam kerja 
Ingat – sebagai pelajar internasional 

Anda dapat bekerja hingga 40 jam setiap 
dua minggu selama masa sekolah, dan 

tidak ada batasan jam selama liburan 
sekolah Anda. Anda harus menjaga 

batasan ini – inilah yang Anda setujui 
ketika Anda diberi visa pelajar Anda. 

Jenis pekerjaan
 Di Australia, Anda dapat bekerja 

paruh waktu, atau dengan jam 
tidak tetap (“casual basis”). Dalam 

pekerjaan paruh waktu, Anda akan 
mendapat jumlah jam kerja yang telah 

ditetapkan. Dalam pekerjaan tidak 
tetap (casual), jam kerja Anda akan 

berubah-ubah dari minggu ke minggu. 

Bersiap untuk bekerja! 

Bagaimana cara saya melacak jumlah jam kerja saya? 
• Pertama, Anda harus memastikan majikan Anda mengetahui 

tentang batasan kerja Anda yang berjumlah 40 jam. Jika mereka 
tidak mengetahui hal ini, mereka mungkin akan meminta Anda 
untuk menjalani jam kerja ekstra. 

• Lalu, unduhlah aplikasi ‘FWO Record my Hours’ – aplikasi ini adalah 
perangkat bagus dalam berbagai bahasa yang dapat membantu 
Anda melacak berapa jam yang Anda habiskan untuk bekerja. 

Apakah perbedaan antara pekerjaan tidak tetap (casual) 
dan paruh waktu? 
• Jika Anda mendapat pekerjaan tidak tetap (casual), Anda mungkin 

dibayar lebih dari pada pekerjaan paruh waktu yang biasa. Upah per 
jam Anda dapat naik hingga 25%. Ini disebut ‘casual loading’ (‘upah 
tambahan untuk kerja tidak tetap’), dan ini merupakan uang tambahan. 

• Dalam pekerjaan tidak tetap (casual), jam kerja Anda dapat berubah 
setiap minggu, dan Anda tidak akan dibayar untuk hari ketika Anda 
sakit atau mengambil libur. 

Di mana saya dapat memperoleh informasi? 

Cari “FWO employee entitlements” (“hak pekerja FWO”) 

Ikutilah daftar cek ini untuk memastikan apakah Anda sudah benar-benar 
siap bekerja sebagai pelajar internasional di sini di Australia. 
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Yang harus dilakukan 

Saya sudah menghitung 
upah minumum saya 

Saya telah membuka 
rekening bank Australia saya 

Saya telah mengajukan permohonan 
untuk mendapat TFN/ABN 

Saya telah berbicara dengan 
majikan/bos saya tentang  
batasan jam kerja 

Saya telah mengunduh 
aplikasi FWO Record My Hours 

Saya telah mengecek hak-hak saya 
di tempat kerja 

Saya telah meminta slip gaji 
pertama saya dari bos/majikan saya 

Saya telah mulai mencatat jam-jam 
kerja saya di aplikasi FWO Record 
My Hours 

Cara melakukannya Sudah? 

• Gunakan PACT Calculator pada situs web Fair Work Ombudsman – 
atau carilah “minimum wage Australia” (“upah minimum Australia”) 
dan tahun saat ini. 

• Carilah dengan kata kunci ‘compare student bank accounts’ 
(bandingkan rekening bank untuk pelajar) untuk mencari 
penawaran terbaik untuk rekening bank untuk pelajar. Beberapa 
rekening bank tidak akan membebani biaya. 

• Cari dengan kata kunci “contractor vs employee” (“kontraktor vs 
pekerja”) untuk mencari tahu apakah Anda memerlukan TFN atau ABN. 

• Kunjungilah situs web ATO – Carilah “apply TFN ATO” (“memohon 
TFN ATO”) atau “apply ABN ATO” (“memohon ABN ATO”) untuk 
mendapat instruksi. 

• Beri tahukan bos/majikan Anda bahwa Anda hanya dapat bekerja 
sebanyak 40 jam setiap 40 jam selama masa sekolah, tetapi tidak 
ada batasan jam kerja selama masa libur sekolah. Pastikanlah bos/ 
majikan Anda setuju. 

• Unduhlah aplikasi dari Apple App Store atau Google Play Store – 
carilah dengan kata kunci “FWO Record My Hours”. 

• Carilah kata kunci “Fair Work Ombudsman international students” 
(“pelajar internasional Fair Work Ombudsman”) untuk mendapat 
informasi tentang hak-hak Anda di tempat kerja. 

• Dapatkan slip gaji dari majikan/bos Anda, baik dalam bentuk 
elektronik atau cetak. Katakan “tolong berikan slip gaji saya”. 

• Pelajarilah aplikasi tersebut agar Anda benar-benar tahu  
cara menggunakannya. 

• Catatlah jam kerja Anda setelah Anda menyelesaikan setiap shift kerja. 
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