
Formulir Pengaduan Majikan Ilegal, Agensi Ilegal dan TKA Ilegal Melalui Situs Internet 

Kementerian tenaga kerja(Ministry Of Labor-MOL) Departemen tenaga kerja (Workforce Development Agency)    
Unit pembuat formulir : Kementerian tenaga kerja Departemen tenaga kerja 

Tgl pengaduan 

   (thn /bln /tgl) (Data sebelah kiri diisi oleh 

penerima pengaduan) 
Tgl  

Penerimaan 

Data 

 Nomor 

Dokumen 
 

Alasan pengaduan 

(Wajib diisi) 
(Pelapor harap merinci jenis pekerjaan TKI ilegal ) 

 

Alamat ilegal 

(Wajib diisi) 
 

Nama majikan ilegal 

Nama 

perusahaan，toko 

(Wajib diisi) 

 Perorangan  Telepon  

Data TKA ilegal 

Jenis kelamin Kebangsaan 
Nama (untuk 2 orang ke atas, cukup 

mengisi 1 orang untuk mewakili) 

Nomor paspor (Bila tahu, harap 

diisi) 

    

Waktu bekerja ilegal 1 □ Tetap (penjelasan waktu kerja：             )     2 □ Tidak Tetap 

Penjelasan tambahan (Bila tahu data berikut ini, harap di isi) 

Nama agensi ilegal  

Alamat agensi ilegal  

Data pelapor 

(pelapor bila ingin mendapatkan bonus, harap memberikan alamat yg bisa dihubungi dan data yang 

bersangkutan atau telepon, bila pemeriksaan terbukti benar, bonus diberikan oleh pemerintah 

ketenagakerjaan daerah, pusat, kantor imigrasi departemen dalam negeri setempat, kantor tim operasi 

khusus atau instansi kepolisian daerah setempat; Departemen tenaga kerja, kantor imigrasi departemen  

dalam negeri dan instansi kepolisian daerah setempat akan merahasiakan data.) 

1 □ Nama tidak tertera  （Pilihan 1 atau 2 wajib dipilih salah satu）  

2 □ Nama tertera     Nama：          Alamat：           Telepon :     



Data diisi oleh penerima laporan :  

Tgl pengiriman oleh departemen tenaga kerja kepada kepolisian setempat (atau pemerintah daerah setempat) :         

Hasil penanganan : □ Tidak ada   □ Terbukti benar     □ Tanggal selesai kasus :            

★ Penjelasan 1：Proses pelaporan melalui internet : pelapor mendownload formulir ini dari halaman utama situs departemen tenaga kerja, setelah 

mengisi data pelapor dan dikirimkan secara online ke departemen tenaga kerja, departemen tenaga kerja akan 

mencetak dan memprosesnya. 

★ Penjelasan 2：Pengadu dapat menggunakan formulir ini, setelah mendownload dan mengisi data yang bersangkutan, kirimkan melalui pos ke 

departemen tenaga kerja (4F, No.439, Zhongping Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 24219, Taiwan (R.O.C.)) atau 

melapor ke kantor pemerintah daerah setempat, kantor imigrasi departemen dalam negeri, kantor tim operasi khusus 

atau instansi kepolisian daerah setempat. 


