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Pekerja yang terhormat:

Komite Hak Asasi Manusia Nasional Qatar yakin bahwa menggalak-

kan dan melindungi hak asasi manusia merupakan sebuah pedoman 

dalam kemajuan masyarakat. Sebagai bagian dari misi tersebut, buklet 

ini telah didesain secara khusus untuk Anda sebagai panduan dalam 

memahami hak dan tugas Anda selama Anda bekerja di Qatar.

NHRC berupaya untuk menyebarkan kesadaran untuk memperbaiki 

semua ketentuan yang berkenaan dengan pekerjaan Anda.

Dalam buklet ini, Anda akan menemukan sebagian besar jawaban dari 

pertanyaan terkait aspek legal/hukum dari tempat tinggal dan peker-

jaan Anda1 dengan cara yang mudah, jauh dari istilah yang sulit, seh-

ingga Anda memiliki semua informasi yang dibutuhkan sebelum dan 

sesudah Anda datang untuk bekerja di Qatar.

Komite Hak Asasi Manusia Nasional juga berharap bahwa buklet 

berukuran kecil ini akan berguna untuk memahami Undang-Undang 

dan prosedur di Qatar, khususnya untuk Undang-Undang dan prose-

dur yang baru-baru ini…

diperbarui, serta mekanisme pelaksanaannya, untuk melindungi Anda 

1. Semua informasi yang tertulis dalam Buklet Tentang Hak Pekerja ini bersumber pada Undang-Undang 
Tenaga Kerja No.14 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri yang dikeluarkan untuk pelaksanaan keten-
tuan Undang-Undang ini serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2015 yang mengatur masuk dan keluarnya 
pekerja asing dan tempat tinggal serta sponsor mereka; Undang-Undang No. 15 Tahun  2017 tentang 
pekerja rumah tangga; Kitab Undang-Undang Pidana No. 11 Tahun 2004; Undang-Undang No. 23 Tahun 
2004 yang menyebarluaskan Undang-Undang Prosedur Kejahatan serta Undang-Undang Prosedur Kom-
ersial No. 13 Tahun 1990.



Komite Hak Asasi Manusia Nasional. 

Siapa kami?

Kami merupakan sebuah institusi nasional independen yang bekerja 

untuk tujuan menggalakkan dan melindungi hak asasi manusia dari 

semua hal yang termasuk dalam kekuasaan hukum Negara Qatar.

Kami bekerja untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan, perjanjian 

internasional, dan perjanjian tentang hak asasi manusia yang sudah 

ditetapkan, khususnya yang sudah disetujui oleh Negara.

Kami mengamati situasi hak asasi manusia yang terjadi dalam wilayah 

Negara Qa¬tar, menerima keluhan, dan berusaha mencari penyelesa-

ian melalui mediasi dengan pihak yang bersangkutan.

Kami memberikan berbagai rekomendasi dan proposal kepada Pemer-

intah tentang hak asasi manusia secara konsultatif.

Kami menaruh minat untuk bekerja sama dengan semua komite, per-

kumpulan, dan organisasi sejenis yang dalam proyeknya bertujuan 

untuk menyebarkan budaya hak asasi manusia.

Kami mengeluarkan laporan tahunan tentang situasi hak asasi manu-

sia di Negara Qatar dan menerbitkannya dalam situs web kami.

Kami mengadakan studi lapangan, kampanye, kursus pelatihan, dan 

work¬shop (lokakarya) untuk meningkatkan kesadaran akan budaya 

hak asasi manusia dan menyebarluaskannya.

dari pelanggaran dan tetap berada dalam perlindungan Undang-Un-

dang.2

Diharapkan juga bahwa buklet ini akan menjadi teman Anda, yang ter-

sedia, kapan pun Anda membutuhkannya.

Hala Al Ali 
Pakar hukum 

2. Hal yang harus diperhatikan adalah untuk menindaklanjuti setiap pembaruan, perubahan, atau pembat-
alan dalam Undang-Undang, keputusan dan peraturan exksekutif pelaksanaan yang mungkin dikeluarkan 
setelah tanggal dicetaknya buklet ini.
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Q1- Bagaimana untuk datang ke Qatar?
Melalui agen pemerintah:

Anda akan direkrut untuk bekerja oleh perwakilan yang dikirim oleh 
Negara untuk membuat perjanjian dengan pekerja, sebagian besar 
dilakukan perjanjian antara Pemerintah Negara Qatar dan Pemerintah 
negara asal pekerja, untuk bekerja di sektor pemerintah.

Melalui badan/entitas swasta:

Anda akan direkrut untuk bekerja melalui kantor perekrutan (penyedia 
tenaga kerja) atau pemberi kerja yang sama, untuk bekerja di sektor 
swasta dan sektor patungan/gabungan.

Q2- Apa yang harus Anda ketahui sebelum datang 
ke Qatar?
Berhati-hatilah terhadap janji-janji palsu yang dibuat olah “merchant/
pembuat visa” tentang upah tinggi, kondisi kehidupan yang lebih baik, 
dan pengiriman uang yang besar kepada keluarga Anda. Yang mereka 
pedulikan hanya biaya visa dan keuntungan yang cepat.

Membayar biaya visa kerja di Negara Qatar dapat menempatkan anda 
dalam perbatasan negara tersebut, namun itu tidak berarti benar-benar 
ada pekerjaan dan rumah. Perusahaan yang menjanjikan pekerjaan 
untuk Anda mungkin fiktif dan tidak memenuhi persyaratan sebagai 
tempat bekerja Anda.

Pastikan untuk memeriksa sifat pekerjaan, gaji, dan rumah, dengan 
menandatangani perjanjian kerja sebelum datang ke Qatar.3

Bab Satu
Hal-hal dasar sebelum datang 
ke Qatar
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3. Sesuai dengan Menteri Tenaga Kerja untuk layanan perjanjian elektronik.
Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2015 yang mengatur masuk dan keluarnya pekerja asing dan 
tempat tinggal mereka, “Visa masuk tidak diberikan kepada pekerja asing dengan tujuan bekerja kecuali 
menurut perjanjian kerja yang diputuskan oleh perekrut sesuai dengan ketentuan dan pengawasan yang 
ditetapkan oleh Undang-Undang”.



Ketentuan dalam buklet ini tidak berlaku bagi karyawan di sektor 
pemerintah, institusi pemerintah, dan perusahaan yang didirikan oleh 
Qatar Petroleum, serta perusahaan yang mengatur pekerjanya dengan 
Undang-Undang khusus, aparat dan anggota angkatan bersenjata ser-
ta karyawan yang bekerja di laut.

Bab lima dari buklet ini memuat ketentuan tentang pekerja rumah 
tangga.

Ketentuan tentang tempat tinggal berlaku untuk semua pekerja asing 
yang bekerja di Negara Qatar.

Q4- Bolehkah kantor rekrutmen di Negara Qa¬tar 
membebankan Anda dengan biaya atas perekrutan 
Anda?
Kantor rekrutmen di Qatar tidak boleh membebankan Anda dari biaya 
apa pun sebagai tenaga kerja yang direkrut.

Q5- Prosedur apa yang seharusnya Anda tanyakan 
untuk dilakukan kepada majikan/perusahaan yang 
memberi Anda pekerjaan setelah Anda datang ke 
Qatar?
Sesuai dengan pihak yang berwenang dalam 30 hari sejak tanggal 
Anda tiba di negara itu untuk menyelesaikan prosedur izin tempat ting-
gal.4

Pemberi kerja (perekrut) berkewajiban untuk menyelesaikan izin tem-
pat tinggal atau proses perpanjangan kerja Anda dalam kurun waktu 
tidak melebihi 90 hari. Pemberi kerja wajib memberikan paspor Anda 
setelah penyelesaian dari prosedur yang disebutkan di atas.

Pemberi kerja di Qatar tidak boleh mempekerjakan pekerja dari negara 
lain kecuali melalui orang yang berwenang untuk melakukan hal terse-
but (agen/kantor perekrut) atau dengan izin yang didapat dari departe-
men yang berwenang dari Kementerian Tenaga Kerja. Oleh karena itu, 
pastikan orang yang menawarkan Anda pekerjaan di Qatar memiliki 
izin yang sah. Dan mintalah dia untuk menunjukkan izin tersebut di 
hadapan Anda dan ambil foto izin tersebut.  Lihat catatan registrasi 
tentang fasilitas di mana Anda akan bekerja dan simpan nama dan no-
mor registrasi dari fasilitas tersebut.

Menolak untuk memberikan salinan izin kepada Anda dapat menunjuk-
kan bahwa mereka orang tidak benar, dan orang tersebut hanya beru-
saha untuk mengeksploitasi Anda.

Pastikan untuk memberikan dokumen akademis dan teknis yang benar 
serta surat keterangan dan bersikap jujur tentang kemampuan profesi 
yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang dikirimkan untuk Negara Qatar. 
Penyerahan dokumen yang salah menyebab-

babkan Anda dideportasi dari Negara Qatar. Pada masa percobaan, 
pemberi kerja dapat memutuskan hubungan kerja dan memulangkan 
Anda ke negara Anda.

Q3- Apa yang dimaksud dengan ‘pekerja’, dan un-
tuk siapa buklet ini dibuat?
Yang dimaksud dengan “pekerja” adalah pria atau wanita, baik orang 
Qatar atau orang non-Qatar.

Buklet ini dibuat untuk para pekerja dan karyawan dalam perusahaan 
swasta, pekerja dan karyawan dalam perusahaan yang modalnya dimi-
liki oleh orang Qatar tidak kurang dari 51% dari keseluruhan modal dan 
kantor pusatnya berkedudukan di Qatar.
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4. Harap ikuti pengembangan prosedur yang terdapat pada situs web Kementerian Dalam Negeri.



tikan hubungan kerja tersebut, dan seluruh hak Anda, dengan mem-
berikan bukti berikut:

- Transfer gaji ke pihak bank

- Tanda tangan yang ada pada tanda terima upah.

- Meminta kesaksian teman sekerja, dan cara pembuktian lain yang 
diperbolehkan oleh Undang-Undang.

Q9- Apa saja yang tertulis dalam perjanjian kerja 
dasar?

Perjanjian kerja harus dituangkan secara tertulis dan disahkan oleh 
Departemen dan harus dikeluarkan dalam tiga salinan; masing-masing 
pihak wajib menyimpan satu salinan dan salinan ketiga harus disim-
pan oleh Departemen.

Perjanjian kerja harus menetapkan ketentuan yang berhubungan den-
gan hubungan kerja antara kedua belah pihak, dan harus memuat se-
cara khusus data berikut:

- Nama pemberi kerja dan tempat bekerja.

- Nama pekerja, kualifikasi/pendidikan, kebangsaan, pekerjaan, …

tempat tinggal, dan apa pun yang diperlukan untuk membuktikan iden-
titasnya.

- Tanggal berakhirnya perjanjian kerja.

- Sifat dan jenis pekerjaan dan tempat diadakan perjanjian.

- Tanggal mulai bekerja.

Q6- Apakah diperbolehkan bagi pemberi kerja 
(perekrut) untuk menahan paspor Anda?
Tidak diperbolehkan. Namun demikian, pemberi kerja dapat menahan 
paspor Anda hanya jika Anda membuat permohonan secara tertulis, 
dengan ketentuan pemberi kerja wajib memberikannya kepada Anda 
setelah permohonan.

Jika pemberi kerja menolak untuk memberikan paspor Anda, maka 
Anda bisa mengajukan laporan/keluhan kepada polisi atau jaksa.

Jika pemberi kerja menahan paspor tanpa persetujuan tertulis Anda, 
maka Undang-Undang memberikan hukuman pada pemberi kerja 
dalam bentuk denda tidak lebih dari QAR 10,000.

Q7- Dapatkah Anda bekerja di Qatar tanpa perjan-
jian kerja?
Sesuai dengan Undang-Undang baru No. 21 Tahun 2015 yang menga-
tur masuk dan keluarnya pekerja asing dan tempat tinggal, Anda akan 
diberikan visa masuk untuk bekerja di Qatar menurut perjanjian kerja 
yang ditandatangani/diputuskan. Oleh karena itu, bekerja tanpa per-
janjian tertulis antara Anda dan pemberi kerja adalah ilegal dan bisa 
memberi Anda banyak risiko. Namun, pekerja yang direkrut/dipekerja-
kan sebelum keluarnya Undang-Undang baru dan yang bekerja dengan 
pemberi kerja tanpa perjanjian kerja, mungkin, jika terjadi perselisihan 
dan gugatan, membuktikan hubungan kerja mereka di hadapan pen-
gadilan yang berwenang dengan semua cara pembuktian. 

Q8- Bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda 
bekerja untuk pemberi kerja jika tidak ada perjan-
jian kerja antara Anda dan pemberi kerja?
Jika Anda tidak memiliki perjanjian kerja tertulis, Anda dapat membuk-
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pelanggaran Undang-Undang Tenaga Kerja, dan Anda harus merujuk 
kepada Labor Relations Department (Departemen Hubungan Tenaga 
Kerja) dan mengajukan keluhan.

Q12- Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 
meninggalkan negara Qatar?

Pekerja asing wajib meninggalkan Qatar jika pekerja asing tersebut 
tidak memiliki izin tinggal.

Dia juga harus meninggalkan negara Qatar dalam waktu sembilan pu-
luh hari jika izin tinggalnya dihentikan, dibatalkan dengan alasan apa 
pun, atau alasan dia masuk ke negara Qatar tidak berlaku lagi.

Q13- Apakah diperbolehkan bagi Anda untuk men-
inggalkan Negara Qatar dan menunjuk orang lain 
untuk menindaklanjuti gugatan ketenagakerjaan 
Anda di pengadilan?

Setelah menetapkan/menunjuk siapa saja yang mempunyai kapasitas 
untuk meneruskan kasus Anda, maka Anda boleh meninggalkan Ne-
gara Qatar setelah surat kuasa dilengkapi dan didokumentasikan oleh 
Kementerian Keadilan.

Q14- Kapan Anda dilarang untuk mengadakan per-
jalanan ke luar Negara Qatar?
Anda dilarang bepergian ke luar Negara Qatar jika Anda dituduh mel-
akukan kasus kejahatan (penerbitan cek kosong – pengkhianatan dan 
tindakan kejahatan lainnya) jika Jaksa Umum atau Pengadilan memu-
tuskan untuk melarang Anda bepergian terkait dengan kasus ini.

Atau jika Anda menghadapi gugatan perdata (misalnya gugatan terha-

- Jangka waktu perjanjian kerja jika perjanjian itu memiliki jangka 

   waktu tertentu.

- Upah dan metode pembayaran serta tanggal pembayaran yang 

   disepakati.

Informasi Penting: Ketika menandatangani penjanjian kerja baru (un-
tuk yang kedua atau ketiga kali), perjanjian kerja harus mencantumkan 
tanggal perjanjian kerja pertama dimulai.

Q10- Ketika terjadi perselisihan antara Anda dan 
pemberi kerja terkait penetapan tanggal berakh-
irnya perjanjian kerja Anda, apakah dihitung mu-
lai dari tanggal perjanjian atau tanggal dimulainya 
pekerjaan yang sebenarnya?

Tanggal dimulainya pekerjaan yang berlaku; bukan tanggal perjanjian, 
dengan memperhatikan bahwa perjanjian kerja tidak boleh memberi-
kan yang sebaliknya.

Misalnya: jika tanggal permulaan perjanjian kerja Anda adalah…

1/1/2008, dan tanggal pekerjaan yang sebenarnya adalah 1/3/2008, den-
gan demikian hak anda dihitung per tanggal 1/3/2008.

Q11- Apakah Anda diperbolehkan untuk menyim-
pan salinan asli dari penjanjian kontrak Anda?

Menyimpan salinan asli dari perjanjian kerja adalah suatu keharusan. 
Kelalaian mendapatkan salinan perjanjian kerja juga merupakan suatu 
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dap hutang perdata sebagai akibat dari pinjaman bank), dan keputusan 
ditetapkan oleh pengadilan – atas permintaan penggugat – mencegah 
Anda untuk mengadakan perjalanan.

Namun demikian, perintah deportasi dapat dikeluarkan jika kepentin-
gan umum mewajibkannya, terlepas dari gugatan perdata.

Anda bisa mengajukan naik banding terhadap larangan bepergian 
dalam kasus perdata Anda di pengadilan jika Anda telah membayar-
kan jumlah hutang yang digugat atau memberikan uang jaminan yang 
cukup.

Q15- Apakah Undang-Undang di Negara Qatar 
mengkriminalisasi kerja paksa atau paksaan untuk 
bekerja?
Ya, hukuman penjara dengan masa waktu tidak melebihi enam 
bulan dan denda tidak melebihi tiga ribu Riyal atau salah satu 
dari dua hukuman ini wajib diberikan pada siapa pun yang me-
maksakan atau…

menekan seseorang untuk bekerja, apakah dibayar atau tanpa 
dibayar.

Hukuman berupa kurungan penjara untuk masa waktu tidak 
melebihi tiga tahun, jika korban berusia di bawah 16 tahun.

Anda harus memberitahukan Kementerian Tenaga Kerja, atau  
langsung melapor ke Capital Security Center (Pusat Keamanan 
Ibukota atau Jaksa Umum, ketika Anda mengalami kerja paksa. 
Anda juga bisa memberitahukan kepada Komite Hak Asasi Ma-
nusia Nasional untuk mendapatkan dukungan dan saran. Lihat 
bab 13 dalam buklet ini: Kekuasaan hukum dan Komunikasi.

