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Temui Chen, mantan
*
pelajar internasional
Fair Work Ombudsman
membantu saya
menghitung upah yang
tepat untuk pekerjaan saya.

Situasi Chen
• Waktu saya masih studi, saya bekerja di
restoran keluarga.
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• Teman serumah saya berkata bahwa upah
saya lebih rendah dari yang semestinya.
I

Lalu apa yang terjadi?
• Saya menemukan informasi dari Fair Work
Ombudsman (FWO) dalam bahasa saya sendiri.
• Saya menggunakan Pay and Conditions Tool
(PACT) FWO untuk menghitung upah yang tepat
untuk pekerjaan saya.

Pelajari hak-hak Anda!
Bagaimana Chen mengatasinya?
• Saya meminta majikan saya untuk
membayar upah minimum.
• Dia baru tiba di Australia dan tidak
mengerti undang-undang kerja. Dia setuju
membayar jumlah yang benar kepada saya.

Didanai oleh Departemen Pendidikan
Pemerintah Australia.

Fair Work Ombudsman dapat
memberi nasihat kepada pelajar
internasional dalam berbagai bahasa.

*Ini adalah studi kasus fiktif, berdasarkan situasi yang dilaporkan oleh para pelajar internasional
yang telah mengalami eksploitasi kerja. 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.

Temui Lisa, mantan
*
pelajar internasional
Saya memberi tahu
supervisor saya bahwa
jam-jam kerja tambahan
akan membahayakan
visa saya.

Situasi Lisa
• Di pekerjaan saya, saya sering diminta untuk
bekerja pada jam-jam tambahan pada akhir pekan.
• Saya belum memberi tahu supervisor saya bahwa
saya hanya diperbolehkan untuk bekerja 40 jam
setiap dua minggu.

Lalu apa yang terjadi?
• Layanan bantuan untuk pelajar menasihati saya
tentang cara berbicara dengan supervisor saya
tentang batasan visa saya.
• Mereka juga mengarahkan saya ke Fair Work
Ombudsman (FWO) agar saya mendapat
informasi tentang hak dan perlindungan kerja.

Bagaimana Lisa mengatasinya?
• Saya memberi tahu supervisor saya bahwa jamjam kerja tambahan akan membahayakan visa
saya. Dia kaget.

Beri tahu majikan Anda
batasan pada jam kerja untuk
pelajar internasional sebelum
mulai bekerja.

• Dia setuju untuk berhenti meminta saya bekerja
di jam-jam tambahan.

Didanai oleh Departemen Pendidikan
Pemerintah Australia.

*Ini adalah studi kasus fiktif, berdasarkan situasi yang dilaporkan oleh para pelajar internasional
yang telah mengalami eksploitasi kerja. 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.
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Temui Kavya, mantan
*
pelajar internasional
Saya tahu situasi saya
tidak benar – saya
harus mengubahnya.

Situasi Kavya
• Saya sedang bekerja sebagai petugas
pembersih saat saya masih studi. Saya tidak
mendapat waktu istirahat yang benar, dan hal
itu berdampak pada studi saya.
• Tutor saya menyarankan agar saya berbicara
kepada pusat bantuan hukum masyarakat.

Lalu apa yang terjadi?
• Pusat bantuan hukum tersebut memberi
nasihat gratis kepada saya. Ternyata saya
berhak mendapat lebih banyak waktu
istirahat, dan upah saya kurang!
• Mereka membantu saya menulis surat ke
majikan saya, dan menyuruh saya mencatat
jam-jam kerja saya.

Bagaimana Kavya mengatasinya?
• Majikan saya tidak setuju untuk membayar
saya lebih banyak. Saya tahu ini salah.
• Saya mencari pekerjaan baru. Setelah saya
temukan yang baru, saya melaporkan majikan
lama saya di situs web Fair Work Ombudsman
tanpa menyebut nama.

Didanai oleh Departemen Pendidikan
Pemerintah Australia.

Jika ada yang tidak
benar, ungkapkanlah!
Anda memiliki hak di tempat
kerja yang layak dilindungi.

*Ini adalah studi kasus fiktif, berdasarkan situasi yang dilaporkan oleh para pelajar internasional
yang telah mengalami eksploitasi kerja. 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.

