BEKERJA DENGAN AMAN DI AUSTRALIA
LEMBAR INFORMASI

Keselamatan adalah bagian penting dalam
bekerja di Australia

Apakah kewajiban anda untuk menjaga keselamatan sewaktu kerja

Hukum di Australia mengharuskan pemberi kerja anda
(bos anda) untuk sedapat mungkin berusaha memastikan
pekerjaan anda tidak menyebabkan anda cedera atau sakit.
Hukum ini disebut kesehatan dan keselamatan kerja (work
health and safety/WHS) atau kesehatan dan keselamatan
kerja (occupational health and safety/OHS).

Menurut hukum Australia ada beberapa hal yang harus
anda lakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan
anda sendiri sewaktu bekerja.
•

cukup sehat untuk melaksanakan pekerjaan

Hukum juga mengharuskan bos anda untuk memiliki
asuransi untuk anda jika anda cedera di tempat kerja.
Asuransi ini disebut ganti rugi (kompensasi) pekerja. Jika
anda cedera atau sakit di tempat kerja, asuransi ini akan
membiayai pengobatan medis anda dan membayar gaji
sampai anda dapat bekerja kembali.

•

dalam kondisi cukup baik untuk melaksanakan
pekerjaan

•

melakukan apa yang disuruh bos sejauh itu wajar,
kecuali anda merasa itu tidak aman atau dapat melukai
anda

Ini mencakup semua pekerja di Australia, walaupun anda
pemegang visa sementara.

•

tidak dibawah pengaruh alkohol atau obat-obatan
atau menggunakan alkohol atau obat terlarang selama
bekerja

Apakah kewajiban bos anda

•

tidak melakukan sesuatu yang dapat melukai diri
sendiri atau siapa saja di tempat kerja.

Bos anda harus menjaga kesehatan dan keselamatan anda
di tempat kerja.
Bos anda harus:
•

menunjukkan anda bagaimana mengerjakan
pekerjaan dengan aman, atau memastikan seseorang
menunjukkan anda bagaimana melakukan pekerjaan
anda dengan aman

•

memastikan ada yang bersiaga menjaga anda

•

tidak menyuruh anda untuk melakukan sesuatu yang
membutuhkan izin khusus, misalnya menyetir mobil,
crane atau alat pengangkat barang jika anda tidak
memiliki izin yang tepat

•

menyediakan peralatan yang tepat buat anda supaya
anda dapat melaksanakan tugas dengan aman

•

memberikan anda perlengkapan keamanan jika anda
membutuhkannya untuk melaksanakan kerja.

Perlengkapan keamanan
Perlengkapan keamanan kerja biasanya disebut
perlengkapan pelindung pribadi (personal protective
equipment/PPE). Ada jenis PPE khusus untuk setiap
pekerjaan. Ini dapat berupa topi keras, kacamata atau
kacamata keselamatan, sarung tangan, sepatu bot, celemek
atau penutup telinga.
Perlengkapan tersebut harus dalam kondisi baik dan
harus pas dan nyaman di badan anda. Anda harus tahu
bagaimana cara menggunakannya dan harus memakainya
dengan benar.
Jika anda merasa memerlukan perlengkapan tambahan,
beritahu bos, pekerja yang lebih berpengalaman atau
Perwakilan Keselamatan dan Kesehatan (Health and Safety
Representative/HSR) jika ada di tempat kerja anda.
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Anda harus:

Jika anda tidak mengerti bagaimana melakukan apa saja
yang disuruh di tempat kerja, anda seharus minta bantuan
kepada bos atau pekerja lain yang lebih berpengalaman.
Beberapa penyebab berikut dapat mencederai anda di
tempat kerja:
•

menggunakan peralatan sebelum menerima pelatihan
bagaimana menggunakannya dengan benar

•

tidak memakai perlengkapan pengaman (PPE) yang
tepat atau memakainya dengan tidak benar

•

tergesa-gesa dan memotong jalur dalam bekerja

•

melakukan sesuatu yang membuyarkan konsentrasi
sewaktu bekerja (misalnya menggunakan ponsel
sewaktu bekerja).