9

Bab Dua
Jenis Perjanjian Kerja – Per-
panjangan – Pemutusan 
Hubungan Kerja

10



Q1-Berapa lama jangka waktu perjanjian kerja? 

Terdapat dua jenis perjanjian kerja:

- Perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu

- Perjanjian kerja waktu tidak tertentu

Q2- Apa yang dimaksud dengan ‘perjanjian kerja 
dengan jangka waktu tertentu’?

Artinya: Melakukan pekerjaan tertentu untuk majikan/pemberi kerja di 
bawah kewenangan dan pengawasannya selama jangka waktu yang 
sudah disepakati dalam perjanjian kerja yang tidak boleh melebihi lima 
tahun, bisa diperpanjang untuk satu periode atau jangka waktu yang 
sama. Setelah masa percobaan berakhir seperti yang dijelaskan dalam 
perjanjian kerja, kedua belah pihak bisa memutuskan perjanjian kerja 
secara independen sebelum waktu yang sudah ditentukan, sebaliknya 
ini akan dianggap pemutusan kerja yang tidak sah, yang memberikan 
hak kepada pihak lain kompensasi atas kerugian yang ditanggungnya.

Q3- Apa yang dimaksud dengan ‘perjanjian kerja 
terbuka/waktu tidak tertentu?

Artinya: menjalankan pekerjaan tertentu bagi pemberi kerja, di bawah 
kewenangan dan pengawasannya untuk jangka waktu tidak tertentu, 
dan salah satu pihak dalam perjanjian kerja dapat memutuskan hubun-
gan kerja tanpa memberikan alasan setiap saat setelah waktu komit-
men pemberitahuan.

Q4- Berapa lama jangka waktu pemberitahuan un-
tuk perjanjian kerja terbuka?

Jika perjanjian kerja bersifat tidak tertentu (terbuka), maka kedua be-

lah pihak dapat memutuskan hubungan kerja tanpa memberi alasan 
apa pun, di mana jika ada pihak yang ingin mengakhiri perjanjian kerja 
maka wajib memberitahukan pihak yang lain secara tertulis sebagai 
berikut:

- Untuk pekerja yang mendapatkan upahnya setiap tahun atau setiap 
bulan, pemberitahuan wajib diberikan sebelum pemutusan perjanjian 
kerja dengan jangka waktu tidak kurang dari satu bulan jika masa kerja 
selama lima tahun atau kurang. Jika masa kerja melebihi lima tahun, 
maka pemberitahuan harus diberikan setidaknya dua bulan.

- Dalam  hal kasus yang lain, misalnya pekerja yang dibayar harian 
atau upahnya dibayar berdasarkan produksi kerjanya, maka pember-
itahuan wajib diberikan dengan waktu berikut:

* Jika masa kerja kurang dari setahun, maka pemberitahuan harus 

   diberikan setidaknya dalam satu minggu. 

* Jika masa kerja lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun, 

   maka pemberitahuan wajib diberikan paling tidak dalam dua  minggu. 

* Jika masa kerja lebih dari lima tahun, maka pemberitahuan wajib 

   diberikan setidaknya satu bulan.

Q5- Apa keputusan dari situasi di mana perjanjian 
kerja Anda diputus tanpa memenuhi jangka waktu 
pemberitahuan?

Seseorang yang telah memutuskan perjanjian kerja tanpa memperha-
tikan jangka waktu pemberitahuan wajib memberi ganti rugi kepada 
pihak lain sebesar upah dari pekerja tersebut selama jangka waktu 
pemberitahuan.
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Q6- Berapa lama jangka waktu ‘masa percobaan’ 
dalam perjanjian kerja?

Jangka waktu masa percobaan dalam perjanjian kerja adalah jangka 
waktu di mana pekerja diberikan masa percobaan untuk membuktikan 
kecocokannya dalam melanjutkan pekerjaannya, dan masa percobaan 
itu tidak boleh melebihi maksimum enam bulan, dimulai dari tanggal 
mulai bekerja. Pemberi kerja dapat memutuskan perjanjian kerja se-
lama masa percobaan ini, dengan ketentuan pemberi kerja memberita-
hukannya kepada Anda, tiga hari sebelum pemutusan perjanjian kerja.

Q7- Apakah diperbolehkan bagi pemberi kerja untuk 
menugaskan Anda pekerjaan yang tidak disepakati 
dalam perjanjian?

Boleh saja, jika hal itu mencegah terjadinya kecelakaan atau perbaikan 
akibat dari kecelakaan tersebut, dengan pemberian hak-hak sebagai 
akibat pekerjaan itu.

Pemberi kerja juga dapat, jika pekerjaan dibutuhkan untuk sementara 
waktu; tidak secara sub-

substansial berbeda dari pekerjaan aslinya dan tidak mengakibatkan 
penyalahgunaan hak Anda; dengan ketentuan upah Anda tidak dipo-
tong.

Q8- Apa yang dimaksud dengan ‘perjanjian pelati-
han vokasional/kejuruan’?

Undang-Undang Tenaga Kerja di Qatar mewajibkan pemberi kerja yang 
mempekerjakan lima puluh pekerja atau lebih untuk memberi pelatihan 
sama dengan (5%) jumlah keseluruhan pekerjanya dari orang Qatar 
yang dicalonkan oleh Kementerian Departemen Tenaga Kerja sesuai 

dengan program pelatihan  yang ditetapkan oleh Kementerian.

Perjanjian pelatihan kejuruan harus dalam dituangkan dalam bentuk 
tertulis, yang menetapkan jenis pekerjaan/profesi, jangka waktu pelati-
han, dan jumlah remunerasi yang dibayarkan kepada peserta pelati-
han.

Kedua belah pihak dapat memutuskan perjanjian pelatihan ini setiap 
saat sesuai hukum, asalkan pemberitahuan tersebut dibuat secara ter-
tulis setidaknya tujuh hari sebelum tanggal pemutusan perjanjian.

Q9- Apa yang dimaksud dengan ‘perjanjian se-
mentara’?

Perjanjian sementara merupakan sifat asli dari perjanjian yang meng-
gambarkan pekerjaan yang selesai pada waktu yang terbatas, atau me-
musatkan perhatiannya pada pekerjaan tertentu dan mengakhiri per-
janjian itu dengan selesainya pekerjaan itu, misalnya perjanjian kerja 
yang diputuskan oleh pemberi kerja dengan beberapa pekerja untuk 
memberikan layanan selama berlangsungnya salah satu perayaan 
atau konferensi atau sejenisnya, perjanjian yang diputuskan oleh…

pemberi kerja dengan pekerja untuk melakukan pekerjaan perbaikan 
atau pengecatan rumah dari pemberi kerja.

Perjanjian sementara berakhir pada saat selesainya pekerjaan yang 
disepakati dalam perjanjian. Jika pemberi kerja tidak memberitahukan 
keinginannya untuk memperpanjang perjanjian kerja Anda atau mem-
injamkan Anda kepada pemberi kerja lainnya atau memindahkan spon-
sor Anda secara hukum, maka Anda harus meninggalkan Negara Qatar 
karena alasan dari perjanjian ini sudah tidak berlaku lagi.

1413



Q10- Apakah perjanjian Anda «waktu tertentu» se-
cara otomatis diperpanjang jika Anda melanjutkan 
pekerjaan itu setelah selesainya perjanjian tersebut 
tanpa adanya keberatan dari pemberi kerja?

Jika perjanjian tersebut untuk waktu tertentu dan para pihak telah 
melanjutkan untuk melaksanakannya setelah berakhir masa kerjanya 
tanpa perjanjian khusus, maka perjanjian tersebut  wajib dianggap 
diperpanjang untuk waktu tidak tertentu dengan ketentuan yang sama, 
dan jangka waktu perpanjangan dianggap sebagai perpanjangan dari 
jangka waktu sebelumnya, dan dihitung sejak tanggal dimulainya 
pekerjaan untuk pertama kali.

Q11- Jika “pekerjaan yang ditetapkan dalam perjan-
jian” berakhir dan pekerjaan Anda berlanjut tanpa 
adanya keberatan dari pemberi kerja, apakah ini di-
anggap sebagai perpanjangan perjanjian?

Jika perjanjian tersebut untuk selama pelaksanaan dari pekerjaan ter-
tentu, maka perjanjian itu dihentikan pada saat pekerjaan selesai. Jika 
pekerjaan itu, berdasarkan sifatnya, dapat diperpanjang, perjanjian 
terus dilakukan setelah pekerjaan yang disepakati telah selesai, maka 
perjanjian tersebut wajib diperpanjang untuk jangka waktu sama, yaitu 
perjanjian ‘waktu tertentu’ yang diperpanjang.

Contoh: jika perjanjian dalam kontrak tentang manufaktur dan insta-
lasi beberapa pintu tertentu milik pemberi kerja dan pekerja menyele-
sakan pekerjaan ini, dan perjanjian tersebut berakhir karena pekerjaan 
sudah selesai. 

Contoh: jika perjanjian menurut sifatnya dapat diperpanjang seperti 
yang disepakati dalam perjanjian tentang instalasi pendingin udara un-

tuk properti yang terdiri dari 100 unit rumah, dan subjek dari perjanjian 
ini adalah instalasi perangkat ini hanya untuk sepuluh unit, dan insta-
lasi selesai, tetapi pekerjaan dilanjutkan setelah itu, maka perjanjian 
dianggap diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dan dengan 
ketentuan yang sama, yaitu tetap perjanjian waktu tertentu.

Q12- Kapan Anda diperbolehkan untuk memutus-
kan perjanjian kerja?

Anda dapat memutuskan perjanjian kerja baik waktu tertentu atau 
tidak tertentu dengan tetap mempertahankan hak Anda atas imbalan 
pekerjaan…

pada kasus berikut:

- Jika pemberi kerja melanggar kewajibannya dalam perjanjian, atau 
melanggar Undang-Undang Tenaga Kerja.

- Jika Anda atau anggota keluarga Anda telah melakukan penyerangan 
atau tindakan yang bertentangan dengan moralitas.

- Jika pemberi kerja melakukan penipuan yang berhubungan dengan 
jangka waktu perjanjian kerja.

- Jika terjadi risiko serius terhadap keselamatan dan kesehatan Anda, 
asalkan pemberi kerja menyadari keberadaan bahaya ini tetapi tidak 
berhasil mengatasinya.

Q13- Apakah diperbolehkan bagi pemberi kerja 
untuk memecat Anda dan memutuskan perjanjian 
Anda tanpa pemberitahuan dan tanpa memberikan 
imbalan pekerjaan?

Pemberi kerja dapat melakukan hal tersebut dalam hal berikut:
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- Berpura-pura sebagai orang lain atau kebangsaan lain, atau meny-
erahkan surat, dokumen, dan ijasah palsu, atau jika Anda melakukan 
kesalahan yang mengakibatkan kerugian material bagi pemberi kerja.

Jika Anda telah melanggar lebih dari sekali tentang instruksi keselama-
tan pekerja dan perusahaan meskipun sudah memberikan peringatan 
kepada Anda secara…

tertulis, dengan ketentuan instruksi yang Anda harus ikuti dalam ben-
tuk tulisan dan ditampilkan di tempat yang kelihatan.

- Melanggar perjanjian tenaga kerja atau melanggar Undang-Undang 
Tenaga Kerja lebih dari sekali terlepas dari peringatan tertulis yang 
diberikan pada Anda.

- Jika diketahui selama jam kerja berada dalam pengaruh obat-obatan 
atau alkohol.

- Melakukan pemukulan terhadap pemberi kerja, manajer atau salah 

  satu atasan Anda pada saat bekerja.

- Melakukan pemukulan lagi terhadap teman sekerja meskipun Anda 
telah diberikan peringatan secara tertulis.

- Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari tujuh hari   

  berturut-turut atau lima belas hari berselang selama setahun.

- Dijatuhi hukuman oleh keputusan pengadilan karena melakukan 

kejahatan kehormatan atau kejujuran.

Q14- Apakah diperbolehkan untuk memutuskan 
kerja Anda selama menjalani cuti kerja?

Tidak diperbolehkan untuk memutuskan perjanjian Anda atau bah-
kan memberitahu Anda tentang pemutusan hubungan kerja pada saat 
menjalani cuti kerja.

Q15- Kapan Anda diwajibkan untuk membayar har-
ga tiket perjalanan?

Pemberi kerja diwajibkan membayar harga tiket perjalanan pada saat 
perekrutan dan setelah selesainya perjanjian Anda, pemberi kerja juga 
wajib membayar harga biaya perjalanan ketika Anda mengambil cuti 
tahunan jika terdapat dalam perjanjiannya. 

Anda wajib membayar tiket perjalanan jika Anda meninggalkan peker-
jaan, atau telah menyerahkan surat pengunduran diri Anda sebelum 
berakhirnya perjanjian tanpa alasan yang sah.

Pemberi kerja wajib membayar harga tiket dalam perjanjian kerja wak-
tu tidak tertentu pada saat berakhirnya pekerjaan.

Q16- Bagaimana menghitung bonus pada saat be-
rakhirnya pekerjaan?

Bonus pada akhir masa kerja wajib diberikan jika masa  kerja  sudah 
berjalan satu tahun penuh atau lebih, dan dihitung dari jumlah tahun 
bekerja, dan remunerasi ini wajib ditetapkan oleh para pihak, asalkan 
tidak kurang dari upah tiga minggu untuk setiap tahun kerja.

Jika Anda tidak menerima pendapat dari pemberi kerja dalam menen-
tukan jumlah tahun Anda bekerja, maka Anda bisa mengajukan guga-
tan hukum tentang penetapan jumlah tahun bekerja yang harus diba-
yar untuk bonus.
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Bab Tiga
Upah – Jam Kerja – Hari Libur 
dan Hari Libur pada Hari Libur 
Nasional
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Q1- Apa yang dimaksud upah dasar?

Merupakan gaji yang dibayarkan kepada Anda sebagai imbalan peker-
jaan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau berdasarkan 
satuan atau produksi, serta termasuk hanya uang jasa tahunan (ke-
naikan).

Q2- Apa yang dimaksud upah?

Upah berarti upah dasar ditambah semua tunjangan dan bonus serta 
remunerasi, yang wajib dibayarkan dan sesuai dengan jenis pekerjaan 
dan cara penghitungannya

Q3- Apa yang dimaksud Wage Protection System/ 
Sistem Perlindungan Upah (WPS)?

WPS merupakan suatu program yang mewajibkan pemberi kerja men-
transfer upah pekerja mereka ke lembaga keuangan negara (untuk 
akun pekerja) dalam waktu tujuh hari kerja waktu pembayaran.

Q4- Siapa pihak berwenang yang berkompeten un-
tuk mengawasi WPS?

Wage Protection Department of the Inspection Department of the Min-
istry of Labor (Departemen Perlindungan Upah Departemen Pemerik-
saan Kementerian Tenaga Kerja) mengawasi kewajiban perusahaan 
untuk mentransfer gaji karyawan mereka ke akun bank mereka.

Pemeriksaan harus dilakukan dengan memasukkan ke sistem yang 
otomatis untuk memonitor kepatuhan perusahaan terhadap Undang-
Undang.
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Q5- Apakah ada ketentuan jam kerja?

Delapan jam per hari, dengan satu jam istirahat (untuk salat-makan), 
tanpa istirahat akan dihitung dalam jam kerja yang sebenarnya.

Enam jam per hari selama bulan Ramadan, dengan istirahat, tidak ter-
masuk sisa hari dalam jam kerja yang sebenarnya.

Q6- Bolehkah pemberi kerja meminta Anda untuk 
bekerja tambahan/lembur?

Boleh; asalkan jumlah jam kerja per hari tidak boleh melebihi sepuluh 
jam, kecuali adanya kebutuhan untuk pekerjaan yang terus menerus 
untuk menghindari kerugian yang besar atau untuk memperbaiki dan 
mengurangi konsekuensi terjadinya kecelakaan.

Q7- Apakah jam lembur wajib dibayarkan?

Ya, Pemberi kerja harus membayar Anda atas jam kerja tambahan 
setidaknya hak upah dasar dalam jam kerja normal ditambah kenaikan 
tidak kurang dari 25% upah.

Contoh: Jika jam kerja normal senilai 20 Riyal, maka Anda harus di-
berikan 25 Riyal untuk setiap jam kerja tambahan.

Q8- Apakah ada jenis pekerjaan tertentu yang terus 
menerus yang tidak bisa diganggu untuk  alasan 
istirahat?

Hal ini dapat dilakukan pada pekerjaan tertentu yang sifat pekerjaan-
nya menuntut hal tersebut dan harus ditetapkan oleh keputusan men-
teri yang berkompeten, misalnya tindakan pengawasan.
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Q9- Apakah pemberi kerja diperbolehkan untuk 
meminta Anda bekerja pada hari libur mingguan 
Anda?

Jumat merupakan hari libur Anda setiap minggu, kecuali untuk pekerja 
shift.

Anda dapat dipekerjakan pada hari libur migguan jika kondisi kerja 
membutuhkannya, asalkan upah yang dibayarkan sebesar gaji pokok 
Anda dan anda akan diberikan penggantian hari libur lain, atau mem-
bayar gaji pokok Anda dengan tambahan (150%), misalnya:

Jika upah dasarnya pada hari biasa adalah 100 Riyal, maka Anda akan 
diberikan 250 riyal jika Anda bekerja pada akhir pekan.

Anda tidak bisa dipekerjakan lebih dari dua Jumat berturut-turut, 
meskipun jika Anda setuju untuk bekerja.

