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Daftar periksa keadaan kerja

□
Jam kerja saya sangat panjang, tetapi majikan tidak 
memberikan upah lembur

□
Majikan meminta saya tidak boleh libur, juga tidak 
memberikan upah lembur

□ Majikan meminta saya kerja di luar job kerja
□ Majikan sembarangan memotong gaji saya
□ Majikan tidak memberikan daftar gaji

□
Majikan memberikan daftar gaji, tetapi daftar gaji 
tidak tertulis bahasa ibu

□
Majikan atau agensi menahan paspor/ ARC, tidak 
di berikan kepada saya. Untuk meminjam, harus 
memberikan uang jaminan

□
Jika saya tidak setuju di salah satu lampiran, 
majikan atau agensi menakut-nakuti saya, ingin 
memulangkan saya ke Negara asal.
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Daftar periksa perdagangan manusia
□ Majikan memukul saya

□
Majikan/ agensi jika saya tidak menuruti, mereka bisa 
menyakiti keluarga saya

□
Sewaktu saya keluar, majikan mengutus orang untuk 
mendampingiku, saya tidak boleh keluar sendirian

□
Saya hanya bisa berdiam diri di tempat tinggal, karena 
pintu di kunci, dan ada kamera, tidak boleh keluar

□
Pada saat berbicara di handphone, majikan di samping 
mendengarkan apa yang saya ucapkan

□
Jika saya kangen ingin menghubungi keluarga atau 
teman, harus meminta handphone saya yang di simpan 
sama majikan

□

Meskipun saya tidak ingin bekerja pada job kerja ini, 
tetapi majikan/ agensi mengatakan kepada saya, jika 
kamu tidak mengerjakannya, mereka bisa mencari 
keluarga saya di di kampung halaman

□

Majikan/ agensi pertama kali mengatakan saya hanya 
menjaga lansia, tetapi kemudian harus mengerjakan 
banyak kerjaan di luar job kerja saya, contoh memasak di 
kantin, kerja di pabrik

□

Saya datang ke Taiwan kerja dipabrik, tetapi majikan 
menyuruh saya pada waktu pulang kerja, membantu 
mengerjakan pekerjaan rumah, dia mengatakan jika saya 
menolak, dia bisa memulangkan saya ke Negara asal

□

Majikan/ agensi meminta saya untuk menandatangani 
beberapa dokumen, saya tidak mengetahui tanda tangan 
untuk apa, kemudian mereka mengatakan kepada saya 
bahwa saya mempunyai banyak hutang uang terhadap 
mereka, harus mengerjakan pekerjaan yang mereka 
katakan sebagai mengganti uang, atau saya sudah setuju 
dengan jam kerja yang panjang, tidak perlu memberikan 
upah lembur
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□
Karena saya tidak bisa Bahasa Mandarin, saya tidak 
tahu harus berbuat apa, saya hanya mengerjakan 
perdagangan seks dan mengerjakan pekerjaan illegal

Daftar periksa kekerasan seksual

□
Majikan atau keluarga lainnya mengatakan yang 
berhubungan dengan seks, membuat saya tidak nyaman

□
Majikan atau keluarga lainnya memegang tubuh saya, 
membuat saya tidak nyaman

□
Majikan atau keluarga lainnya meminta saya memegang 
tubuh mereka, membuat saya tidak nyaman

□
Majikan atau keluarga lainnya memaksa saya melakukan 
yang berkaitan dengan seks

□

Majikan/ agensi menggunakan banyak alasan untuk 
memotong gaji saya, saya setiap bulannya hanya 
menerima sedikit uang, tetapi hutang saya masih terus 
belum lunas

□
Karena saya sudah kabur, saya tidak mempunyai pilihan 
lainnya, telah melakukan perdagangan seks/ mengerjakan 
pekerjaan illegal
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Pada waktu kerja mendapati perlakuan tidak 
wajar, dengan ini saya bisa mengumpulkan bukti
□ Orang: catat nama majikan, telepon, alamat

□
Masalah: saya mendapati masalah apa? Tentang 
pekerjaan saya? Catat secara rinci

□
Waktu: catat secara rinci dalam keseharian, waktu 
pulang kerja, waktu istirahat, hari libur

□ Tempat: catat alamat kerja saya

□

Benda: simpan daftar gaji setiap bulan, jika majikan 
tidak memberi daftar gaji, catat sendiri setiap 
bulannya mendapatkan gaji, pada saat dengan 
majikan berbicara, rekam menggunakan handphone/ 
alat rekam, mp3 pada saat berbicara atau dengan 
menggunakan foto

Daftar periksa kekerasan seksual
□ Orang: ingat nama tersangka, penampilan, ciri-ciri badan

□
Masalah: dia menyuruh saya mengerjakan apa? Catat 
dengan rinci proses kejadian

□
Saya melakukan pemberontakan seperti apa? Saya 
dengan siapa menceritakan kejadian masalah tersebut?　　

□
Waktu: Kapan waktunya? Berapa kali? Catat waktu 
kejadian

□
Tempat: di mana kejadiannya? Di rumah bagian mana? 
Nama hotel?

□

Benda: simpan barang bukti, jangan mandi dulu dan 
ganti baju, langsung pergi ke rumah sakit untuk visum, 
(dalam waktu 3 hari), mengumpulkan barang bukti jika 
ada cairan tubuh dan barang dari tersangka, contoh 
tissue, kondom

□
Perasaan: saya merasakan ada masalah? Bagaimana 
keadaan mental dan fisik saya sekarang?
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