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Pengurus Rumah Tangga Asing 
(PRTA) harus mengetahui 
hal-hal berikuti ini saat 
menggunakan jasa Agen Tenaga 
Kerja (Employment Agency / EA) 
di Hong Kong untuk melindungi 
hak-hak mereka.

Saat menggunakan
jasa EA

Periksalah asli tidaknya lowongan pekerjaan yang 
ditawarkan oleh EA. terutama untuk pekerjaan yg di luar 
negeri. Jika ada keraguan, harap konsultasi dengan Konsulat 
Jeneral (KJ) negara Anda disini atau cek dengan KJ 
negara Anda yang berada di negara yg ingin Anda tuju.    

Jangan memberikan informasi palsu di dalam 
Kontrak Kerja Standar (SEC) Anda (misalnya 
gaji, alamat kerja, dan lain-lain). Anda bisa 
dikenakan tuntutan pidana jika melakukan hal 
ini. Simpanlah SEC asli yg telah Anda tanda 
tangani.

Silakan kunjungi Portal PRTA (www.fdh.labour.gov.hk)
untuk informasi yang berguna mengenai hak-hak Anda
dan perlindungan yg tersedia bagi Anda saat bekerja
di Hong Kong.

Depnaker telah mengumumkan Kode 
Praktek untuk EA (Kode Praktek). 
Harap merujuk ke Kode Praktek 
tersebut untuk mengetahui Apa yg 
Boleh Dilakukan dan Tidak Boleh 
Dilakukan oleh EA. Kode Praktek 
ini juga ado di Portal EA.



Dalam kondisi apa pun, EA tidak boleh memungut biaya atau imbalan apa pun secara langsung 
maupun tidak langsung dari Anda terkait penempatan kerja selain komisi resmi yang telah 
ditetapkan.

Mintalah selalu tanda terima untuk pembayaran apa pun kepada EA. Lebih baik jika Anda menyetorkan pembayaran langsung ke 
rekening perusahaan EA, agar Anda bisa mendapatkan bukti pembayaran. Hindari melakukan pembayaran ke rekening pribadi, 
atau membayar tunai, secara langsung ke staf EA. Jangan melakukan pembayaran apa pun kepada EA jika mereka menolak untuk 
memberikan bukti pembayaran kepada Anda.

Jangan meminjam uang dari perusahaan jasa peminjaman uang untuk 
membayar biaya komisi EA, sekalipun diminta atau disarankan oleh EA.

Biaya yang dipungut oleh Agen Tenaga Kerja (EA)

Hal-hal lain untuk diperhatikan

Anda hanya diperbolehkan melakukan pekerjaan rumah tangga untuk pemberi kerja Anda dan bekerja di 
alamat pemberi kerja seperti yang tercantum di SEC. Anda tidak diperbolehkan untuk bekerja bagi siapa 
pun (termasuk pemberi kerja Anda) di tempat selain alamat pemberi kerja sesuai dengan yang tertulis di 
SEC Anda, sekalipun pemberi kerja atau EA memperbolehkan atau meminta Anda untuk melakukan 
pekerjaan tersebut.

Kontrak Kerja 
Standar

Untuk pertanyaan atau pengaduan terkait pekerjaan 
Anda, silakan telepon 2157 9537 (ditangani oleh “1823”).

Tidak ada seorang pun, termasuk EA dan pemberi kerja Anda, boleh mengambil atau 
menahan barang pribadi Anda, termasuk tapi tidak terbatas pada paspor, kartu identitas 
Hong Kong, kontrak kerja standar, dll. tanpa izin Anda.

Jika Anda curiga bahwa Anda telah dikenakan biaya 
berlebihan oleh EA atau ada EA yang beroperasi 
tanpa izin resmi, Anda dapat menghubungi Depnaker 
di nomor 2115 3667 pada jam kerja atau melalui 
email ke ea-ee@labour.gov.hk. 
Segera laporkan kasus Anda ke Depnaker.

Jika Anda mengalami kekerasan dan penganiayaan, atau keselamatan Anda terancam, segera telepon 
999 untuk layanan darurat Polisi.

Jika Anda dipekerjakan 
di luar Hong Kong secara 
illegal, silakan telepon 
Departemen Imigrasi di 
2824 6111.

Menurut undang-undang, EA di Hong Kong hanya boleh menarik komisi tidak lebih 10% dari gaji bulan pertama 
Anda (komisi resmi). Pembayaran tersebut hanya boleh dilakukan setelah Anda menerima gaji bulan pertama Anda, 
dan tidak seharusnya dibayar di muka.