Jika Anda bekerja antara pukul 9.00 malam dan pukul 3.00 pagi, maka 
pemberi kerja/majikan Anda wajib membayar gaji pokok Anda ditam-
bah kenaikan (50%), kecuali pekerja shift, misalnya:

Jika upah dasar pada waktu biasa sebesar 50 Riyal, maka Anda wajib 
diberikan 75 Riyal jika Anda bekerja di antara jam Sembilan malam dan 
jam tiga pagi.

Q10- Kapan yang termasuk hari libur resmi dan 
apakah mereka dibayar? 

Ang leave na full time ay mababayaran nang taunan base sa sumusu-
nod;

- Tatlong araw para sa Eid al-Fitr
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- Tatlong araw para sa Eid al-Adha

- Isang araw para sa national holiday 18/12 kada taon

- Tatlong araw na itinalaga ng employer

- Kapag ikaw ay kinailangang magtrabaho sa mga nasabing araw, na-
rarapat kang bayaran para dito.

Q11- Berapa lama hari libur tahunan Anda?

Cuti tahunan Anda yang dibayar adalah sebagai berikut:

- Tiga minggu jika masa kerja Anda kurang dari Lima tahun.

- Empat minggu jika masa kerja lima tahun atau lebih.

- Cuti Anda untuk pecahan tahun dihitung berdasarkan jumlah waktu 
dihabiskan dalam masa kerja, misalnya:

- Jika Anda masih memiliki enam bulan lagi untuk cuti tahunan, maka 
Anda akan mendapatkan setengah dari hari libur Anda.

Q12- Dapatkan Anda menangguhkan liburan Anda 
hingga tahun depan?

Pemberi kerja wajib menetapkan cuti tahunan Anda sesuai dengan 
persyaratan kerja, dan pemberi kerja dapat, dengan persetujuan Anda, 
membagi cuti Anda, dengan ketentuan masing-masing pembagian 
tidak melebihi dua minggu.

Pemberi kerja dapat menangguhkan setengah dari cuti tahunan ke ta-
hun berikutnya tahun hak Anda, dengan permintaan tertulis dari Anda.

Anda tidak boleh melepaskan hak Anda untuk mengambil cuti tahunan.
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Anda bisa mendapatkan tunjangan uang tunai sebesar upah yang 
dibayarkan sebagai pengganti cuti.

Jika terjadi pemutusan hubungan kerja sebelum Anda menikmati cuti 
Anda, maka Anda akan mendapatkan tunjangan uang tunai sebesar 
gaji Anda pada saat cuti.

Q13- Kapan jatuh tempo pembayaran untuk cuti ta-
hunan Anda?

Pemberi kerja berkewajiban untuk membayar upah cuti kepada pekerja 
sebelum pekerja mengambil cutinya.

Q14- Bagaimana aturan untuk cuti sakit?

Cuti ini wajib diberikan hanya setelah tiga bulan dari tanggal pertama 
kali mulai bekerja.

Bukti sakit wajib diberikan dalam bentuk surat dokter dari dokter yang 
ditetapkan oleh pemberi kerja.

Anda akan mendapatkan gaji penuh jika cuti sakit tidak melebihi dua 
minggu.

Jika cuti sakit diperpanjang lebih dari dua minggu, maka Anda akan 
mendapatkan setengah dari upah Anda untuk empat minggu ke depan.

Jika cuti diperpanjang lebih dari waku yang tercantum dalam alinea se-
belumnya, cuti tidak akan dibayar, sampai Anda kembali untuk melan-
jutkan pekerjaan atau mengundurkan diri atau memutuskan hubungan 
kerja Anda karena alasan sakit.
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Bab Empat
Pekerja Wanita dan Remaja

25

Q1- Apakah Anda menerima gaji yang jumlahnya 
sama dengan laki-laki yang pekerjaan yang sama?

Anda berhak untuk mendapatkan upah yang sama seperti laki-laki ke-

tika Anda melakukan pekerjaan yang sama, dan Anda memiliki peluang 

yang sama untuk mendapatkan pelatihan dan promosi, dan dilarang 

untuk mempekerjakan Anda dengan pekerjaan yang penuh risiko, su-

lit, atau membahayakan bagi kesehatan dan moral Anda, atau peker-

jaan lain yang ditetapkan oleh keputusan Menteri.

Q2- Bagaimana menghitung cuti melahirkan?

Cuci melahirkan dihitung selama 50 hari dengan bayaran penuh, den-

gan ketentuan Anda telah bekerja selama satu tahun penuh sebelum 

mengajukan permohonan cuti, termasuk jangka waktu sebelum dan 

sesudah pengiriman, dengan ketentuan jangka waktu setelah melahir-

kan tidak boleh kurang dari tiga puluh lima hari. 

Jika sisa waktu cuti sesudah melahirkan kurang dari tiga puluh Lima 

hari, maka Anda Akan diberikan tambahan cuti pada cuti tahunan 

Anda, atau jangka waktu tambahan akan dianggap cuti tanpa dibayar.

Q3- Apakah sah mengakhiri perjanjian Anda jika 
kondisi kesehatan Anda menghalangi Anda untuk 
melapor kembali bekerja setelah cuti melahirkan 
Anda berakhir?

Anda tidak akan diberhentikan dari pekerjaan Anda, tapi akan dianggap 

cuti tanpa dibayar, dengan ketentuan bahwa jangka waktu berhentinya 
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Anda tidak lebih dari enam puluh hari berturut-turut atau berselang, 

asalkan Anda menyerahkan surat dokter tentang kondisi medis Anda 

dari dokter spesialis yang diterima oleh pemberi kerja.

Cuti melahirkan tidak mempengaruhi hak Anda atas hari libur lainnya.

Q4 – Bagaimana menghitung istirahat untuk me-
nyusui?

Anda berhak untuk mengambil istirahat selama satu jam dalam sehari 

(Anda yang memutuskan) selama satu tahun penuh setelah cuti mela-

hirkan.

Q5- Berapa usia minimum yang diakui secara hu-
kum untuk bekerja?

Enam belas tahun, dengan persetujuan ayah atau wali hukumnya. Se-

lain itu, orang tersebut wajib mendapatkan izin khusus dari Departe-

men Tenaga Kerja.

Jika orang tersebut adalah pelajar di Qatar, maka izin dari Menteri Pen-

didikan dibutuhkan.

Q6- Jabatan/Pekerjaan apa yang dilarang untuk re-
maja?

Semua jabatan yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, 

dan moral mereka.
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Q7- Apa yang dimaksud dengan pengawasan terha-
dap remaja?

Kegiatan tersebut hanya bisa dilakukan setelah pemeriksaan medis 

telah ditandatangani oleh otoritas medis yang berkompeten dan ter-

bukti valid untuk pekerjaan yang diberikannya. Pemilik harus melaku-

kan pemeriksaan ulang aktivitas tersebut setidaknya sekali dalam se-

tahun.

Pemberi kerja wajib menyimpan arsip seperti akta lahir, surat ket-

erangan tentang kesehatan dan kebugaran, dan surat keterangan 

pemeriksaan medis rutin.

Setiap pemberi kerja yang memakai satu kegiatan atau lebih wajib 

memberikan Departemen dengan pernyataan yang mengatasnamakan 

remaja tersebut, pekerjaannya, dan tanggal dia mulai bekerja, serta 

membuat pendapat yang kelihatan di tempat kerja pada jam kerja re-

maja yang dipekerjakan beserta jam istirahat mereka.
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Bab Lima5 
Pekerja Rumah Tangga

29

5. Semua informasi dalam bab ini berasal dari ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 
2017 tentang peraturan yang mengatur pekerja rumah tangga.

Q1- Siapa yang dimaksud dengan pekerja rumah 
tangga?
Pekerja rumah tangga adalah individu yang melakukan pekerjaan ru-
mah tangga, di bawah manajemen dan pengawasan majikannya, untuk 
pemberian upah, seperti, supir, pengasuh anak, koki, tukang kebun, 
dan sejenisnya.

Q2- Apakah diperbolehkan untuk mempekerjakan 
Anda tanpa ada perjanjian?
Anda hanya bisa diperkerjakan dengan perjanjian tertulis dan disah-
kan oleh Departemen, serta dibuat dengan tiga salinan; satu salinan 
untuk Anda, satu untuk majikan, dan salinan ketiga disimpan oleh De-
partemen Kementerian Tenaga Kerja  yang berkompeten.

Setiap orang yang mempekerjakan seorang pekerja tanpa menggu-
nakan perjanjian kerja wajib membayar denda tidak lebih dari (5.000) 
Riyal.

Q3- Dalam bahasa apa perjanjian kerja ditandata-
ngani?
Perjanjian kerja harus dibuat dalam bahasa Arab, dan dapat dilampir-
kan terjemahannya dalam bahasa lain. Jika terjadi perbedaan antara 
kedua teks, maka teks berbahasa Arab yang berlaku.

Q4- Informasi apa yang termuat dalam perjanjian 
kerja?
- Nama majikan, kebangsaan, dan tempat tinggalnya.

- Nama pekerja, kebangsaan dan tempat tinggalnya.

- Tanggal berakhirnya perjanjian kontrak.

30

Kabanata 4
Pagtratrabaho ng mga Kaba-
baihan at Menor de Edad



- Jenis dan sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja.

- Tanggal mulai bekerja, masa percobaan. Selama masa percobaan 

pekerja wajib dibayar, dan ditetapkan oleh Kementerian Tenaga  

Kerja6.

- Jangka waktu perjanjian kerja dan persyaratan perpanjangan dan

  pemutusan hubungan kerja.

- Upah dan cara pembayaran serta tanggal pembayaran yang telah  

   disetujui.

- Ketentuan atau informasi apa pun yang diberikan sesuai dengan  

  Ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2017 tentang Pekerja   

  Rumah Tangga.

Q5 – Berapa usia minimum untuk bekerja sebagai 
pekerja rumah tangga?
Perekrutan dan mempekerjakan karyawan dari dua jenis kelamin di 
bawah usia delapan belas tahun atau lebih dari 60 tahun dilarang. Maji-
kan wajib membayar denda tidak melebihi (10,000) sepuluh ribu Riyal 
jika majikan melanggarnya.

Menteri Tenaga Kerja atau perwakilannya dapat mengecualikan batas 
usia maksimum.

Q6- Apa yang menjadi tanggung jawab majikan?
Obat-obatan, dan persediaan medis jika Anda sakit atau terluka selama 

6. Kunjungi Kementerian Tenaga Kerja untuk peraturan terbaru
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atau karena pekerjaan, tanpa ada beban biaya yang dikenakan pada 
Anda.

- Memperlakukan Anda dengan cara menjaga kehormatan Anda    

  dan keselamatan tubuh Anda.

- Tidak membahayakan hidup atau kesehatan Anda, atau menyakiti 

   Anda secara fisik atau secara psikologis dengan cara apa pun.

- Tidak meminta Anda untuk bekerja selama cuti sakit.

- Tidak meminta Anda bekerja pada jam istirahat atau akhir 

   pekan, kecuali terdapat perjanjian denga majikan yang 

   menyatakan hal tersebut.

- Majikan wajib membayar upah yang sudah ditetapkan setiap bulan 
dengan mata uang Qatar pada akhir bulan Gregorius, dan tidak lebih 
dari tanggal tiga pada bulan berikutnya. Majikan anda tidak akan dibe-
baskan dari tanggung jawab membayar Anda kecuali dia membukti-
kan telah menyetorkannya ke akun bank Anda atau memberikannya 
tunai pada Anda sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani yang 
menyatakan Anda telah menerima pembayaran penuh. Majikan wajib 
dikenakan denda tidak lebih dari (10,000) sepuluh ribu Riyal jika dia 
melanggarnya.

Q7- Apakah sah menurut hukum memotong gaji 
Anda untuk pengeluaran rekrutmen?
Majikan dilarang untuk memotong biaya atau pengeluaran apa pun 
dari gaji Anda untuk semua prosedur yang membawa Anda ke…

Negara Qatar.
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Majikan wajib dikenakan denda tidak lebih dari (10,000) sepuluh ribu 
Riyal jika dia melanggarnya.

Q8- Apakah majikan diperbolehkan untuk memaksa 
Anda untuk bekerja di luar Qatar?
Majikan Anda dilarang mempekerjakan Anda di luar Qatar tanpa per-
setujuan penuh dari Anda.

Jika terbukti bahwa majikan memaksa Anda untuk bekerja di negara 
lain tanpa persetujuan Anda, maka Anda dapat memutuskan perjan-
jikan sebelum berakhirnya masa kerja Anda, dengan tetap memperta-
hankan hak penuh Anda untuk mendapatkan ganti rugi di akhir masa 
kerja Anda. Anda juga akan dipulangkan ke negara asal Anda atau 
tempat tinggal Anda dengan pengeluaran yang dibebankan kepada 
majikan.

Anda harus datang ke Labor Relations Department (Departemen 
Hubungan Tenaga Kerja) atau Cap¬ital Police centers (Kantor polisi pu-
sat) untuk mengajukan keluhan. Anda juga bisa berkunjung ke Komite 
Hak Asasi Manusia Nasional untuk mendapatkan saran dan bantuan.

Q9- Apakah terdapat jam kerja harian maksimum 
untuk pekerja rumah tangga?
Jam kerja maksimum adalah sepuluh jam per hari, kecuali ditetapkan 
sebaliknya, diselingi dengan waktu salat, istirahat…

dan makan, dan waktu ini semua tidak akan dimasukkan ke dalam 
penghitungan jam kerja.

Majikan wajib dikenakan denda tidak melebihi (5,000) lima ribu Riyal 
jika dia melanggarnya.
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Q10- Apakah Anda berhak untuk mendapatkan cuti 
setiap minggu sebagai pekerja rumah tangga?
Ya, Anda berhak untuk mendapatkan cuti setiap minggu yang diba-
yar tidak kurang dari dua puluh empat jam berturut-turut yang telah 
disepakati dengan majikan dalam perjanjian kerja.

Majikan akan dikenakan denda tidak lebih dari (5,000) lima ribu Riyal 
jika dia melanggar ketentuan yang disebutkan di atas.

Q11- Apakah Anda berhak untuk mendapatkan cuti 
tahunan sebagai pekerja rumah tangga?
- Ya, setiap tahun Gregorius Anda berhak mendapatkan cuti tahunan 
dibayar selama tiga minggu, dan Anda dapat menundanya dan memilih 
tanggal dan tempat tujuan, kecuali disepakati sebaliknya tanpa mer-
ugikan kepentingan Anda.

- Anda juga berhak untuk mengembalikan tiket pesawat ke negara asal 
Anda atau tempat tinggal ketika Anda telah bekerja selama dua tahun, 
untuk menghabiskan semua cuti Anda atau sisanya. Jika…

perjalanan sudah pasti, Anda berhak mendapatkan tiket pergi ke ne-
gara tempat tinggal Anda.

Majikan akan dikenakan denda tidak lebih dari (5,000) lima ribu Riyal 
jika dia melanggar ketentuan yang disebutkan di atas.

Q12- Apakah Anda berhak untuk mendapatkan 
kompensasi atas cedera pekerjaan sebagai pekerja 
rumah tangga?
Kompensasi anda untuk cedera pekerjaan harus sesuai dengan keten-
tuan Undang-Undang Tenaga Kerja No. 14 Tahun 2004.
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* Lihat Bab 7 dari buklet ini – Cedera pekerjaan  dan kompensasi.

Q13- Apakah Anda berhak untuk menerima imbalan 
kerja sebagai pekerja rumah tangga?
- Majikan wajib bertanggung jawab untuk membayar imbalan kerja ke-
pada pekerja rumah tangga yang bekerja sedikitnya satu tahun mulai 
tanggal 22 Agustus 2017, yaitu tanggal Undang-Undang No. 15 Tahun 
2017 tentang pekerja rumah tangga mulai efektif.

Bonus ini wajib ditetapkan dalam perjanjian antara kedua pihak yang 
diberikan setidaknya sebesar upah tiga minggu untuk setiap tahun 
yang dihabiskan. Pekerja rumah tangga berhak mendapatkan pecahan 
tahun yang dikalikan dengan masa kerja yang sudah dihabiskan.

Majikan berhak untuk mengurangi jumlah hutang pekerja dari 
bonus yang diberikan.

- Majikan akan dikenakan hukuman denda tidak lebih dari 

(5,000) lima ribu riyal jika dia melanggar item yang disebutkan 
di atas.

Q14- Apakah majikan diperbolehkan untuk meng-
hilangkan imbalan kerja anda?
Seorang majikan boleh memberhentikan seorang pekerja rumah tang-
ga tanpa peringatan, dan tanpa memberikan imbalan kerja pada tahun 
dia diberhentikan, jika seorang pekerja tidak memenuhi tugasnya sep-
erti yang diuraikan dalam ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 
2017 tentang pekerja rumah tangga atau pada perjanjian kerja. 

Q15- Apa saja kewajiban dan tugas Anda sebagai 
pekerja rumah tangga?
- Mematuhi Undang-Undang, kebiasaan sosial dan tradisi dari Negara 
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Qatar, serta nilai-nilai agama dan moralnya.

- Melaksanakan pekerjaan yang sudah disepakati, dan tugas lainnya 
wajib dilakukan olehnya, dengan kejujuran dan ketelitian.

- Menjaga rahasia, uang dan properti milik majikannya, dan semua 
yang tinggal dengannya, tamunya, menghindari, menjauhi apa pun-

yang kepentingan majikan, dan memperhatikan semua hal di atas.

- Mengikuti petunjuk dan perintah majikan, dan semua yang tinggal 
dengannya dengan sebaik-baiknya, kecuali mereka melanggar Un-
dang-Undang atau perjanjian kerja, atau menempatkan kehidupan, 
uangnya, atau  hidup atau uang pihak ketiga dalam bahaya.

