
Perbudakan modern 
terjadi di Australia

Perbudakan modern terjadi ketika paksaan, ancaman atau penipuan digunakan untuk 
mengeksploitasi orang dan mencabut kebebasan mereka. Hal-hal ini merupakan tindak 
pidana serius di Australia dan mencakup perdagangan manusia, perbudakan, perhambaan, 
pernikahan paksa, kerja paksa, perbudakan dengan ikatan utang, bentuk-bentuk terburuk 
tenaga kerja anak, dan perekrutan tenaga kerja atau jasa dengan penipuan.

Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami 
eksploitasi, ada bantuan.

Untuk mendapat informasi atau nasihat secara rahasia, hubungilah Palang Merah 
Australia. Teleponlah 03 9345 1800 atau kirimlah email ke 
national_stpp@redcross.org.au

redcross.org.au/workrighthub



Jika Anda atau seseorang 
yang Anda kenal:

•  Dipaksa bekerja atau tidak aman di 
tempat kerja

•  Bekerja dalam jam kerja yang panjang 
dengan sedikit waktu istirahat

•  Tidak dibayar dengan layak 
•  Harus melunasi utang besar kepada pihak 

perekrut atau pemberi kerja untuk biaya 
perjalanan, akomodasi, pakaian, makanan, 
dokumen perjalanan dan kerja

•  Tidak dapat meninggalkan tempat kerja 
atau menegosiasikan persyaratan

•  Diintimidasi atau diancam di tempat kerja, 
seperti diberi tahu bahwa mereka akan 
dideportasi atau anggota keluarga akan 
dilukai

•  Tidak dapat memperoleh kembali paspor 
mereka atau dokumen identifikasi lain

•  Bekerja di rumah seseorang dan jarang 
dapat keluar rumah untuk keperluan 
pribadi atau sosial

•  Menjadi sasaran hinaan, perlakuan 
yang merendahkan, penganiayaan atau 
kekerasan

Ada bantuan

Palang Merah memberi nasihat dan bantuan, 
dan dapat mengarahkan Anda ke layanan-
layanan lain untuk mendapat bantuan. Ada jasa 
juru bahasa. Teleponlah 03 9345 1800 atau 
email national_stpp@redcross.org.au

Ada pula program bantuan yang membantu 
orang memulihkan dan membangun kembali 
hidup mereka. Program tersebut membantu 
orang mencari tempat tinggal yang aman, 
memberi bantuan untuk mendapat perawatan 
medis, konseling dan nasihat hukum dan 
migrasi, bantuan keuangan, bantuan di bidang 
pendidikan dan pelatihan atau mencari 
kerja, dan koneksi sosial. Palang Merah dapat 
memberi tahu Anda lebih lanjut tentang 
program tersebut.*

Jika ada keadaan darurat atau ada ancaman 
terhadap keselamatan seseorang, hubungilah 
polisi di nomor 000. Untuk melaporkan 
kemungkinan kasus perbudakan modern, 
hubungi Polisi Federal Australia (Australian 
Federal Police) di 131 237.

Ketahuilah hak-hak Anda

Semua pekerja di Australia memiliki hak-hak 
dasar yang dilindungi oleh hukum. Undang-
undang ini mencakup semua pekerja termasuk 
para pekerja dari luar negeri, terlepas dari 
lamanya masa tinggal mereka di Australia atau 
jenis visa mereka.

Untuk mendapat informasi tentang hak-hak 
Anda di tempat kerja, Anda dapat mengunjungi 
www.fairwork.gov.au, atau menghubungi Fair 
Work Ombudsman dengan telepon di  
13 13 94. Jika Anda membutuhkan juru bahasa, 
hubungilah Layanan Penerjemahan dan Juru 
Bahasa di 13 14 50. 

*Palang Merah Australia (Red Cross Australia) di danai oleh Departemen Layanan Sosial untuk menyediakan Program Bantuan bagi 
Korban Perdagangan Manusia (Support for Trafficked People Program).

ANDA HARUS 
MENDAPAT 
PERLAKUAN ADIL DI 
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