Apakah
hak-hak kerja
Anda terancam?
Australia merupakan tempat yang sangat baik
untuk studi dan bekerja. Tetapi, terkadang Anda
mungkin memperhatikan ada sesuatu yang terasa
salah di tempat kerja. Mungkin itu tandanya bahwa
hak-hak Anda di tempat kerja terancam.

Sebagai pelajar internasional, Anda memiliki hak di tempat
kerja. Hak-hak ini layak dilindungi. Berikut ini adalah
beberapa tanda-tanda peringatan yang perlu diwaspadai.

Anda dibayar dengan makanan
dan tempat tinggal
• Jika majikan menawarkan makanan atau tempat tinggal

•

sebagai ganti dari uang, hal itu merupakan hal yang
ilegal. Makanan gratis itu tidak apa-apa, namun hanya jika
ditawarkan di luar dari upah Anda yang sesungguhnya.
Jangan menerima bentuk pembayaran lain. Beri tahulah
majikan Anda bahwa Anda harus dibayar dengan uang
sesungguhnya sesuai dengan kesepakatan.

Ada uang yang dipotong dari upah Anda
• Terkadang Anda bisa saja tidak sengaja memecahkan

•

sesuatu di tempat kerja, pelanggan mungkin pergi tanpa
membayar, atau uang di kasir kurang. Majikan tidak dapat
memotong uang dari upah Anda untuk membayar hal ini.
Jangan biarkan majikan mengambil uang ketika ada
yang pecah atau dicuri. Majikan hanya diizinkan untuk
mengambil yang dari upah Anda jika Anda menyetujuinya,
jika kesepakatan ini tertulis dan Anda mendapat
keuntungan dari hal tersebut.

Anda diminta untuk membuat ABN
• ABN adalah Australian business number atau nomor usaha

•
•

Australia. Biasanya Anda hanya memerlukannya jika Anda
menjalankan usaha atau bisnis.
Tidak semua orang memerlukan ABN. Untuk sebagian
besar pekerjaan, Anda hanya memerlukan TFN – Tax File
Number (Nomor Wajib Pajak).

Anda diminta mengembalikan
sebagian upah Anda
• Jika majikan Anda membayar Anda jumlah upah yang benar dan

•

sah dan lalu meminta Anda untuk mengembalikan sebagian upah
Anda dalam bentuk kontan, ini adalah “cashback scheme” (skema
pembayaran kembali dalam bentuk kontan). Ini tidak diizinkan.
Jangan kembalikan uang dalam cashback scheme. Jika Anda telah
mengembalikan uang dengan cara seperti ini, maka ini dianggap
pengurangan dan Anda berhak mendapatkan kembali uang itu.

Anda tidak mendapat slip gaji
• Artinya Anda tidak memiliki catatan berapa jam kerja

•

Anda dan berapa jumlah upah Anda.

Pastikan Anda selalu menerima slip gaji (bentuk cetak
atau elektronik) dalam satu hari kerja setelah upah
dibayarkan.

Jika Anda melihat tanda-tanda
peringatan ini, hubungilah
Fair Work Ombudsman untuk
mendapat bantuan.

Majikan tidak boleh meminta Anda untuk membuat ABN
sebagai persyaratan kerja.

Didanai oleh Departemen Pendidikan
Pemerintah Australia.

Untuk mendapat informasi, kunjungilah fairwork.gov.au/internationalstudents, atau ato.gov.au.
Anda juga dapat menghubungi layanan bantuan pelajar di lembaga pendidikan Anda,
atau pusat bantuan hukum masyarakat.