- Melindungi semua barang yang diberikan kepada pekerja untuk 
pekerjaannya, dan mengatur semua barang-barang sesuai dengan 
sifat penggunaannya, dan mengembalikannya pada majikan setelah 
masa kerjanya berakhir.

- Hindari pekerjaan apa pun dengan orang lain, baik dikompensasikan 
atau tidak, berlawanan dengan ketentuan Undang-Undang atau peratu-
ran yang berlaku di Negara Qatar.

- Perlakukan majikan dengan baik, dan keluarganya, serta semua 
orang yang tinggal bersamanya, menahan diri untuk melukai mereka 
khususnya anak-anak dan orang tua.

Q16- Dapatkah Anda mengakhiri perjanjian kerja 
sebelum masa kerja berakhir dengan tetap men-
jaga hak penuh Anda terhadap imbalan kerja Anda?
Ya, Anda dapat, pada kasus berikut:

-Jika majikan tidak memenuhi kewajibannya yang diuraikan dalam…
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ketentuan dari Undang-Undang ini atau pada perjanjian kerja.

- Jika majikan, atau orang yang diberi perintah oleh pekerja, telah men-
ipu pada saat memutuskan perjanjian dengan pekerja, yang sesuai 
dengan persyaratan pekerjaan.

- JIka majikan atau anggota keluarganya bertindak agresif kepada 
pekerja, sehingga melukai fisik pekeja atau hidupnya.

- Dalam hal terjadinya bahaya serius yang mengancam keselamatan 
dan kesehatan pekerja, asalkan majikan menyadari bahaya itu dan, 
dan tidak berusaha menyingkirkannya.

Q17- Ketentuan apa yang diterapkan apabila terjadi 
perselisihan antara pekerja dan majikan?
Perselisihan yang timbul antara majikan dan pekerja, yang berhubun-
gan dengan pelaksanaan ketentuan Hukum atau perjanjian kerja ini di-
jelaskan pada bab tujuh (bis) dari Undang-Undang Tenaga Kerja yang 
disebutkan di atas.

*Untuk Bab 10 – Akses Menuju Keadilan.
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Bab Enam
Keselamatan dan Keseha-
tan Vokasional/Kejuruan, 
serta Pelayanan Sosial
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Q1- Apa saja tugas pemberi kerja dalam menjaga 
keselamatan Anda?

Pemberi kerja atau perwakilannya wajib pada awal hubungan kerjanya 
dengan pekerja memberitahukan kepada pekerja akan bahaya yang 
ada pada pekerjaan dan bahaya yang mungkin terjadi setelah itu serta 
wajib memberitahu pekerja tentang tindakan keselamatan yang harus 
dilakukan untuk perlindungan darinya serta wajib mengunggahnya 
pada tempat yang kelihatan semua petunjuk tentang cara mengguna-
kan kesehatan dan keselamatan vokasional untuk melindungi pekerja 
dari bahaya yang bisa terjadi selama melakukan pekerjaannya.

Pemberi kerja wajib mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan 
untuk melindungi pekerjanya selama bekerja dari cedera atau penyakit  
yang dapat timbul sebagai akibat dari pekerjaan  yang dilakukan di pe-
rusahaan, atau dari kecelakaan, kerusakan pada mesin dan peralatan 
di dalamnya atau dari kebakaran.

Pemberi kerja tidak boleh membebankan pekerja dengan atau mengu-
rangi dari upahnya atas pemberian semua sarana pencegahan semua 
ini.

Pemberi kerja wajib mengambil tindakan yang dapat menjamin keber-
sihan dan ventilasi yang bagus di tempat kerja dan wajib memberikan-
nya dengan penerangan dan air minum yang cukup, kesehatan...

dan drainase, sesuai dengan peraturan dan keputusan yang dikeluar-
kan oleh pihak berwenang yang berkompeten dalam hal ini.

Pemberi kerja yang mempekerjakan jumlah pekerja antara lima hingga 
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dua puluh lima orang wajib menyediakan kotak pertolongan pertama 
yang dilengkapi dengan alat medis dan perlengkapan yang ditetapkan 
oleh otoritas medis yang berkompeten. Kotak tersebut harus disimpan 
di tempat yang mudah terlihat dalam perusahaan dan harus tersedia 
untuk para pekerja. Penggunaan kotak tersebut harus diamanatkan 
kepada seorang pekerja yang terlatih untuk memberikan pertolongan 
pertama.

Jika jumlah pekerja melebihi dua puluh lima orang, maka kotak terse-
but harus ditetapkan untuk masing-masing kelompok pekerja yang ter-
diri dari lima sampai dua puluh lima pekerja.

Jika jumlah pekerja dalam perusahaan itu melebihi seratus orang, 
maka pemberi kerja wajib menunjuk seorang perawat medis penuh 
waktu untuk perusahaan selain kotak pertolongan pertama.

Jika jumlah pekerja melebihi lima ratus pekerja, maka pemberi kerja 
wajib menetapkan untuk mereka sebuah klinik dan mempekerjakan 
setidaknya satu dokter dan seorang perawat.

Pemeriksaan medis rutin wajib dilakukan oleh para pekerja yang terk-
ena bahaya sakit dengan penyakit vokasional dalam seluruh kegiatan 
pekerjaan pada jarak waktu yang sesuai untuk bahaya yang terjadi 
dalam pekerjaan yang sesuai dengan…

tindakan yang ditetapkan oleh pihak berwenang yang berkompeten 
yang menguraikan jenis pemeriksaan dan jarak waktu pemeriksaan 
dilakukan.

Pemberi kerja wajib menyimpan hasil dari pemeriksaan medis ini 
dalam arsip yang berhubungan para pekerja.
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Jika hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya masalah keseha-
tan dari pekerja dengan salah satu penyakit yang disebabkan karena 
pekerjaan, maka pemberi kerja wajib memberitahukan Departemen 
tentang hal ini dalam waktu tiga hari sejak tanggal dia mengetahui 
hasil pemeriksaan tersebut. 

Pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja di tempat yang jauh dari 
kota besar dan sarana transportasi yang tidak tersedia, maka pemberi 
kerja wajib memberikan kepada mereka layanan sebagai berikut:

• Sarana transportasi yang sesuai atau atau akomodasi yang sesuai 
atau kedua-duanya.

• Air minum

• Bahan makanan yang diperlukan atau sarana untuk mendapatkan-
nya.

Lokasi yang disebutkan di atas wajib ditentukan oleh Keputusan Men-
teri.

Pemberi kerja yang mempekerjakan lima puluh pekerja atau lebih 
wajib memberikan kepada mereka layanan sosial yang ditetapkan oleh 
Keputusan Menteri dengan mempertimbangkan lokasi tempat kerja, …

keadaan sekitarnya dan jumlah pekerja dalam perusahaan tersebut.

Jika pemberi kerja gagal mengambil tindakan pencegahan tersebut, 
atau jika terjadi bahaya besar yang berdampak pada kesehatan dan 
keselamatan para pekerja, maka departemen yang berkompeten dari 
Kementerian Tenaga Kerja wajib merujuk masalah tersebut kepada 
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Menteri untuk mengeluarkan suatu keputusan untuk menutup keselu-
ruhan tempat kerja atau sebagian, atau menghentikan pekerjaan dari 
satu mesin atau lebih, sampai penyebab bahaya disingkirkan, dan 
dalam hal ini pemberi kerja wajib membayar pekerja dengan upah pe-
nuh selama waktu penutupan atau penghentian.

• Informasi: Jika Anda bekerja di bidang konstruksi dan infrastruktur, 
harap lihat informasi lebih lanjut dalam Bab 9 tentang para pekerja 
yang bekerja di perusahaan.

Q2- Apa saja tugas Anda untuk menjaga keselama-
tan Anda?

Pekerja dilarang melakukan tindakan atau kelalaian apa pun dengan 
tujuan menghalangi pelaksanaan instruksi untuk pemberi kerja terkait 
perlindungan kesehatan pekerja atau menjamin keselamatan mereka 
atau dengan tujuan merusak atau mengganggu peralatan atau perleng-
kapan apa pun yang dipersiapkan untuk tujuan ini.

Pekerja wajib menggunakan perangkat pelindung dan menggunakan 
seragam yang dipersiapkan untuknya oleh pemberi kerja dan pekerja 
wajib mematuhi semua…

instruksi yang diberikan oleh pemberi kerja yang bertujuan untuk  
melindungi pekerja dari cedera atau penyakit.

* Informasi: Jika Anda bekerja di bidang konstruksi dan infrastruktur, 
harap lihat informasi lebih lanjut pada Bab 9 tentang pekerja yang bek-
erja di perusahaan.
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Q1- Apa yang dimaksud cedera di tempat kerja?

Adalah cedera yang disebabkan oleh kecelakan selama Anda bekerja 
atau atau karena pekerjaan itu. Cedera bisa juga terjadi ketika dalam 
perjalanan Anda ke atau kembali dari kantor, asalkan perjalanan Anda 
ke dan dari bekerja tidak terganggu atau dialihkan dari rute normal 
dan harian Anda ke tempat kerja. Kematian juga dapat disebabkan oleh 
cedera pekerjaan, dan pewaris yang sah berhak untuk menerima kon-
pensasi dari persoalan tersebut.

Q2- Prosedur apa yang dilakukan jika terjadi cedera 
atau kematian?

Jika pekerja meninggal dunia selama bekerja atau karena pekerjaan 
atau mengalami cedera pekerjaan, maka pemberi kerja atau perwak-
ilannya wajib memberitahukan polisi dan manajemen dari insiden 
tersebut.

Pemberitahuan wajib memuat nama pekerja, umur, pekerjaan, alamat, 
kebangsaan, keterangan singkat tentang insiden, dan keadaannya, 
serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya atau meny-
embuhkannya.

Setelah menerima pemberitahuan tersebut, polisi akan melakukan in-
vestigasi yang diperlukan dan kesaksian dari para saksi, pemberi kerja 
atau perwakilannya dan pernyataan dari orang yang cedera akan dicat-
at dalam rekaman, jika memungkinkan. Laporan harus menunjukkan 
secara khusus bagaimana insiden itu terkait dengan pekerjaan.

Setelah selesai pemeriksaan, polisi wajib mengirimkan satu salinan 
dari laporan tersebut kepada Departemen dan yang satu lagi ke pem-
beri kerja, dan Departemen dapat melakukan permohonan penyelesa-
ian investigasi jika dianggap perlu.

44

Bab Tujuh
Cedera Pekerjaan dan 
Kompensasi



Q3- Tindakan apa yang perlu dilakukan jika Anda 
dipaksa untuk bekerja dalam keadaan cedera yang 
tidak memungkinkan Anda untk melanjutkan peker-
jaan?

Jika terjadi perselisihan antara Anda dengan pemberi kerja terkait 
kemampuan Anda untuk melanjutkan pekerjaan atau hal medis lain 
yang berkaitan dengan cedera, penyakit, atau pengobatan yang dijad-
walkan atau yang sedang berjalan, maka Depart¬emen wajib merujuk 
permasalahan ini kepada pihak berwenang yang berkompeten, yang 
keputusannya memiliki hal kekuasaan hukum menjadi keputusan final.

Perawatan yang semestinya wajib menjadi tanggungan dari pemberi 
kerja, seperti yang ditetapkan oleh pihak berwenang yang kompeten.

Anda menerima gaji penuh selama perawatan hingga enam bulan. Jika 
perawatan berlangsung lebih dari enam bulan, maka Anda akan men-
erima setengah dari gaji Anda hingga Anda benar-benar sembuh atau 
terbukti cacat secara permanen.

Cacat total dan permanen dianggap sama dengan kematian dalam hal 
jumlah kompensasi7.

Q4- Apakah sah menolak kompensasi atas cedera 
Anda atau kematian pada beberapa kasus? 

Ya, hal ini sah jika Anda diketahui mengalami cedera karena kesen-
gajaan atau diketahui berada dalam pengaruh narkoba atau alkohol 
pada saat terjadinya cedera atau kematian dan hal ini digunakan seba-
gai alasan cedera atau kematian. Hal ini dianggap sah juga jika Anda 
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menolak untuk melakukan pemeriksaan medis tanpa alasan yang kuat 
atau menolak mengikuti perawatan yang dianjurkan untuk Anda oleh 
badan medis, atau secara sengaja melanggar petunjuk dari pemberi 
kerja terkait langkah-langkah keselamatan atau terlalu lalai dalam hal 
tersebut. 

Q5- Kapan jangka waktu pembayaran kompensasi? 

Pemberi kerja wajib membayar kompensasi untuk disabilitas dalam 
waktu lima belas hari dari tanggal pekerja dinyatakan cacat, atau kepu-
tusan dari investigasi yang membuktikan disabilitas karena pekerjaan.

Pemberi kerja wajib membayar kompensasi kematian kepada ben-
dahara pengadilan, dalam waktu lima belas hari sejak kematian atau 
tanggal keputusan investigasi yang membuktikan penyebab kematian 
yang terkait dengan pekerjaan.

Q6- Apakah ada kemungkinan Anda akan ke-
hilangan hak Anda untuk menerima kompensasi 
untuk disabilitas atau hak pewaris Anda untuk me-
nerima kompensasi kematian?

Anda kehilangan hak Anda atas kompensasi untuk disabilitas atau 
kematian di tempat kerja setelah satu tahun dari laporan medis akhir 
yang menyatakan terjadinya disabilitas, atau satu tahun dari tanggal 
kematian.
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7. Harap lihat cedera vokasional pada Tabel 1 dan Table 2 pada Undang-Undang Tenaga Kerja No. 14 
Tahun 2004



Q1- Apakah Anda berhak untuk menjadi anggota 
suatu organisasi tenaga kerja?
Dalam setiap perusahaan yang mempekerjakan 30 orang atau lebih, 
maka wajib dibentuk suatu “komite bersama”, yang terdiri dari per-
wakilan dari pemberi kerja dan pekerja, dan yang harus diperhatikan 
bahwa setengah dari anggota komitenya mewakili pemberi kerja, dan 
yang setengah lagi mewakili pekerja.

Karyawan dari masing-masing fasilitas wajib memilih perwakilannya 
dalam Komite Bersama dengan pemilihan langsung8.

Komite Bersama harus mempelajari dan membahas semua persoalan 
terkait bekerja di bursa tenaga kerja, termasuk organisasi kerja, cara 
meningkatkan produksi dan pengembangan, meningkatkan produktiv-
itas, program pelatihan untuk pekerja dan sarana pencegahan risiko, 
serta meningkatkan tingkat kepatuhan dengan peraturan kesehatan 
dan keselamatan vokasional dan pengembangan budaya umum peker-
ja.

Organisasi Tenaga Kerja dilarang untuk berpartisipasi dalam kegiatan 
apa pun yang berhubungan dengan hal-hal politik dan agama, atau un-
tuk mempersiapkan, mencetak, atau mendistribusikan publikasi yang 
membahayakan Negara atau ketentuan yang ada, atau untuk terlibat 
dalam spekulasi keuangan atau me-

nerima donasi dan hibah tanpa persetujuan dari Kementerian Tenaga 
Kerja.
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Bab Delapan
Organisasi Tenaga 
Kerja dan Mogok Kerja
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8. Harap merujuk kepada pihak berwenang yang berkompeten dari Kementerian Tenaga Kerja untuk 
mengetahui ketentuan keanggotaan dan proseduer dari proses pemilihan.
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Q2- Apa saja ketentuan untuk melakukan mogok 
kerja?

Kemungkinan untuk melakukan mogok kerja jika tiga perem-
pat komite umum pekerja menyetujui hal tersebut, dan setelah 
memberikan pemberitahuan kepada pemberi kerja tidak kurang 
dari dua minggu sebelum melakukan mogok kerja. Selain itu, 
penyelenggara harus menerima persetujuan dari Menteri Tena-
ga Kerja, yang akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam 
Negeri untuk memutuskan waktu dan tempat berlangsungnya 
mogok kerja, dengan ketentuan tidak ada kepemilikan negara 
atau swasta yang disabotase atau keselamatan mereka terpen-
garuh.

Dilarang untuk melakukan pemogokan pada instalasi umum 
atau yang penting seperti Gas, Minyak bumi dan industri yang 
terkait, Listrik, Air, Pelabuhan, Rumah Sakit, dan layanan trans-
portasi.

Dilarang untuk melakukan mogok kerja yang menghabiskan 
semua kemungkinan untuk kompromi atau arbitrase antara 
pekerja dan pemberi kerja sesuai dengan aturan Undang-Un-
dang.
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Hak dan Tugas 
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Pertama: Kondisi Tempat Tinggal:

Q1- Apa ketentuan yang diperlukan untuk tempat 
tinggal yang layak?

Ketentuan dan spesifikasi tempat tinggal untuk pekerja bangunan se-
bagai berikut:

Kamar bersama, sebuah area yang diberikan untuk masing-masing 
pekerja tidak boleh kurang dari 4 meter.

Pada masing-masing kamar, tidak lebih dari empat pekerja yang dit-
inggal di satu rumah biasa, dan delapan pekerja di tempat tinggal se-
mentara.

Pintu masuk, koridor, atap, dan ruang bawah tanah dilarang digunakan 
untuk tempat tinggal bagi pekerja.

Semua jendela wajib memiliki jerat kawat sehingga tidak ada serangga 
atau debu yang dapart masuk ke dalam tempat tinggal.

Semua kamar harus mempunyai ventilasi yang baik dan mempunyai 
penerangan yang alami dan persediaan lampu listrik yang cukup.

Q2- Perabotan dan peralatan utama yang harus 
disediakan pemberi kerja kepada pekerja?

