
SEWA TENAGA KERJA 
SECARA ADIL.
INI CARA KITA BEKERJA.
Jika Anda memasok pekerja ke suatu 
perusahaan
Anda mungkin merupakan penyedia tenaga kerja menurut 
hukum dan memerlukan izin/lisensi untuk bekerja.

Jika sebuah perusahaan memasok  
pekerja ke perusahaan Anda
Anda harus menggunakan penyedia tenaga kerja yang 
berlisensi.

Pekerja-pekerja yang tenaganya digunakan
Harus mendaftarkan diri hanya pada penyedia tenaga kerja 
yang berlisensi.



PROGRAM PERIZINAN 
VICTORIA BAGI 
PENYEDIA PEKERJA 
SEWAAN

Mengapa perlu ada program 
perizinan?
Parlemen Victoria mengeluarkan 
Undang-Undang Perizinan Tenaga 
Kerja 2018 pada 20 Juni 2018 
setelah ada rekomendasi menyusul 
Penyelidikan Victoria mengenai 
Perburuhan dan Pekerjaan Tidak 
Tetap, yang menemukan bukti 
signifikan adanya eksploitasi pekerja 
di sektor pemasokan pekerja, 
terutama dalam perkebunan, 
pengolahan daging dan industri 
pembersihan. 

Program perizinan lisensi perekrutan 
tenaga kerja diberlakukan untuk 
melindungi pekerja yang disewa 
dan meningkatkan transparansi 
dan integritas (kejujuran) di sektor 
tenaga kerja sewaan yang semakin 
berkembang.

Siapa yang mengelola 
program perizinan perekrutan 
tenaga kerja?
Undang-undang tersebut membentuk 
Labour Hire Authority (Otorita 
Perekrutan Tenaga Kerja - Otorita) 
untuk mengembangkan dan 
menyampaikan program yang akan 
memberi perizinan kepada penyedia 
tenaga kerja sewaan yang memenuhi 
kriteria tertentu, termasuk mematuhi 
hukum tempat kerja. Otorita ini 
juga menjaga kegiatan kepatuhan, 
penegakan dan pendidikan di seluruh 
negara bagian ini.

Apa artinya hal ini bagi 
penyedia tenaga kerja

 Ã Mulai tanggal 30 Oktober 2019, 
hanya penyedia tenaga kerja 
sewaan yang memiliki izin/
lisensi atau telah mengajukan 
permohonan perizinan sebelum 
30 Oktober dan tidak ditolak 
dapat terus beroperasi. 

 Ã Penyedia yang mengajukan 
permohonan perizinan sebelum 
30 Oktober 2019 dapat terus 
beroperasi sampai dikeluarkannya 
keputusan tentang permohonan 
itu. 

 Ã Anda harus membayar biaya 
permohonan dan setiap tahun 
membayar biaya lisensi.

 Ã Pihak Otorita harus yakin bahwa 
setiap orang yang relevan 
berkenaan dengan sesuatu 
permohonan lisensi adalah 
orang yang layak dan patut 
dan bahwa mereka mematuhi 
Undang-Undang ini, peraturan-
peraturan, dan kewajiban hukum 
yang berkaitan dengan hukum 
ketenagakerjaan, tempat kerja  
dan keselamatan.

Apa artinya bagi perusahaan 
yang mempekerjakan orang 
sewaan

 Ã Mulai 30 Oktober 2019, 
bisnis yang menggunaka 
tenaga sewaan hanya boleh 
menggunakan penyedia tenaga 
kerja sewaan yang berlisensi 
atau penyedia yang telah 
mengajukan permohonan lisensi 
sebelum 30 Oktober 2019. 

 Ã Jika Anda menggunakan 
penyedia yang memasukkam 
permohonan sebelum 30 
Oktober 2019, permohonan itu 

bukan permohonan yang telah 
ditolak.

 Ã Daftar penyedia tenaga kerja 
sewaan yang telah diberi lisensi 
dan perusahaan yang telah 
mengajukan permohonan lisensi 
dapat diperoleh dari situs web 
Otorita.

 Ã Perusahaan pemakai tenaga 
kerja harus terus mematuhi 
undang-undang tempat kerja 
negara bagian dan federal saat 
menggunakan penyedia tenaga 
kerja berlisensi.

Apa artinya bagi para pekerja 
 Ã Dari tanggal 30 Oktober 2019 

pekerja sewaan hanya boleh 
mendaftarkan diri pada penyedia 
tenaga kerja yang telah berlisensi.

 Ã Daftar penyedia tenaga kerja 
sewaan yang telah diberi lisensi 
dan perusahaan yang telah 
mengajukan permohonan lisensi 
dapat diperoleh dari situs web 
Otorita.

Laporkan bila ada  
persoalan

Hubungi 1300 545 200 atau 
kunjungi situs web Otorita jika 
Anda mengkhawatirkan sesuatu 
atau memiliki informasi tentang:  

 Ã pekerja yang diperlakukan 
buruk

 Ã penyedia tenaga kerja yang 
tidak berlisensi

 Ã perusahaan yang 
menggunakan penyedia 
tenaga kerja yang tidak 
berlisensi

Disahkan dan diterbitkan oleh Labour Hire Authority, Bendigo VIC 3550.

Untuk bantuan penerjemahan dan juru bahasa, teleponlah 131 450 dan pilih bahasa yang Anda ingini.

Jika Anda tuli, atau memiliki gangguan pendengaran atau sukar berbicara, Anda dapat menghubungi  
kami melalui National Relay Service. Silahkan kunjungi www.relayservice.gov.au.

labourhireauthority.vic.gov.au

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT
Untuk keterangan lebih lanjut atau berlangganan buletin Otorita, kunjungilah labourhireauthority.vic.gov.au.
Jika Anda tidak dapat menemukan informasi yang Anda cari di situs web, hubungi enquiries@labourhireauthority.vic.gov.au
atau teleponlah 1300 545 200.
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