Menurut hukum Australia, anda berhak bertanya berkenaan
dengan pekerjaan yang ditugaskan dan menolak jika anda
disuruh melakukan tugas yang dapat melukai anda. Jika
anda disuruh melakukan sesuatu yang anda kira mungkin
tidak aman, stop dan bicara dengan bos atau pengawas
anda.
Terkadang bos di tempat kerja bukan orang yang menggaji
anda, umpamanya, jika anda bekerja lewat agen penyedia
tenaga kerja. Jika anda bekerja lewat agen penyedia
tenaga kerja, mereka yang menggaji anda, tapi di tempat
kerja, orang lain yang menjadi atasan. Jika anda tidak ingin
membicarakannya dengan atasan di tempat kerja, anda
dapat menghubungi agen penyedia tenaga kerja tentang
keselamatan dan kesehatan kerja anda.
Seharusnya ada seseorang di tempat kerja yang dapat
membantu anda sehubungan dengan pertanyaan tentang
kesehatan dan keselamatan kerja – cari tahu siapa dan
bagaimana cara menghubungi mereka.
Jika anda tidak yakin dengan sesuatu, mintalah bantuan.
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Hak anda mendapatkan upah dan kondisi
kerja yang adil

Apa yang harus dilakukan jika anda cedera
atau terluka di tempat kerja

Di Australia, ada upah kerja minimal dan ketentuan kerja.
Fair Work Ombudsman membantu pemberi kerja dan
pekerja untuk memahami hak-hak dan kewajiban mereka
di tempat kerja, dan juga membantu anda mencari tahu
berapa seharusnya upah anda.

Mintalah pertolongan pertama (PPPK) atau langsung
menjumpai dokter atau perawat. Anda berhak memilih
dokter yang memeriksa. Bisa dokter anda sendiri, dokter
setempat, atau dokter maupun perawat di tempat kerja.
Anda dapat minta surat izin dari dokter dan menunjukkan
surat izin tersebut ke bos anda.

Fair Work Ombudsman dapat menyelidiki sebuah kasus
jika mereka menduga seseorang telah melanggar hukum
tempat kerja.
Untuk menghubungi Fair Work Ombudsman atau mencari
tahu lebih lanjut tentang hak anda di tempat kerja,
silakan mengunjungi situs web www.fairwork.gov.au atau
menelepon 13 13 94.

Bullying
Bullying adalah mengatakan atau melakukan sesuatu
terhadap sesorang berulang kali yang membuat mereka
takut atau mempermalukan mereka. Ini dapat berupa
menertawai mereka, memberikan julukan yang tidak baik,
mendorong mereka atau memecahkan barang mereka.
Tidak ada orang yang seharusnya di-bully di tempat kerja.
Jika anda di-bully, bicarakan dengan bos atau petugas lain
dan beritahu mereka anda ingin perlakuan ini dihentikan.
Jika ini tidak berhenti, anda dapat lapor ke seseorang di
pemerintahan di negara bagian atau teritori di mana anda
bekerja. Daftar terdapat pada akhir lembar informasi ini.
Anda juga dapat berbicara dengan Fair Work Commission,
menelepon 1300 799 675 atau mengunjungi situs web
www.fwc.gov.au
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Beritahu bos bahwa anda telah terluka. Mungkin anda
harus mengisi formulir yang disebut laporan kemalangan
(incident report). Jika memungkinkan, cobalah untuk
mengisinya sebelum anda pulang. Jika perlu bantuan
mengisi formulir, mintalah seseorang untuk membantu
anda. Formulir tersebut meminta anda menjelaskan apa
yang terjadi dan bagaimana anda sampai dapat terluka.
Tujuannya untuk menghindari orang lain terluka atau
cedera seperti anda. Penting sekali adanya arsip laporan
ini – laporan ini dapat mempengaruhi ganti-rugi anda
sebagai pekerja.
Jika anda menerima tagihan medis atau tidak dapat bekerja
karena cedera, anda mungkin dapat mendapatkan ganti
rugi pekerja untuk membayar perawatan dan bantuan
medis sampai anda dapat masuk kerja lagi. Ingatlah untuk
menanyakan hal ini ke bos secepat mungkin, dan mengisi
formulir apa pun yang anda butuhkan untuk memohon
ganti rugi pekerja.
Jika anda terluka, jangan takut nanti terkena masalah.
Bahkan jika anda telah melakukan kesalahan, anda
seharusnya melaporkan cedera tersebut dan minta
bantuan.
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Apa yang perlu diingat sewaktu mulai bekerja
Ada beberapa hal penting yang harus dilaksanakan sewaktu anda mulai masuk kerja di pekerjaan baru. Pemberi pekerjaan
anda (bos) atau petugas lain yang paham dengan pekerjaan itu harus memastikan hal ini dilaksanakan sewaktu anda
mulai kerja di pekerjaan baru ini. Jika anda kurang memahami Bahasa Inggris dengan baik, anda dapat meminta seorang
penerjemah atau minta seorang pekerja lain yang dapat berbicara dalam Bahasa Indonesia untuk menjelaskannya kepada
anda.
Daftar ini dapat membantu anda untuk mencari tahu apakah anda memahami hal-hal yang penting untuk kesehatan dan
keselamatan kerja.