- Tempat tidur yang dilengkapi dengan alas tidur dan seprai yang 
sesuai serta lemari untuk menyimpan pakaian. Tempat tidur dobel 
tidak diperbolehkan.

- Persediaan untuk pendingin udara dan kipas ventilasi.

- Satu pendingin air untuk setiap 20 pekerja yang disediakan dengan 
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tiga filter keramik lilin, tidak boleh ada filter serat atau benang.

- Lemari pendingin untuk menyimpan makanan, ukuran tergantung 

dari jumlah pekerja.

- Tempat sampah dengan penutupnya, dan plastik sampah yang kuat.

- Pemberi kerja harus menugaskan seorang pekerja untuk membersi-
hkan kamar, seorang pengawas untuk memberitahukan pemberi kerja 
tentang persyaratan perawatan.

- Kotak pertolongan pertama, dengan antiseptik dan perban yang 
cukup.

- Satu toilet, berventilasi baik, dengan lampu yang cukup, dan pema-
nas air untuk setiap 8 pekerja.

- Pemberi kerja wajib menjaga tempat tinggal dengan semestinya, dan 
tidak ada pemotongan untuk perawatan atau persediaan dari upah 
pekerja.

Q3- Apa ketentuan untuk tempat tinggal sementa-
ra?

Ruang makan dengan perabot yang cukup untuk jumlah pekerja yang 
tinggal di tempat tinggal sementara yang dilengkapi dengan layar mes-
in pada pintu, jendela, dan penangkap serangga.

Jika terdapat lebih dari 100 pekerja di tempat tinggal tersebut, ruang…

bantuan pertama khusus harus dijaga oleh perawat yang berpengala-
man.
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Sistem yang sesuai untuk pembuangan kotoran atau sampah secara 
teratur, dengan unit pengumpulan lubang saluran dan sampah.

Menggunakan tempat tinggal pekerja untuk tujuan lain adalah perbua-
tan ilegal.

Pemberi kerja wajib menyediakan tanda bahaya kebakaran dan alat 
pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan pemadam kebakaran.

Tempat tinggal wajib dilengkapi dengan kotak bantuan pertama den-
gan persediaan perban dan antiseptik yang cukup.

Kedua: Hal-hal yang berhubungan dengan Tempat 
Bekerja

Q1- Bagaimana Anda mengenal peraturan perusa-
haan tempat Anda bekerja?

Pemberi kerja yang mempekerjakan sepuluh orang atau lebih wajib 
menunjukkan peraturan perusahaan pada papan informasi dalam pe-
rusahaan. Papan harus digantung di tempat yang mudah kelihatan dan 
menarik perhatian. Peraturan tersebut menjadi bagian yang meleng-
kapi dari perjanjian antara pekerja dan perusahaan.

Q2. Apa yang akan Anda lakukan jika terjadi bahaya 
pada keselamatan Anda di tempat kerja?

Anda wajib dan hal yang sah untuk memberitahukan kepada pemberi 
kerja tentang bahaya ini, jika tidak ada jawaban dari pemberi kerja, 
Anda harus menghubungi Pengawas Departemen Tenaga Kerja dan 
memberitahukan mereka tentang situasinya. Anda dapat…

juga dapat memberitahu Komite Hak Asasi Manusia Nasional untuk 
mendapatkan saran dan bantuan.
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Q3- Apakah sah bagi pemberi kerja untuk meminta 
Anda melakukan pekerjaan pribadi di perusahaan?

Manajer atau direktur dilarang untuk menyuruh Anda mengerjakan 
pekerjaan pribadi, dan mereka tidak akan menghina dan melakukan 
penganiayaan kepada Anda.

Q4- Apa yang dimaksud ketentuan keselamatan 
vokasional?

Undang-Undang Tenaga Kerja dan Keputusan Menteri perihal hal ini 
mewajibkan para pemberi kerja untuk mengambil tindakan pencega-
han yang diperlukan untuk keselamatan di tempat kerja. Berikut hal-
hal terpenting dalam tindakan pencegahan tersebut:

• Pemberi kerja wajib memberitahukan kepada Anda tentang semua 
risiko dan bahaya pekerjaan dan Anda harus menyadari semua tinda-
kan pencegahan untuk melindungi Anda dari berbagai bahaya dalam 
bahasa yang pahami.

• Pemberi kerja wajib memberikan Anda pakaian dan perlengkapan 
perlindungan.

• Jika terjadi pembukaan atau penggalian di tempat kerja di mana 
orang bisa jatuh atau yang dapat menimbulkan bahaya, maka pembu-
kaan tersebut harus dibatasi dengan pagar pelindung.

Jika terjadi platform kerja, mereka harus dibangun sesuai dengan sp-
esifikasi teknis, wajib diberi pagar dan diberikan dengan …

cara yang aman untuk menaikinya.

• Tangga permanen harus dibuat dengan bahan anti-slip, dan dileng-
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kapi dengan pencegahan keselamatan.

• Perancah harus dibuat dengan bahan yang kuat, mempunyai cukup 
ruang untuk pagar dan peralatan keselamatan untuk menghalangi 
pekerja dari jatuh.

• Pencegahan wajib dilakukan selama penggunaan peralatan dengan 
tingkat getaran dan suara yang tinggi, seperti pelindung telinga untuk 
pekerja, memastikan bahwa suara tidak melebihi tingkat yang diperbo-
lehkan dan untuk waktu yang sangat lama.

• Tempat yang tertutup wajib memiliki kipas angin untuk menjalankan 
peralatan yang memproduksi debu, asap, atau gas berbahaya.

• Peralatan listrik harus memiliki pemutus sirkuit.

• Ang mga electrical equipment ay dapat na may circuit breakers

Q5- Tindakan pencegahan apa yang harus dilaku-
kan pada saat menggunakan atau menyimpan alat 
dan perlengkapan kerja?

Undang-Undang Tenaga Kerja dan Keputusan Menteri mengeluarkan 
sehubungan dengan persoalan ini yang mewajibkan pemberi kerja 
mengambil tindakan pencegahan, yang terpenting sebagai berikut:

Persediaan dalam peralatan pengangkatan yang sesuai, yang menja-
min keamanan dan penggunaan rantai dan pengait serta…

pemeriksaan yang teratur.

• Peralatan pengangkat harus memperlihatkan pemberitahuan yang  

   menunjukan kapasitas pengangkatan maksimum.
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• Memberikan kabin/kamar operator alat pengangkat dengan perangkat  

   komunikasi.

• Kabin/kamar operator dalam mengangkat wajib diberikan dengan sa-
rana 

   komunikasi.

• Hal yang tidak sah bagi orang yang tidak berpengalaman dan yang 
tidak 

Berwenang untuk mengoperasikan pengangkatan, penangkapan, dan 
peralatan transportasi.

mengoperasikan pengangkatan, penangkapan, dan peralatan trans-
portasi.

Q6- Tindakan pencegahan keselamatan listrik apa 
yang di perlukan?

Sehubungan dengan hal ini, Undang-Undang Tenaga Kerja dan kepu-
tusan yang dikeluarkan untuk mengambil tindakan pencegahan, yang 
terpenting sebagai berikut:

• Panel pendistribusian listrik harus ditempatkan di lokasi yang aman 
dan mudah digunakan, saklar harus berjenis tidak memicu.

• Melakukan pemeriksaan yang teratur pada kabel, pemasangan kabel, 
dan sambungan.

Q7: Apa tindakan pencegahan kebakaran yang 
penting?
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Pemberi kerja wajib mengambil tindakan pencegahan, untuk mencegah 
kebakaran, sesuai dengan petunjuk yang berwenang, dan menurut 
sifat kegiatan di tempat kerja dan sifat bahan produksi. Berikut pemeli-
haraan yang harus dilakukan:

• Menyediakan pintu darurat yang cukup, memasang tanda bahaya 
dengan pelatihan penggunaan yang diperlukan.

• Mematuhi standar teknis yang diperlukan dalam membuat oven, boil-
er, ketel uap, dan sumber panas lain, pipa gas panas yang terpisah, 
serta pipa pembuangan mesin pembakaran internal.

• Melarang merokok di tempat kerja dan memberikan hukuman kepada 
siapa pun yang tidak mematuhi larangan tersebut.

• Memberikan ruang yang cukup antara unit kerja untuk mencegah ter-
jadinya kebakaran, khususnya di tempat yang terdiri dari bahan mudah 
terbakar dan tidak meninggalkan sumber api apa pun di tempat ini.

• Memberikan edukasi kepada para pekerja tentang sumber kebakaran 
dan cara pencegahannya serta memberikan pelatihan kepada mereka 
cara menggunakan alat pemadam kebakaran.

Q8- Tindakan pencegahan apa yang harus dilaku-
kan untuk menghadapi kejadian alam?
Pemberi kerja wajib mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan 
terhadap kejadian alam, yang terpenting sebagai berikut:

• Menghentikan pekerjaan pada siang hari di tempat terbuka 

selama musim panas.

• Dari tanggal 15 Juli sampai dengan 31 Augustus – sehingga jam kerja 
pada pagi hari tidak melebihi lima jam per hari dan tidak diperpanjang 
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setelah jam 11.30 siang. Pada siang hari, pekerjaan tidak boleh dimulai 
sebelum jam 3.00 sore, dan pemberi kerja harus menjaga jadwal yang 
mengatur jadwal di tempat yang jelas sehingga dapat dibaca dan dili-
hat oleh pengawas tenaga kerja selama kunjungan pemeriksaan.

• Para pekerja wajib diberikan sarang tangan, kaos kaki, sepatu 

pelindung, dan pakaian yang tebal di musim dingin.

• Para pekerja wajib diberikan jas hujan selama musim hujan.

• Pemberi kerja memberikan Anda pelindung kepala dan air minum din-
gin selama bekerja di tempat terbuka.

Q9- Apa ketentuan untuk bekerja di daerah terpen-
cil?

Berikut daerah yang dianggap sebagai daerah terpencil:

•Dukhan, Um Bab, Messsaied, daerah sebelah utara, Pulau Halul dan

  tempat lain yang berada 15 kilometer dari perbatasan…

kota atau desa.

• Pemberi kerja yang memiliki pekerja yang ditempatkan di tempat ter-
pencil wajib memberikan berikut ini:

• Transportasi atau akomodasi yang sesuai, atau keduanya.

• Air minum

• Persediaan makanan yang cukup atau sarana mengirimkannya.

• Persediaan Bantuan Pertama
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• Selain makanan, semua yang disebutkan di atas wajib dibayarkan 
oleh pemberi kerja. Pekerja tidak boleh dibebankan dari semua hal ini.

Q10- Bagaimana perusahaan mengatur layanan 
kesehatan?

- Pemeriksaan medis untuk pekerja untuk perusahaan.

- Uji laboratorium, dan sinar X-ray.

- Memberikan obat-obatan yang perlu untuk perawatan di luar 

   Rumah Sakit.

- Pemberian imunisasi kepada pekerja terhadap penyakit umum, 

   menurut petunjuk yang dikeluarkan oleh Otoritas Kesehatan     

   Nasional terkait hal ini. 

- Memasang Kotak Pertolongan Pertama dan melengkapinya dengan 

   obat-obatan dan peralatan yang sesuai. 

- Dalam perusahaan dengan lebih dari 100 pekerja, pemberi kerja…

diwajibkan untuk menunjuk seorang perawat, dan jika terdapat lebih 
dari 500 pekerja dan wajib mendirikan sebuah kilinik dan satu dengan 
satu dokter dan setidaknya dua perawat, dengan semua persediaan 
medis yang perlu dan sebuah kamr untuk perawatan  bantuan pertama.

Ketiga: Kewajiban Pekerja

Q1- Apa kewajiban Anda kepada pemberi kerja?
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Pemberi kerja berhak untuk memindahkan Anda dari tempat kerja yang 
satu ke tempat kerja lainnya atau dari satu jenis pekerjaan ke jenis 
pekerjaan lain, asalkan pekerjaan yang baru tidak berbeda sekali dari 
yang sudah disepakati dan tidak menunjukkan adanya pelecehan, per-
bedaan upah atau pelanggaran pasal dalam perjanjian kerja.

Anda wajib hadir di tempat kerja pada jam mulai yang sudah ditentukan 
dan tidak meninggalkan tempat kerja sebelum waktu yang ditetapkan.

Anda tidak boleh berhenti bekerja atau meninggalkan tempat kerja se-
lama jam kerja tanpa izin dari pengawas Anda.

Anda dilarang masuk ke tempat kerja di luar jam kerja, kecuali Anda 
mendapatkan izin tertulis dan menyerahkannya pada orang yang ber-
tugas di pintu masuk.

Anda harus mematuhi petunjuk dari pengawas Anda terkait pekerjaan 
dan selalu menjalankannya tepat waktu.

Hubungan Anda dengan teman sekerja harus baik dan atas dasar 
pengertian dan kasih sayang.

Anda dilarang untuk menerima hadiah atau imbalan dari sebagai bala-
san telah melakukan sesuatu yang bukan tugas Anda.

Anda dilarang untuk mencari dukungan atau mendistribusikan doku-
men untuk tujuan apa pun tanpa persetujuan tertulis dari administrasi 
perusahaan.

Anda dilarang untuk bekerja dengan pemberi kerja lain bahkan pada 
saat waktu senggang Anda dan Anda wajib melakukan pekerjaan Anda 
dengan hati-hati dan menjaga perlengkapan dan alat.
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Jika terjadi kerusakan pada perlengkapan atau alat, jangan mencoba 
untuk memperbaikinya atau membetulkannya, Anda sebaiknya mem-
beritahukan supervisor Anda tentang kerusakan mesin.

Anda tidak diwajibkan untuk membayar biaya apa pun atau melakukan 
pembayaran pada siapa pun kecuali terdapat keputusan yang dibuat 
oleh perusahaan.

Anda dilarang  untuk mengungkapkan rahasia bisnis atau pekerjaan 
atau hal apa pun  yang berhubungan dengan pekerjaan dan kegiatan 
perusahaan.

Anda dilarang untuk melakukan apa pun yang dapat merusak kese-
lamatan dan tindakan pencegahan kesehatan vokasional.

Q2- Apa yang dimaksud dengan hukuman disiplin?

Surat peringatan yang dikirimkan kepada Anda, menunjukkan kesala-
han (atau pelanggaran aturan) yang Anda buat dan peringatan kepada 
Anda untuk tidak mengulanginya atau hukuman yang lebih berat akan 
diberlakukan.

Teguran pada hari kerja tidak melebihi lima hari kerja untuk setiap pel-
anggaran.

Berhenti dari kerja, dan kehilangan upah selama untuk jangka waktu 
lima hari kerja untuk setiap pelanggaran.

Berhenti dari pekerjaan dan kehilangan upah, atau pemberian upah 
rendah sampai penetapan tindakan kejahatan Anda, jika Anda terbukti 
tidak bersalah, tuntutan disimpan, maka penghentian akan dianggap 
tidak pernah ada, dan semua upah selama penghentian bekerja akan 
dibayarkan.
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Dikeluarkan dari pekerjaan, dengan hak menerima imbalan kerja.

Dikeluarkan dari pekerjaan, tanpa menerima imbalan kerja.

Pekerja wajib diberitahukan mengenai hukuman secara tertulis, jika 
pekerja menolak untuk menerima pemberitahuan, maka pemberita-
huan dapat diterbitkan di tempat yang mudah dilihat di tempat kerja.

Q3- Apa penggantian untuk hukuman disiplin?

Sebelum menggugat hukuman di Komite untuk penyelesaian perselisi-
han tenaga kerja, Anda harus mengajukan naik banding kepada pem-
beri kerja dalam waktu tujuh hari setelah tanggal Anda mengetahui 
hukuman tersebut. Keputusan harus diambil dalam waktu tujuh hari 
dari tanggal penyerahan, dan melewati jangka waktu ini tanpa adanya 
keputusan berarti naik banding ditolak.

Dalam hal penolakan naik banding atau tidak mengambil tindakan se-
lama jangka waktu yang dirujuk, Anda dapat mengajukan pengaduan 
kepada Departemen yang berkompeten dari Kementerian Tenaga Ker-
ja dalam waktu tujuh hari dari tanggal penolakan. Pihak Departemen 
wajib memberikan keputusan atas pengaduan Anda dalam waktu tujuh 
hari dari tanggal pengaduan dan keputusannya bersifat final. Kelalaian 
untuk memberi keputusan atas naik banding selama periode ini diang-
gap sebagai penolakan terhadap naik banding Anda.  

Sebaliknya Anda dapat mengajukan naik banding atas hukuman peme-
catan di hadapan Labor Dispute Settlement Committee (Komite Penye-
lesaian Perselisihan Tenaga Kerja). Jika Komite menetapkan bahwa 
pemecatan Anda adalah tindakan sewenang-wenang atau berten-
tangan dengan ketentuan Undang-Undang, yang akan memutuskan: 
untuk dibatalkan hukuman …
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pemecatannya dan mengembalikan Anda pada pekerjaan dan 
membayar upah Anda atas jangka waktu di mana Anda ditolak 
bekerja agar menjalankan hukuman ini, atau memberikan Anda 
kompensasi yang sesuai. Kompensasi tersebut meliputi upah 
dan tunjangan lain yang ditolak sebagai akibat dari pemecatan 
ini.

* Lihat Bab 10 – Akses untuk Keadilan.

Q4- Apakah Anda berkewajiban untuk memberi 
ganti rugi kepada pemberi kerja atas kerugian yang 
Anda sebabkan?

Hal yang sah jika Anda membayar kerugian yang Anda sebabkan sete-
lah adanya pemeriksaan atas insiden tersebut.

