
  
Sebagai pekerja migran, apakah 
saya mempunyai hak yang sama 
dengan pekerja Belanda?
Bila Anda tidak memiliki izin tinggal, Anda 
tidak diizinkan untuk bekerja. Tetapi apabila 
Anda bekerja, Anda memiliki hak yang sama 
dengan pekerja Belanda ataupun pekerja 
migran yang memiliki izin tinggal, seperti:

!   mendapatkan upah minimum, 
!   hari libur,
!   uang liburan, 
!   bekerja maksimum 45 jam/minggu, 
!   bisa pergi ke dokter saat sakit.

 
Saya harus mendapatkan  
upah minimum di Belanda 
(sekitar € 9 /jam1) 

APAKAH ANDA TAHU  
HAK-HAK ANDA  
SEBAGAI PEKERJA  
MIGRAN DI BELANDA?

!

 
Apa konsekuensinya bila saya 
bekerja tanpa dokumen di Belanda?
Risikonya adalah ditangkap dan dideportasi. 
Majikan Anda berisiko mendapat denda 
karena mempekerjakan seseorang tanpa 
dokumen, kira-kira € 8.000.2 

  
Saya tidak mempunyai kontrak 
kerja, dapatkah saya menuntut  
hak saya? 
Ya, Anda bisa. Tetapi harus dengan bukti. 
Kumpulkan bukti-bukti bahwa Anda pernah 
bekerja di tempat tersebut seperti: foto, 
nama, komunikasi (whatsapp, sms, email), 
bukti tertulis. Simpan catatan hari dan 
jam kerja, simpan instruksi kerja dan catat 
berapa banyak Anda dibayar.



 
Di Belanda Anda juga berhak 
mendapatkan pengacara, tetapi  
Anda perlu membayar kontribusi 
sesuai dengan pendapatan Anda.

 
Saya korban eksploitasi atau kejahatan 
lainnya. Dapatkah saya melapor ke polisi?
Ya, Anda berhak melaporkan tindak kejahatan 
tanpa ditahan, meskipun Anda tidak punya izin 
tinggal. Sebaiknya Anda membawa seseorang 
bersama Anda. FairWork dapat membantu  
Anda dalam hal ini.

 
Majikan saya menyalahgunakan situasi 
saya sebagai pekerja tidak berdokumen. 
Saya tidak dibayar dan juga diancam. 
Apakah saya harus menerima hal ini? 
Tidak, eksploitasi dilarang di Belanda. Jika majikan 
Anda menyalahgunakan situasi rentan Anda 
sebagai pekerja yang tidak berdokumen, hubungi 
FairWork untuk informasi lebih lanjut tentang  
hak Anda.

Informasi lebih lanjut bila 
hak pekerja Anda dilanggar:

 
Fairwork adalah organisasi  
independen non-pemerintah 
(NGO) yang membantu pekerja  
yang mengalami eksploitasi  
kerja di Belanda. Informasi yang 
Anda bagikan kepada kami 
bersifat rahasia. Bantuan dari 
kami bebas biaya/gratis.

 

Fairwork dapat dihubungi  
(juga dalam bahasa Indonesia)  
di nomor telefon: 
06 15 82 12 95 / +31 20 760 08 09.

 

Anda juga dapat  
mengirimkan e-mail ke: 
indonesia@fairwork.nu  

Kunjungi website kami:  
www.fairwork.nu/indonesia
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1  May 2016, for more information: https://www.rijksoverheid.nl/  
onderwerpen/minimumloon/vraag-en-antwoord/
minimumloon-per-uur 

2  May 2016