Daftar yang perlu diingat sewaktu mulai kerja
•

Apakah seseorang telah menunjukkan anda cara melakukan pekerjaan, dan
mencek untuk memastikan anda telah melakukannya dengan aman? ............		

Ya

Tidak

•

Apakah anda telah bertemu dengan bos dan orang yang nanti bekerja dengan
anda, terutama yang menjaga kesehatan dan keselamatan anda?.......................

Ya

Tidak

•

Apakah anda tahu harus bertanya kepada siapa jika ragu melakukan sesuatu
atau jika butuh bantuan?..................................................................................................

Ya

Tidak

Apakah seseorang telah menunjukkan anda sekeliling di mana anda bekerja,
dan menunjukkan tempat masuk, ke luar, WC, ruang makan dan daerah
pertolongan pertama?......................................................................................................

Ya

Tidak

•

Apakah anda telah diberitahu tempat mana yang dilarang, dan alasannya?.......

Ya

Tidak

•

Apakah seseorang telah menunjukkan anda bagaimana cara menggunakan
peralatan yang diperlukan untuk bekerja dengan aman? ........................................

Ya

Tidak

Apakah seseorang telah mencek guna memastikan anda menggunakannya
dengan benar?...................................................................................................................

Ya

Tidak

•

Apakah anda memiliki semua perlengkapan keamanan yang diperlukan?..........

Ya

Tidak

•

Apakah anda tahu bagaimana cara menggunakan dan memakainya?.................

Ya

Tidak

•

Apakah anda tahu apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus diberitahu
jika cedera atau sakit di tempat kerja, dan ke mana harus mencari bantuan
dan pertolongan pertama?.............................................................................................

Ya

Tidak

•

Apakah anda tahu cara menelepon pemadam kebakaran, polisi atau ambulans?

Ya

Tidak

•

Apakah anda tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi gawat darurat, dan
seperti apa suara sirene?..................................................................................................

Ya

Tidak

Apakah anda tahu bagaimana keluar dari tempat kerja dalam keadaan gawat
darurat?...............................................................................................................................

Ya

Tidak

Apakah anda tahu kepada siapa dapat bertanya tentang kesehatan dan
keselamatan anda?............................................................................................................

Ya

Tidak

•

•

•
•

Apakah ada pertanyaan yang anda jawab Tidak? Jika ada, bicarakanlah dengan bos atau pekerja yang lebih
berpengalaman untuk mencari tahu informasi penting ini demi keselamatan anda sendiri.
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Jika anda khawatir tentang kesehatan dan keselamatan anda di tempat kerja, atau tentang ganti rugi pekerja, anda dapat
berbicara dengan seseorang di pemerintahan di negara bagian atau teritori di mana anda bekerja. Jika Anda bekerja
untuk agen pemerintah federal Australia, atau majikan berskala besar nasional, anda mungkin perlu menghubungi
Comcare. Anda seharusnya tidak terkena masalah karena berbicara dengan pemerintah berkenaan dengan kesehatan dan
keselamatan atau tentang ganti rugi pekerja.
Untuk bertanya tentang kesehatan dan keselamatan
kerja hubungi:

Untuk bertanya tentang ganti rugi pekerja jika anda
cedera di tempat kerja, hubungi:

New South Wales
SafeWork NSW
Situs web: safework.nsw.gov.au
Email: contact@safework.nsw.gov.au
Telepon: 13 10 50

New South Wales
State Insurance Regulatory Authority (SIRA)
Situs web: sira.nsw.gov.au
Email: contact@sira.nsw.gov.au
Telepon: 13 10 50

Victoria
WorkSafe Victoria
Situs web: worksafe.vic.gov.au
Email: Info@worksafe.vic.gov.au
Telepon: 1800 136 089 (Telepon gratis)

Victoria
WorkSafe Victoria
Situs web: worksafe.vic.gov.au
Email: Info@worksafe.vic.gov.au
Telepon: 1800 136 089 (Telepon gratis)

Queensland
Workplace Health and Safety Queensland, Office of
Industrial Relations (WHSQ)
Situs web: worksafe.qld.gov.au
Telepon: 1300 362 128

Queensland
WorkCover Queensland
Situs web: worksafe.qld.gov.au
Email: info@workcoverqld.com.au
Telepon: 1300 362 128

Western Australia
Department of Mines, Industry Regulation and Safety
Situs web: commerce.wa.gov.au/WorkSafe/
Email: safety@dmirs.wa.gov.au
Telepon: 1300 307 877

Western Australia
WorkCover WA
Situs web: workcover.wa.gov.au
Telepon: 1300 794 744

South Australia
SafeWork SA
Situs web: safework.sa.gov.au
Email: help.safework@sa.gov.au
Telepon: 1300 366 255
Australian Capital Territory
WorkSafe ACT
Situs web: worksafe.act.gov.au
Email: worksafe@act.gov.au
Telepon: 13 22 81
Northern Territory
NT WorkSafe
Situs web: worksafe.nt.gov.au
Email: ntworksafe@nt.gov.au
Telepon: 1800 019 115
Tasmania
WorkSafe Tasmania
Situs web: worksafe.tas.gov.au
Email: wstinfo@justice.tas.gov.au
Telepon: 03 6166 4600 (di luar Tasmania)
Telepon: 1300 366 322 (di dalam Tasmania)
Commonwealth
Jika anda bekerja untuk agen pemerintah federal
Australia, atau untuk majikan bisnis berskala besar
nasional, anda mungkin di bawah naungan skema
Comcare.
Comcare
Situs web: comcare.gov.au
Telepon: 1300 366 979

Jika anda perlu penerjemah,
teleponlah Telephone Interpreter
Service di 131 450
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South Australia
ReturnToWorkSA
Situs web: rtwsa.com
Email: info@rtwsa.com
Telepon: 13 18 55
Australian Capital Territory
WorkSafe ACT
Situs web: worksafe.act.gov.au
Email: worksafe@act.gov.au
Telepon: 13 22 81
Northern Territory
NT WorkSafe
Situs web: worksafe.nt.gov.au
Email: datantworksafe@nt.gov.au
Telepon: 1800 250 713
Tasmania
WorkSafe Tasmania
Situs web: worksafe.tas.gov.au
Email: wstinfo@justice.tas.gov.au
Telepon: 03 6166 4600 (di luar Tasmania)
Telepon: 1300 366 322 (di dalam Tasmania)
Commonwealth
Jika anda bekerja untuk agen pemerintah federal Australia,
atau untuk majikan bisnis berskala besar nasional, anda
mungkin di bawah naungan skema Comcare.
Comcare
Situs web: comcare.gov.au
Telepon: 1300 366 979
Untuk bertanya tentang upah dan kondisi di tempat kerja
Fair Work Ombudsman
Situs web: www.fairwork.gov.au
Telepon: 13 13 94
Untuk minta bantuan jika anda di-bully
Fair Work Commission
Situs web: www.fwc.gov.au
Telepon: 1300 799 675
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