Mengurangi jumlah kompensasi dari gaji Anda, asalkan jumlah terse-
but tidak melebihi pembayaran tujuh hari per bulan.

Anda dapat mengajukan keluhan kepada departemen tenaga kerja 
dalam waktu tujuh hari setelah menerima pemberitahuan perkiraan 
kompensasi.
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Bab Sepuluh
Akses Menuju Keadilan
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Jika perselisihan terjadi antara pekerja dan pemberi kerja 
terkait dengan penerapan ketentuan dari Undang-Undang ini 
atau perjanjian tenaga kerja, maka masing-masing pihak wajib 
merujuk perselisihan ini kepada supervisor, petugas atau 
komite bersama di tempat kerja, apabila mereka ada. Jika me-
kanisme internal gagal menemukan solusi yang tepat, maka 
perselisihan ini dapat dirujuk kepada Departemen Hubungan 
Tenaga Kerja atau Departemen Sumber Daya Manusia di Ke-
menterian, agar dapat, memecahkan masalah perselisihan 
tersebut secara damai.

Departemen yang berkompetan wajib mengambil tindakan 
yang diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan secara 
damai dalam waktu maksimum tujuh hari sejak perselisihan itu 
dirujuk. Hasil dari penyelesaian ini wajib dirujuk kepada kedua 
belah pihak dalam waktu tujuh hari berturut-turut. Jika kedua 
belah pihak menerima hasil tersebut, maka perjanjian ini harus 
dibuat dalam sebuah laporan yang ditandatangani oleh kedua 
belah pihak, dan disahkan oleh departemen yang berkompe-
ten. Laporan ini harus memiliki kekuatan hukum.

Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang 
disebutkan sebelumnya di paragraf sebelumnya, atau jika 
salah satu pihak menolak penyelesaian dari departemen yang 
berkompeten, atau waktu yang disebutkan telah berakhir, dan 
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tidak ada satu pihak yang menyatakan pandangannya untuk 
menerima atau menolak, maka departemen yang berkompeten 
wajib…

Untuk merujuk perselisihan tersebut dalam waktu tiga hari 
berturut-turut kepada Labor Dispute Settlement Committee 
(Komite Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja)9.

Memorandum yang memuat ringkasan dari perselisihan terse-
but, argumen kedua belah pihak, dokumen yang bersangku-
tan, dan hasil pengamatan dari departemen yang berkompe-
ten wajib dilampirkan pada rujukan ini. Sekretariat dari komite 
penyelesaian perselisihan pekerja, wajib menetapkan suatu 
pertemuan untuk pemeriksaan perselisihan tersebut dalam 
waktu maksimum tujuh hari sejak tanggal rujukan. Pekerja dan 
pemberi kerja wajib diberitahukan tentang tanggal pertemuan 
tersebut paling tidak tiga hari sebelum pelaksanaannya.

Penyerahan permohonan penyelesaian perselisihan kepada 
departemen yang berkompeten wajib menghentikan waktu 
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9. Satu “komite penyelesaian perselisihan pekerja” atau lebih wajib dibentuk di Kementerian. Komite ini 
akan dipimpin oleh hakim pengadilan tingkat pertama, yang dipilih oleh Dewan Agung Peradilan, dan dua 
anggotanya dicalonkan oleh Menteri, dengan ketentuan bahwa salah satu dari mereka berpengalaman 
dalam bidang akuntasi.S usunan dari komite, aturan dan prosedurnya yang harus diikuti, mekanisme 
untuk pelaksanaan keputusannya, dan tunjangan dari para anggotanya wajib ditetapkan atas dasar kepu-
tusan Dewan Menteri. Menteri wajib mengeluarkan keputusan yang menetapkan kantor pusat komite. 
Satu karyawan Kementerian atau lebih bertanggung jawab kepada sekreetariat komite. Menteri wajib 
mengeluarkan keputusan yang dapat menetapkan penugasan kedua, kompetensi dan bonus mereka.



yang ditentukan secara hukum untuk menjatuhkan tindakan 
atas hak tersebut, sampai batas waktu yang tercantum dalam 
pasal ini telah berlalu.

Komite harus sanggup, sendiri, mengambil keputusan akhir 
atas semua perselisihan invididu yang diakibatkan dari pene-
rapan ketentuan Undang-Undang atau perjanjian tenaga kerja 
ini.

Komite berkewajiban mengambil keputusan terhadap perselisi-
han dalam waktu tiga minggu sejak tanggal pertemuan perta-
ma untuk pemeriksaan diselenggarakan.

Anggota Komite harus independen, dan keputusan mereka 
harus final selain oleh Undang-Undang. Tak seorang pun atau 
badan yang dapat mencampuri perselisihan yang diperiksa 
oleh Komite.

Sekretariat komite wajib memberitahukan kedua belah pihak 
tentang prosedur perselisihan dan keputusannya ke alamat 
masing-masing, atau di tempat kerja dengan surat terdaftar, 
atau dengan sarana lain dengan bukti penerimaan. Pemberita-
huan harus memiliki konsekuensi hukum sejak tanggal diber-
itahukan atau diterima oleh pihak yang bersangkutan.

Keputusan dari “komite’ tentang perselisihan wajib menetap-
kan alasan terjadinya perselisihan, dan harus memuat nama 
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dari Ketua komite dan anggotanya, tanggal dan tempat dikelu-
arkannya, nama penggugatnya, kapasitas mereka, kehadiran 
atau kealpaan, paparan kegiatan perselisihan yang lengkap, 
gugatan penggugat dan sanggahan mereka. Keputusan itu 
wajib ditandatangani oleh Ketua dan sekretarisnya. Selain itu, 
keputusan itu akan mempunyai kekuatan  hukum seperti yang 
ditetapkan dalam pasal…

362 Undang-Undang Proses Sipil dan Komersial yang disebut-
kan di atas.

Pihak yang bersangkutan berhak untuk mengajukan naik band-
ing terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh komite penyele-
saian perselisihan pekerja sebelum pengadilan yang berkom-
peten di Pengadilan Naik Banding dalam waktu lima belas hari 
sejak keputusan komite diberikan jika para pihak hadir pada 
saat itu, atau pada hari setelah pengumuman keputusan jika 
para pihak tidak hadir saat itu. Naik banding tidak menyebab-
kan berhentinya pelaksanaan keputusan kecuali pengadilan 
yang berkompeten memutuskan sebaliknya.

Sirkuit yang berkompeten di Pengadilan Naik Banding wajib 
memeriksa naik banding tanpa penundaan, dan wajib mem-
berikan keputusan perihal tersebut dalam waktu tiga puluh 
hari sejak tanggal pertemuan pertama diadakan. Pengadilan 
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yang berkompetan di Pengadilan Naik Banding merupakan 
satu-satunya badan yang dapat menghentikan pelaksanaan 
keputusan komite.

Gugatan hukum yang merupakan kewenangan komite penye-
lesaian perselisihan pekerja sebelum pengadilan tidak diteri-
ma sebelum keputusan final telah diberikan oleh komite ini.

Pengadilan wajib melanjutkan mengambil keputusan atas 
gugatan tersebut yang dirujuk kepada mereka sebelum tang-
gal pemberlakuan Undang-Undang. Mereka wajib memeriksa 
gugatan yang dirujuk setelah tanggal pemberlakuan Undang-
Undang, sampai komite memulai mandatnya yang ditetapkan 
di dalamnya.
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Bab Sebelas
Ketentuan Tempat Tinggal –
Perubahan pekerjaan
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Q1- Apakah mungkin masuk ke Negara Qatar tanpa 
adanya izin kerja?

Setiap orang non-Qatar (pekerja asing) yang ingin tinggal di Negara 

Qatar wajib memiliki izin untuk masuk ke Negara Qatar (visa) dari pihak 

berwenang yang berkompeten, dan pemohon (pemberi kerja).

Pemohon, baik orang Qatar mau pun orang non-Qatar, harus men-

jadi penduduk di Negara Qatar sesuai dengan Undang-Undang. 

Jika perekrut merupakan orang hukum, maka kantornya atau kantor 

cabangnya harus berada di Negara Qatar.

Visa masuk diberikan untuk pekerja asing yang bekerja berdasarkan 

perjanjian kerja yang diputuskan oleh perekrut sesuai dengan keten-

tuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Undang-Undang memberi hukuman kepada perekrut (pemberi kerja) 

yang memperdagangkan visa masuk atau memberikannya pada yang 

lain, dengan hukuman penjara tidak melebihi tiga tahun dan denda 

tidak melebihi lima puluh ribu Riyal atau salah satu dari hukuman ini. 

Hukuman ditambah jika pelanggaran dilakukan kembali.

Hal ini mewajibkan Anda hanya melakukan pekerjaan untuk perekrut, 

dan Anda dilarang melakukan pekerjaan apa pun dari jenis apa pun…

untuk pihak lain, kecuali Anda diberikan «secondment (penugasan 

kedua».
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Q2- Apa yang dimaksud dengan penugasan kedua?

Bagian khusus dari Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan izin 

sponsor Anda untuk memperbolehkan Anda bekerja untuk pihak lain 

untuk jangka waktu tidak melebihi enam bulan – dapat diperpanjang 

untuk jangka waktu yang sama.

Bagian khusus dari Kementerian Dalam Negeri diperbolehkan untuk 

memberikan Anda izin bekerja untuk beberapa waktu untuk pihak lain 

dalam jangka waktu selain pekerjaan utama Anda, asalkan Anda men-

dapatkan persetujuan tertulis tentang hal itu dari sponsor Anda.

Dalam semua kasus yang tercantum di sana wajib mendapatkan izin 

dari Kementerian Tenaga Kerja untuk kelompok yang tunduk pada 

pasal Undang-Undang Tenaga Kerja. 

Q3- Hukuman apa yang diberikan untuk pemberi 
kerja yang memperbolehkan Anda bekerja untuk 
pihak lain tanpa persetujuan dari badan khusus 
atau siapa yang mempekerjakan Anda ketika Anda 
di bawah sponsor lain?

Memperbolehkan pekerja bekerja untuk pihak lain tanpa izin dari 

badan khusus, atau mempekerjaan pekerja dari sponsor lain adalah 

illegal dan pelakunya dihukum untuk jangka waktu tidak melebihi tiga 

tahun, dan denda yang tidak melebihi QR50,000 atau salah satu dari 

dua hukuman ini, yang dapat …

ditambah jika pelanggaran itu diulangi kembali.
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Q4- Ketentuan apa yang memperbolehkan Anda 
untuk mengganti pemberi kerja?

Menurut sebuah sumber dari Kementerian Tenaga Kerja dan Hubun-

gan Sosial, Anda diperbolehkan untuk berpindah ke pemberi kerja lain 

segera setelah berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu. Pemberi 

kerja wajib diberitahukan dua bulan sebelum berakhirnya perjanjian 

kerja

*Informasi Penting:

Perpanjangan pekerjaan setelah berakhirnya perjanjian kerja men-

gubah perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja terbuka, 

yaitu menjadi perjanjian jangka waktu tidak tertentu.

Anda dapat berpindah ke pemberi kerja lain setelah masa kerja lima 

tahun dengan pemberi kerja yang sekarang jika perjanjian kerjanya 

adalah perjanjian jangka waktu terbuka.

Anda dapat berpindah ke pemberi kerja lain dalam hal perekrut yang 

sekarang meninggal, atau berakhirnya orang hukum dengan alasan 

apa pun, seperti kebangkrutan, pelarangan atau penutupan perusa-

haan.

Untuk semua kasus yang disebutkan di atas, wajib mendapatkan per-

setujuan dari… 

pihak berwenang berkompeten dari Kementerian Tenaga Kerja dan 

Hubungan serta Unit Administrasi dari Kementerian Dalam Negeri.
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Hak-hak yang ditetapkan untuk pemberi kerja sesuai dengan Undang-

Undang Tenaga Kerja atau perjanjian kerja yang diputuskan tidak 

boleh dilanggar.

Contoh: Beberapa perjanjian kerja dapat menetapkan kewajiban peker-

ja untuk tidak bekerja untuk kompetitornya. Di sini, pihak berwenang 

yang berkompeten dapat tidak menyetujui permintaan Anda untuk ber-

pindah ke pemberi kerja baru.

Q5- Apakah Anda membutuhkan surat «Tidak Ke-
beratan» dari pemberi kerja Anda yang sekarang 
untuk berpindah ke pemberi kerja baru?

Jika Anda telah menyelesaikan perjanjian kerja waktu tertentu Anda, 

atau menyelesaikan masa kerja lima tahun dalam perjanjian kerja ter-

buka (tidak tertentu), maka Anda tidak perlu mendapatkan surat «Tidak 

Keberatan» atau persetujuan dari pemberi kerja Anda yang sekarang.

Q6- Apakah Anda diperbolehkan untuk mengajukan 
permohonan untuk mengganti pekerjaan Anda den-
gan pemberi kerja lain sebelum berakhirnya perjan-
jian kerja waktu tertentu Anda, dan sebelum bera-
khirnya perjanjian terbuka selama lima tahun yaitu 
untuk waktu tidak tertentu?

Dengan persetujuan dari pemberi kerja dan pihak berwenang yang 

berkompeten (unit yang berkompeten dari Kementerian Dalam Negeri) 
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dan Kementerian Tenaga Kerja, Anda dapat pindah ke pemberi kerja 

lain sebelum berakhirnya perjanjian kerja.

Anda dapat mengajukan permohonan kepada Kementerian Dalam 

Negeri untuk perubahan pekerjaan sementara jika terdapat gugatan 

antara Anda dan perekrut Anda, tergantung pada persetujuan Kemen-

terian Tenaga Kerja dan Hubungan Sosial.

Anda dapat mengajukan permohonan kepada Kementerian Dalam 

Negeri untuk perubahan kerja sementara, tergantung pada persetu-

juan Kementerian Tenaga Kerja, jika terbukti adanya kesewenang-

wenangan dari perekrut atau jika kepentingan umum mewajibkan Anda 

mengganti pekerjaan.

Q7- Apa yang dimaksud dengan kesewenang-
wenangan/kelaliman?

Hal ini tergantung dari kekuasaan diskresi dari pihak berwenang 

yang berkompeten dari Kementerian Tenaga Kerja dan Dalam Negeri, 

kaTidak adanya ketentuan hukum tertentu yang menjelaskan tentang 

perbuatan kesewenang-wenangan.

Q8- Kasus apa saja yang dipercaya menunjukkan 
tindakan kesewenang-wenangan dari pemberi ker-
ja, dan dengan demikian Anda dapat mengajukan 
permohonan pergantian pekerjaan sebelum per-
janjian kerja waktu tertentu berakhir atau sebelum 
lima tahun untuk perjanjian kerja terbuka (tidak ter-
tentu)?
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- Jika pemberi kerja menunda pembayaran hak Anda selama 
dua   bulan atau lebih berturut-turut.

- Jika pemberi kerja tidak memberikan pekerjaan sebenarnya 
untuk remunerasi.

- Jika pemberi kerja tidak melakukan kewajibannya untuk me-
nyediakan tempat tinggal yang layak, terlepas dari adanya 
kondisi ini dalam perjanjian kerja.

- Jika terbukti adanya penganiayaan yang dilakukan pemberi 
kerja.

- Jika pemberi kerja memutuskan hubungan kerja dengan Anda 
sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerja, 
sebagai pelanggaran Undang-Undang.

- Pemecatan sewenang-sewenang; dan hal ini harus dibukti-
kan dengan perintah pengadilan yang dikeluarkan oleh Komite 
Penyelesaian Perselisihan atau pengadilan yang berwenang.

- Jika Anda dipekerjakan secara tidak resmi untuk seseorang 
selain 

perekrut.

- Jika Anda dipekerjakan dengan pelanggaran dari ketentuan 
Undang-Undang Tenaga Kerja.
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* Tergantung pada pihak berwenang yang berkompeten untuk 
member penilaian keadaan yang disebutkan di atas, dan men-
etapkan adanya kondisi kesewenang-wenangan atau tidak.

Q9. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk 
mengganti pekerjaan?

Jika perjanjian kerja waktu tertentu berakhir atau lima tahun 
sudah berjalan sejak Anda bekerja dengan pemberi kerja den-
gan perjanjian kerja terbuka, dan Anda ingin mengganti peker-
jaan Anda, maka Anda harus mengikuti langkah berikut:

Masuk ke situs web Kementerian Tenaga Kerja10 dan lakukan 
hal berikut:

1 – Buat permohonan untuk mengganti pekerjaan. Jika Anda 
tidak tahu cara melakukan hal ini, Anda bisa datang ke kantor 
Kementerian untuk membuat permohonan secara manual.

2 – Memberitahukan kepada pemberi kerja dua bulan sebelum 
berakhirnya jangk waktu per-

janjian kerja, dan dua bulan juga sebelum akhir dari lima ta-
hun dari perjanjian kerja terbuka, dengan mengisi permintaan 
untuk memberitahukan pemutusan hubungan kerja pada situs 
Kementerian.
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Jika Anda tidak memberitahukan kepada pemberi kerja tentang 
keinginan Anda untuk memutuskan hubungan kerja dengan-
nya dan melanjutkan bekerja setelah berakhirnya perjanjian 
kerja atau setelah selesainya lima tahun, maka perjanjian kerja 
diperpanjang menjadi perjanjian kerja terbuka dan Anda wajib 
bekerja untuk lima tahun berikutnya, yang mengakibatkan 
Anda kehilangan hak untuk mengganti pekerjaan.

3 – Upload/Unggah salinan surat tidak keberatan dari pemberi 
kerja baru yang ditujukan kepada Direktur Departemen Hubun-
gan Tenaga Kerja (dalam Bahasa Arab).

4 – Upload/Unggah salinan perjanjian kerja dengan pemberi 
kerja saat ini yang disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja.

Dengan tidak memiliki perjanjian kerja, maka permintaan untuk 
mengganti pekerjaan akan ditolak. Jika demikian, berikut hal-
hal yang harus dilakukan:

- Kunjungi Kementerian Tenaga Kerja dan mintalah salinan 
perjanjian kontrak kerja.

- Jika Anda tidak memiliki perjanjian kerja dengan Kementerian 
Tenaga Kerja, Anda… 

dapat mengajukan permohonan sertifikat dari Departemen 
Paspor yang menyebutkan tanggal mulai Anda tinggal dengan 
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majikan/pemberi kerja. Ini merupakan bukti hubungan kerja di 
antara para pihak, di mana hubungan kerja ditentukan dengan 
berbagai cara pembuktian.

Anda dapat mendownload/mengunduh dokumen ini dengan 
permohonan elektronik pada bagian perjanjian kerja.

- Jika permohonan Anda ditolak oleh Kementerian Tenaga Ker-
ja, karena salinan perjanjian kerja tidak tersedia, maka Anda 
dapat menemui Komite Hak Asasi Manusia Nasional untuk me-
minta saran dan bantuan.

B- Jika permohonan penggantian pekerjaan dilakukan selama 
jangka waktu perjanjian:

Permohonan untuk mengganti pekerjaan selama berlang-
sungnya perjanjian kerja wajib mematuhi langkah praktis yang 
sama sebelumnya. Pihak berwenang yang berkompeten dapat 
menerima atau menolak permohonan setelah mempelajari ala-
san permintaan penggantian pekerjaan dan tingkat tindakan 
kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemberi kerja.

Dalam hal kesepakatan bersama antara para pihak untuk 
mengganti pekerjaan (pekerja – pemberi kerja), permohonan 
harus dilampirkan dengan salinan Kartu Identitas dari Peru - 
sahaan yang sekarang.
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Q10- Apa prosedur berikutnya setelah prosedur Ke-
menterian Tenaga Kerja?

Permohonan harus diteruskan kepada pihak berwenang yang 
berkompeten dari Kementerian Dalam Negeri (Departemen 
Paspor). Pemohon akan menerima “pesan elektronik” yang 
meminta dia untuk datang ke Departemen Paspor.

Pihak Departemen dapat menerima atau menolak permohonan 
tersebut sesuai dengan prosedur yang ada.

Q11- Dapatkah saya mendapatkan izin tinggal tan-
pa adanya perekrut/pemberi kerja?

Kementerian Dalam Negeri dapat mengeluarkan visa dan mem-
berikan izin tanpa adanya perekrut dengan kategori berikut:

- Investor mematuhi ketentuan Undang-Undang yang menga-
tur penanaman modal dari warga non-Qatar dalam kegiatan 
ekonomi.

- Pemilik dan penerima unit properti dan tempat tinggal, sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur kepemi-
likan dan dan fasilitas yang menguntungkan warga non-Qatar 
atas unit barang tidak bergerak dan unit rumah.

- Kategori lain yang ditetapkan oleh keputusan Dewan Menteri.
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Dalam rangka mengeluarkan izin tinggal untuk kategori yang 
disebutkan di atas, dokumen yang diperlukan untuk permoho-
nan harus diserahkan dan pemohon harus memiliki nama baik. 
Jangka waktu untuk tempat tinggal adalah lima tahun dan da-
pat diperpanjang satu periode atau jangka waktu yang sama.

Untuk kategori yang disebutkan di atas, izin tinggal dapat di-
berikan tanpa persyaratan kerja bagi pasangan, anak-anak, 
dan orang tua dari pemegang izin tinggal.

Kategori di atas dapat meninggalkan Negara Qatar selama 
masa berlaku tempat tinggal tanpa izin keluar.

Pihak berwenang yang berkompeten dapat membatalkan izin 
tinggal Anda dalam hal berikut:

- Jika Anda terbukti mendapatkan izin tinggal dari informasi 
dan dokumen yang salah.

- Jika perpanjangan dari izin tinggal Anda mengancam kes-
elamatan dan keamanan di rumah atau luar negeri atau mem-
bahayakan ekonomi nasional atau kesehatan masyarakat atau 
moral masyarakat. 

- Jika alasan Anda diberikan izin tinggal telah dilanggar atau 
tidak berlaku tanpa mendapatkan izin tinggal dari pihak ber-
wenang yang berkompeten.
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Q12- Apakah membawa keluarga Anda tinggal den-
gan Anda selama Anda tinggal di Qatar sesuai den-
gan hukum? Apa ketentuan untuk hal tersebut?11 

Mungkin bagi Anda sebagai pekerja setelah memperoleh izin tinggal 

untuk mengajukan permohonan membawa pasangan anda dan anak 

di bawah umur, anak laki-laki yang belum menyelesaikan sekolahnya 

hingga umur 25 tahun, dan anak perempuan yang belum menikah un-

tuk tinggal dengan Anda di Qatar di bawah sponsor Anda. Jika Anda 

memiliki akomodasi yang layak dan gaji Anda12 cukup untuk membi-

ayai mereka selama tinggal di Qatar – upah minimum ditetapkan oleh 

Permanent Immigration Committee (Komite Imigrasi Permanen) dari 

Kementerian Tenaga Kerja13.

Hal yang mungkin bagi wanita bekerja untuk mengajukan permohonan 

kepada Menteri Dalam Negeri untuk membawa pasangannya, dan Men-

teri dapat menyetujui permohonannya jika…

dianggapnya dapat dibenarkan.
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11. Menteri akan mengeluarkan peraturan eksekutif dan keputusan yang diperlukan untuk pelaksanaan 
ketentuan Undang-Undang ini, dan hingga saatnya dikeluarkan, peraturan dan keputusan yang sekarang 
digunakan tetap berlaku, dengan cara yang tidak konsisten dengan ketentuan Undang-Undang ini.
12. Kunjungi komite perekrutan dari Kementerian Tenaga Kerja
13. Harap periksa dengan pihak berwenang yang berkompeten dari Kementerian Tenaga Kerja untuk 
menetapkan upah minimum untuk mengajukan permohonan perekrutan keluarga.



Q13- Kepada siapa saya mengajukan permohonan 
untuk membawa keluarga saya?

Permohonan harus dikirimkan kepada Permanent Committee 
for Immigration Affairs (Komite Permanen Hubungan Imigrasi) 
dari Kementerian Tenaga Kerja dan Hubungan Sosial. Per-
mintaan anda wajib memuat keterangan gaji dari pemberi kerja 
Anda yang menyatakan jumlah gaji yang Anda terima, diser-
tai dokumen yang membuktikan Anda tinggal di dalam tempat 
tinggal yang sesuai, akta perkawinan Anda, akta kelahiran dari 
anak di bawah umur, dan laporan bank tentang gaji Anda yang 
ditransfer. Permohonan akan diperiksa kembali oleh komite 
khusus untuk menetapkan manfaat dari permintaan Anda. 

Q14- Jika istri Anda mulai bekerja setelah dia ting-
gal dengan Anda di Qatar, apakah perlu bagi dia un-
tuk berpindah sponsorshipnya?

Seorang wanita asing yang datang untuk tinggal bersama sua-
minya dan mulai bekerja setelah datang ke sini, tinggal dengan 
spon-sorship suaminya.

Jika status perkawinannya berakhir untuk alasan apa pun, 
maka anggota…

keluarganya dapat pindah ke pemohon lainnya setelah men-
dapatkan persetujuan dari pihak berwenang yang berkompe-
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ten, sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh keputusan 
Menteri14.

Q15- Bisakah Anda menjadi sponsor untuk orang 
tua Anda?

Ini hal yang mungkin dengan persetujuan dari Menteri Dalam 
Negeri atau wakilnya memberi izin kepada Anda untuk orang 
tua Anda agar tinggal bersama dengan Anda jika hal ini dapat 
dibenarkan.

Q16- Dapatkah orang tua Anda dan anggota kelu-
arga Anda mengunjungi Anda selama tinggal di Qa-
tar, bagaimana prosedurnya?

Anda dapat mengajukan permintaan kepada Departemen 
Umum untuk urusan paspor keluar dan imgrasi untuk men-
erima visa kunjungan untuk mereka.  Lamanya waktu mereka 
tinggal di Qatar tidak boleh melebihi enam bulan setelah mem-
bayar biaya.

Q17- Apa tugas pekrerut (pemberi kerja) jika Anda 
meninggalkan pekerjaan?

Perekrut wajib memberitahukan kepada pihak berwenang yang 
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14. Harap lihat update/pembaruan dan prosedur baru setelah tanggal dikeluarkan buklet ini dengan pihak 
berwenang yang berkompeten dari Kementerian Tenaga Kerja dan Dalam Negeri.



berkompeten dalam waktu empat belas hari sejak tanggal men-
inggalkan pekerjaan, atau menahan diri untuk …

meninggalkan negara Qatar setelah pencabutan izin Anda atau 
berakhirnya izin tinggal Anda, atau berakhirnya izin dan waktu 
sembilan puluh hari tanpa perpanjangan.

Pemberi kerja wajib memberitahukan kepada pihak berwenang 
yang berkompeten pada akhir masa kunjungan Anda atau ala-
san Anda diberi wewenang untuk masuk.
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Bab Dua Belas
Keberangkatan, Pemu-
langan, deportasi, dan 
kedatangan kembali
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Q1- Prosedur apa yang dilakukan pekerja asing 
yang telah bekerja di Qatar untuk meninggalkan 
Qatar?15

Pekerja asing berhak untuk meninggalkan Negara Qatar untuk alasan 

liburan, jika terjadi keadaan darurat atau alasan lain, setelah mem-

berikan pemberitahuan kepada perekrut, berdasarkan pada perjanjian 

kerja.

Pekerja asing di Qatar boleh meninggalkan Negara Qatar untuk se-

lamanya sebelum berakhirnya perjanjian kerja, setelah membuat pem-

beritahuan kepada perekrut, atas dasar penjanjian kerja.

Jika perekrut atau pihak berwenang yang berkompeten menolak/

berkeberatan atas keluarnya atau pemberangkatan pekerja asing pada 

kasus yang disebutkan pada paragraf sebelumnya, maka pekerja asing 

berhak untuk meminta tolong kepada Komite yang menangani kelu-

han pekerja asing yang ingin keluar Qatar yang dibentuk, dan man-

dat, prosedur, dan sistem kerjanya ditetapkan oleh keputusan Menteri. 

Komite wajib memberikan keputusan atas keluhan dalam waktu tiga 

hari kerja. 

Q2- Berapa lama waktu yang diberikan ketika peker-
ja harus meninggalkan Negara Qatar?
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Jika pekerja asing tidak mendapatkan izin tinggal, atau jika izin tinggal 

telah berakhir atau telah dibatalkan untuk alasan apa pun, atau tujuan 

diberi izin telah berakhir, maka dia harus meninggalkan Negara Qatar 

dalam waktu sembilan puluh hari sejak tanggal berakhirnya izin, pem-

batalan atau berakhirnya tujuan tersebut.

Q3- Kapan perekrut/pemberi kerja membayar kepu-
langan Anda ke negara asal Anda?

Perekrut berkewajiban untuk menanggung semua pengeluaran depor-

tasi Anda ke negara asal (harga tiket), setelah berakhirnya izin tinggal, 

pembatalan dan dikeluarkannya perintah deportasi.

Jika terbukti bahwa Anda sedang bekerja dengan pihak lain yang be-

rarti pelanggaran terhadap Undang-Undang, maka pihak tersebut akan 

menanggung pengeluaran untuk deportasi Anda. Dalam hal bahwa 

tidak diketahui pihak tersebut, maka Anda (pekerja) harus menang-

gung semua pengeluaran ini. Jika Anda tidak mempunyai dana sim-

panan di negara Qatar dan tidak mampu membayar semua pengelu-

aran, maka perekrut akan menanggung semua pengeluaran ini.

Menteri dapat, jika perekrut merupakan pegawai pemerintah dan tel-

ah melanggar kewajibannya terhadap pekerja, wajib menagih semua 

pengeluaran deportasi dari gaji dan hak perekrut, yang berkoordinasi 

dengan pemberi kerja.

Perekrut bertanggung jawab terhadap pengeluaran untuk penguburan 
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15. Harap lakukan pemeriksaan dengan pihak berwenang dari Kementerian Tenaga Kerja dan Dalam 
Negeri untuk update/pembaruan apa pun tentang Undang-Undang dan prosedur meninggalkan Negara 
Qatar.



jasad pekerja asing di tempat pemakaman yang ditentukan di Negara, 

apa pun penyebab kematiannya.

Dalam hal bahwa salah satu ahli waris dari orang yang sudah mening-

gal atau lembaga lain meminta kepulangan jasadnya ke luar Negara 

Qatar, maka pekekrut wajib menanggung semua biaya ke negara asal 

atau tempat permanen dari tempat tinggal pekerja asing yang mening-

gal.

Q4- Kapan Anda dapat kembali bekerja di Qatar jika 
Anda sudah meninggalkan Negara Qatar?

Jika Anda sebelumnya sudah pernah ke Qatar untuk tujuan bekerja, 

Anda bisa kembali bekerja jika Anda memiliki ketentuan yang diperlu-

kan untuk masuk ke Qatar, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

dan peraturan pelaksana16.

Jika Anda telah dikeluarkan dari pekerjaan menurut ketentuan 
Pasal 61 Undang-Undang Tenaga Kerja atau Undang-Undang 
lain, dan keputusan yang belum diajukan di hadapan pengadi-
lan yang berwenang, atau sudah diajukan tetapi ditolak, maka 
Anda tidak bisa kembali bekerja hingga empat tahun berlalu 
sejak Anda meninggalkan Qatar.
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Q5- Apa yang dimaksud dengan deportasi dan per-
intah untuk meninggalkan Qatar?

Menteri Dalam Negeri dapat mengeluarkan perintah untuk mendepor-

tasi Anda jika terbukti bahwa kehadiran Anda di Negara Qatar memba-

hayakan keselamatan dan keamanan di dalam  negeri atau di negara 

lain atau membahayakan ekonomi nasional atau kesehatan masyarakat 

atau kesehatan moral.

Setelah adanya keputusan pengadilan atau perintah untuk mendepor-

tasi Anda dari Qatar, Menteri Dalam Negeri dapat, jika perlu, memerin-

tahkan untuk menahan Anda selama kurun waktu 30 hari yang dapat 

diperpanjang  untuk periode yang sama.

Setelah adanya keputusan pengadilan tentang deportasi Anda atau 

perintah untuk mendeportasi Anda, yang tidak dapat dijalankan, Men-

teri dapat mengenakan Anda untuk tinggal di tempat tertentu untuk 

periode dua minggu, yang dapat diperpanjang. Hal ini adalah peng-

gantian dari penahanan untuk suatu jangka waktu atau jangka waktu 

yang sama.

Q6- Dapatkah Anda kembali ke Qatar setelah men-
dapatkan perintah deportasi?

Setelah pengadilan atau perintah deportasi telah dikeluarkan untuk de-

portasi Anda, Anda hanya dapat kembali dengan keputusan dari Men-

teri Dalam Negeri.

90

16. Harap lakukan pemeriksaan dengan pihak berwenang yang berkompeten dari Kementerian Dalam 
Negeri untk mengetahui ketentuan untuk kembali ke Qatar. Undang-Undang No. 21 Tahun 2015 yang 
mengatur masuk dan keluarnya pekerja asing dan tempat tinggal mereka yang memberikan peraturan 
eksekutif yang belum dikeluarkan hingga saat ini.



Q7- Dapatkah Anda tinggal di Qatar setelah dikelu-
arkannya perintah deportasi?

Menteri atau wakilnya dapat memberi Anda waktu untuk melikuidasi 

keingginan Anda di Negara Qatar ini, dalam waktu tidak melebihi sem-

bilah puluh hari yang dapat diperpanjang untuk jangkat waktu atau pe-

riode yang sama, dengan ketentuan Anda memberikan jaminan yang 

bisa diterima.

Menteri dapat, jika perlu dan mematuhi dikeluarkannya keputusan pen-

gadilan tentang deportasi atau perintah deportasi untuk Anda, menem-

patkan Anda ke tempat yang ditetapkan untuk deportasi di Negara Qa-

tar “penahanan de¬portasi” untuk jangka waktu tiga puluh hari yang 

dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Menteri juga dapat menempatkan Anda di tempat tertentu hingga dua 

minggu yang dapat diperpanjang.
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Bab Ketiga Belas
Kekuasaan Hukum dan 
Sarana Komunikasi

92



Q1- Ke mana harus pergi jika terjadi perselisihan 
antara Anda dan pemberi kerja?

A) Komite Tenaga Kerja:

- Pad setiap perusahaan yang  mempekerjakan 30 orang atau 
lebih, terdapat “komite bersama” yang terdiri dari perwaki-
lan dari pemberi kerja dan pekerja, dan yang harus diketahui 
bahwa setengah dari anggota komite mewakili pemberi kerja, 
dan setengah lagi mewakili para pekerja.

Karyawan dari setiap fasilitas wajib memilih perwakilannya 
pada Joint Committee (Komite Bersama) dengan pemilihan 
langsung.17

Joint Committee (Komite Bersama) harus mempelajari dan 
membahas semua persoalan yang berhubungan dengan pasar 
tenaga kerja, termasuk organisasi kerja, semua cara untuk 
meningkatkan produksi dan pengembangan, meningkatkan 
produktivitas, program pelatihan pekerja, dan sarana pencega-
han risiko, serta meningkatkan tingkat kepatuhan dengan per-
aturan kesehatan dan keselamatan vokasional dan pengem-
bangan budaya pekerja umum.
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B) Departemen Hubungan Tenaga Kerja (Kementerian Tenaga 
Kerja):

Hal ini berhubungan dengan penerapan Undang-Undang Tena-
ga Kerja dan keputusan yang terkait. Di antara tugasnya ada-
lah:

- Menerima, mendaftar, dan mempelajari keluhan dan perselisi-
han tenaga kerja.

- Menyelesaikan perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja 
di sektor swasta dan merujuk mereka kepada Dispute Settle-
ment Commit¬tee (Komite Penyelesaian Perselisihan) jika 
perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara yang damai, 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Menindahlanjuti pelaksanaan peraturan dan prosedur nego-
siasi kolektif antara pemberi kerja dan pekerja.

- Pengesahan perjanjian kerja,  surat keterangan, dan doku-
men yang berhubungan dengan pekerjaan.

- Memberi edukasi kepada pekerja dan pemberi kerja tentang 
ketentuan undang-undang dan memberikan saran kepada 
mereka.

- Memeriksa dan mencatat permintaan untuk pembentukan 
komite organisiasi tenaga kerja yang sesuai dengan Undang-
Undang, yang berkoordinasi dengan unit administrasi terkait.
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17. Harap merujuk pada pihak berwenang yang berkompeten dari Kementerian Tenaga Kerja untuk 
mengetahui ketentuan keanggotaan dan prosedur dari proses pemilihan.



- Mengusulkan peraturan organisasi, ketentuan dan prosedur 
untuk pemilihan organisasi tenaga kerja dan mengawasinya.

C) Labor Inspection Department/Departemen Pemeriksaan 
Tenaga Kerja: 

- Melakukan pemeriksaan secara rutin dan pemeriksaan tiba-
tiba ke beberapa tempat kerja untuk memastikan pelaksanaan 
Hukum Tenaga Kerja dan keputusan eksekutif di dalamnya.

- Mengarahkan dan memberikan saran kepada karyawan ten-
tang cara menghilangkan ketidakberesan.

- Memberikan peringatan, mempersiapkan nota pelanggaran 
dan menyerahkannya kepada pihak berwenang berkompeten, 
untuk mengambil tindakan yang perlu.

- Melakukan penilaian terhadap risiko yang diakibatkan peng-
gunaan zat berbahaya di tempat kerja, yang berkoordinasi den-
gan pihak terkait.

- Memastikan bahwa institusi swasta dan perusahaan mengam-
bil pencegahan dan prasyaratan yang diperlukan, sesuai den-
gan Undang-Undang Tenaga Kerja dan keputusan untuk men-
jalankannya.

- Melakukan monitor dan menindaklanjuti prosedur tentang 
keselamatan dan kesehatan.
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Q2- Dapatkah Anda menyampaikan langsung 
perselisihan dengan pemberi kerja Anda kepada 
Labor Dispute Resolution Committee (Komite Pe-
nyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja?

Hal ini tidak dapat dilakukan, sebaliknya, perselisihan harus 
dibawa ke Labor Relations Department (Depertemen Hubun-
gan Tenaga Kerja), dan Departemen berhak untuk meru-
juk perselisihan ini kepada Dispute Reso¬lution Committee 
(Komite Penyelesiaan Perselisihan) ketika solusi tidak bisa 
ditemukan.

Q3- Ke mana kita harus pergi untuk mengajukan ke-
luhan tentang kegagalan permohonan Anda meng-
ganti pekerjaan Anda, atau permohonan peng-
gantian pekerjaan sementara yang karena adanya 
gugatan hukum?

Jenis gugatan ini dapat dikirimkan kepada Departemen Hak 
Asasi Manusia dari Kementerian Dalam Negeri, di mana Depar-
temen ini memiliki memiliki tugas, yang antara lain:

- Menerima, membahas, dan memeriksa keluhan yang diteri-
ma oleh Kementerian Dalam Negeri, dan memprosesnya atas 
dasar keadilan, kejujuran, dan Undang-Undang, yang berkoor-
dinasi dengan pihak berwenang yang bersangkutan.
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- Mengunjungi lembaga permasyarakatan, tahanan deportasi, 
dan tempat penahanan di Departemen Keamanan untuk me-
mastikan kepatuhan kepada Undang-Undang dan peraturan 
yang berlaku di Negara Qatar dan non-pelanggaran hak asasi 
manusia, serta melaporkannya kepada Kementerian Dalam 
Negeri.

Q4- Kapan gugatan terhadap pekerjaan dan tempat 
tinggal diserahkan ke Komite Hak Asasi Manusia 
Nasional?

Saat Anda telah mengajukan permohonan kepada pihak ber-
wenang yang berkompeten dan tidak mendapatkan respons 
atas apa yang Anda percayai menjadi hak Anda.

Q5- Apa peran Komite Hak Asasi Manusia Nasion-
al?

- Komite memberikan nasihat hukum secara gratis, membantu 
Anda untuk memahami posisi Anda secara hukum, memiliki 
pengacara yang akan membela Anda jika Anda membutuhkan-
nya. Semua konsultasi ini mencakup semua bidang hak asasi 
manusia, politik, sipil, ekonomi, sosial dan budaya.

- Menerima keluhan terkait hak asasi manusia, hak politik, hak 
sipil, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya, serta bekerja 
sama dengan…
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pihak berwenang yang berkompeten untuk mencari jalan ke-
luar.

Komite menerima keluhan tentang perselisihan di antara dua 
belah pihak di tempat kerja dan berusaha untuk memberikan 
solusi untuk keduanya dengan cara damai.

Dalam hal terjadi kegagalan dalam usaha yang dilakukan se-
cara damai, dan setelah hukuman dari Komite yang perlu un-
tuk dituntut apa yang menjadi hak Anda, maka ditujukan ke-
pada pihak yang berwenang,  asalkan Anda sendiri meminta 
bantuan terlebih dahulu kepada pihak yang berkompeten dan 
tidak mendapatkan solusi atas masalah Anda.

Komite akan membahas dengan pihak berkompeten di Kemen-
terian Dalam Negeri untuk mengajukan permohonan pertim-
bangan kembali keputusan deportasi administratif.18

Komite melakukan kunjungan ke lapangan seperti tempat ker-
ja, rumah, tempat tahanan berdasarkan keluhan yang ada atau 
atas dasar inisiatif sendiri.
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18. Komite Nasional membuat rekomendasi kepada Pemerintah dalam semua laporan tahunannya un-
tuk mencabut kekebalan dalam pengambilan keputusan administratif dan mematuhi naik banding dari 
pengadilan.
http://nhrc-qa.org/en/themencode-pdf-viewer-sc/?file=http://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2014/01/ 
NHRC-Annual-Report-A-2008.pdf&settings=111111111&lang=en-US#page=&zoom=auto



Komite menerima permintaan bantuan makanan dan mentran-
fernya ke badan amal, dan mengkoordinasikan komunikasi untuk me-

mastikan bahwa mereka sampai pada kelompok yang ditargetkan.

Komite memberikan kursus pelatihan, kampanye dan melakukan pe-

nelitian untuk meningkatkan kesadaran dan menyebarluaskan infor-

masi terkait hak asasi manusia.

Komite menerbitkan laporan tentang situasi hak asasi manusia yang 

terjadi di Negara Qatar. Lihat laporannya dalam situs web:

http://nhrc-qa.org/

Q6- Apa peran pusat keamanan masyarakat/umum 
(kantor polisi)?

Anda bisa meminta pertolongan kepada pusat keamanan 
masyarakat ketika Anda diserang atau diancam oleh sese-
orang, atau ketika terdapat informasi penting yang Anda ingin 
ungkapkan sebelum atau sesudah terjadinya kejahatan, sama 
halnya ketika Anda dipanggil untuk tujuan tertentu. Pusat Kea-
manan Masyarakat memiliki beberapa fungsi berikut ini:

- Menjaga keamanan masyarakat dan ketertiban umum un-
tuk melindungi hidup dan kehormatan, masyarakat, properti 
masyarakat dan swasta, serta memberikan ketenangan pada 
masyarakat.
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- Mencegah kejahatan dan mengurangi peluang untuk melaku-
kannya, dengan menggunakan semua cara yang memungkin-
kan dan sarana hukum, serta mengawasi apa yang yang se-
dang terjadi di sana.

- Menerima pemberitahuan dan keluhan berbagai jenis keja-
hatan, yang melemah dalam kekuasaaan hukum Departemen 
secara geografis, dan mengambil semua tindakan yang diper-
lukan dalam hal ini.

- Memelihara moral masyarakat, mengawasi kejahatan terkait, 
dan memberantas pengemis dan gelandangan.

Q7- Ke mana harus pergi jika Anda masuk ke Nega-
ra Qatar dan tidak menemukan alamat perusahaan 
yang mempekerjakan Anda, atau tidak ada komuni-
kasi dengan mereka?

Dianjurkan untuk meminta pertolongan kepada Kementerian 
Tenaga Kerja, Departemen Hak Asasi Manusia dari Kemente-
rian Dalam Negeri, dan Kedutaan Besar Anda, serta member-
itahukan kepda mereka status Anda dan meminta bantuan.

Anda juga bisa meminta saran dan dukungan dari Komite Hak 
Asasi Manusia Nasional.
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Q8- Ke mana harus pergi jika Anda masuk ke Ne-
gara Qatar dan tidak mendapatkan pekerjaan dari 
pihak yang mempekerjakan mereka?

Dianjurkan untuk meminta pertolongan kepada Kementerian 
Tenaga Kerja, Departemen Hak Asasi Manusia dari Kemente-
rian Dalam Negeri, dan Kedutaan Besar Anda, serta member-
itahukan kepada mereka status Anda dan meminta bantuan.

Anda juga bisa meminta saran dan dukungan dari Komite Hak 
Asasi Manusia Nasional.

Q9- Apa kewajiban hukum Anda jika pemberi kerja 
meminta uang tunai kepada Anda untuk memudah-
kan pekerjaan Anda?

Membayar sejumlah uang kepada pemberi kerja agar memu-
dahkan pekerjaan Anda memiliki berbagai konsekuensi, ter-
masuk bahwa Anda wajib mematuhi hukuman dan deportasi 
dari Qatar.

Meninggalkan pekerjaan dengan perekrut utama atau bekerja 
dengan pihak yang tidak resmi adalah pelanggaran hukum dan 
hukumannya adalah hukuman penjara untuk masa waktu tidak 
melebihi tiga tahun dan denda tidak kurang dari 50,000 atau 
salah satu dari ini. Jika pelanggaran itu diulangi kembali, hu-
kumannya berupa kurungan penjara dengan kurun waktu tidak 
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kurang dari…

tiga puluh hari dan tidak melebihi tiga tahun serta denda tidak 
kurang dari 20,000 serta tidak lebih dari 100,000 Riyal atau 
salah satu dari hukuman ini.

Pemberi kerja juga dilarang untuk mengesampingkan atau 
pemberian “visa kerja” kepada pihak ketiga dengan cara apa 
pun atau perputaran oleh pihak ketiga, apakah pengabaian 
atau pemberian dibayar atau bebas biaya. Hukuman karena 
melanggar persyaratan ini harus dihukum penjara tidak lebih 
dari tiga tahun dan denda tidak kurang dari QAR 50,000 atau 
salah satu dari hukuman ini.

Menteri dapat mengeluarkan perintah deportasi setiap pekerja 
asing yang terbukti dengan kehadirannya dalam Negara Qatar 
mengancam keselamatan dan keamanan di dalam negeri atau 
negara lain, atau membahayakan ekonomi nasional, kesehatan 
masyarakat dan moral masyarakat.

Dianjurkan untuk mengunjungi Kementerian Tenaga Kerja, De-
partemen Hak Asasi Manusia dari Kementerian Dalam Negeri, 
serta memberitahukan kepada mereka jabatan Anda dan per-
mintaan perekrut.

Anda juga dapat meminta nasihat dan dukungan dari Komite 
Hak Asasi Manusia Nasional.
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Kontak:
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-Department of Labor Relations (Departemen 
Hubungan   Tenaga Kerja)
Telepon: 40288172

Zone 10 - Ministry Building - Al Huda Tower - next to W Hotel

-Department of Labor Relations (Departemen 
Hubungan   Tenaga Kerja)
Telepon: 44019013 - 44019002

Al Khor - Government Services Office

-Department of Labor Relations (Departemen 
Hubungan Tenaga Kerja) 
Telepon: 44508138

Industrial Area - Street No. 10

-Department of Human Rights - Ministry of Inte-
rior (Departemen Hak Asasi Manusia – Departe-
men Dalam Negeri)
Telepon: 2343555 Fax: 2348543 Al-Markhia

Road - Area No. 33

-Criminal Evidence and Information Department 
(Departemen Bukti Kejahatan dan Informasi)
2346611

Salwa Road - Zone No 55, Street 340
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-The Court of First Instance (Pengadilan Ting-
kat Pertama)
44859111 

Al-Sadd

Civil and Appeal Court (Pengadilan Sipil dan 
Naik Banding)
44859222

Dafna - next to the old General Post Office (di samping Kantor 
Pos Umum yang lama)

-National Human Rights Committee (Komite 
Hak Asasi Manusia Nasional)
Telepon: 44048844 Fax: 44444013

Fareej Abdul Aziz - Intersection of Nasser Bin Khaled - Behind 
Doha Petroleum Station - Al Otaibi Tower

-Criminal Investigation Department/Departe-
men Investigasi Kejahatan (CID)
TTelepon: 2346666

Salwa Street, Zone 55, Street no. 340
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Telepon/Fax/Email Misi Diplo-
matik dan kantor-kantor yang 
terakreditasi dengan Negara 
Qatar (residen)
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EmailFaxTelNegaraSer
doha@fm.gov.jo4483217344832202/3Yordania1
lebanondoha@

hotmail.com4411412944114127Lebanon2

m.embassydoha@
maec.gov.ma4483341644831885/4Maroko3

suemdoha@ya-
hoo.com4483303144831473Sudan4

info@syrianem-
bassy.com.qa4020829540208205Suriah5

Negara-Negara Arab 

107

EmailFaxTelNegaraSer

qatar@afghani-
stan-mfa.net4493233044932319Afghanistan6

bdootqat@
gmail.com4467119044671927Bangladesh7

bruemb@qatar.
net.qa4483679844831956/62Brunei8

chinaemb_qa@
mfa.gov.cn4493420144934203Cina9

amb.doha@
mea.gov.in4467044844255700India10

admin@kbri-
doha.org44657610 44657945

44664981Indonesia11

eojqatar@
dh.mofa.go.jp4483217844840888Jepang12

doha@mfa.kz4412801444128015Kazakhstan13

Koemb_qa@
mofa.gov.kr4483326444832238/9Korea14

mwdoha.
1govuc.@kln

gov.my
4483645344836493/63Malaysia15

eondoha@mofa.
gov.np4467568044675681Nepal16

parepdoha@
mofa.gov.pk4483222744832525Pakistan17

Negara-Negara Asia
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dohape@qatar.
net.qa4483159544831585Filipina18

Singemb_doh@
mfa.sg4412018044128082/3Singapura19

lankaemb@
qatar.net.qa

lankaembqatar@
gmail.com

4467478844677627/47Sri Lanka20

thaidoh@qatar.
net.qa4493051444934426Thailand21

Vietnamembassy.
doha@gmail.com

Vnemb.qa@
mofa.gov.vn

4412837044128480Vietnam22
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EmailFaxTelNegaraSer

ethioembas-
sydoha@gmail.

com

ethio@ethiopi-
aembassydoha.

org

4471958840207000Etiopia23

4481769344817695Afrika Ten-
gah24

4483887244837644/77Senegal25

Ambabenin-
doha@hotmail.

com
4411571344930128Benin26

Adamacom-
paore15@ya-

hoo.fr
 Burkina

Faso27

doha@nje.go.za4029406740360860Tanzania28
doha.admin@
dirco.gov.za4483596144857111Afrika Se-

latan29

Gambia_em-
bassy@yahoo.

com
4465739144657780Gambia30

Negara-Negara Afrika
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information@
kenyaembassy-

doha.com
4483173044931870Kenya31

Libemg.doha@
yahoo.com4412567544125672Liberia32

Ambamali.
doha@gmail.

com
4492260744515960/70Mali33

4493634644485000Nigeria34
ambanigerqa-
tar@hotmail.

com
44423680

44219045

362/
Niger35

eriembqa@
yahoo.com4466413944667934Eritrea36

info@swazilan-
dembassyqatar.

 org
44933216 44933145

45370140Swaziland37
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Telepon: +97444048844 - Hotline: +97466626663
Fax: +97444444013 - P. O. Box: 24104,Doha, Qatar

Bersama kita menggalakkan dan 
melindungi hak asasi manusia!

Komite Hak Asasi Manusia Nasional bertujuan 
untuk meningkatkan kesadaran para pekerja 
dari yang berpendapatan rendah sampai 
dengan direktur sebagai jabatan tertinggi.

Buklet ini memuat informasi yang luas tentang 
Undang-Undang yang berlaku di Negara 
Qatar dengan cara yang semudah mungkin, 
sehingga buklet ini akan memberikan manfaat 
bagi mereka yang ingin bekerja di Negara 
Qatar, sama halnya dengan warga negara 
dan penduduk yang mematuhi Undang-
Undang Tenaga Kerja No. 14 Tahun 2004.
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