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Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan merupakan badan PBB yang bertugas 
memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak 
dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO 
ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan 
perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan 
dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 183 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya 
karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan 
serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan 
kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi 
ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifi kasi negara-negara anggota. 
Rekomendasi tidak bersifat mengikat—kerapkali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—
yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional. 

Hingga akhir 2009, ILO telah mengadopsi 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi yang meliputi 
beragam subyek: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan 
kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan 
kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan 
kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori 
pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan. 

Lebih dari 7.300 ratifi kasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar ketenagakerjaan internasional 
memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional. 

Pengantar
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Rekomendasi Pekerja dengan 
Tanggung Jawab Keluarga, 
1981

R-165

Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah diadakan sidang di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional dan setelah 
bertemu dalam sesinya yang Keenam puluh tujuh pada tanggal 3 Juni 1981, dan

Memperhatikan Deklarasi Philadelphia tentang Maksud dan Tujuan Organisasi Perburuhan 
Internasional yang mengakui bahwa semua manusia, tanpa memandang ras, keyakinan atau jenis 
kelamin, memiliki hak untuk mengejar kesejahteraan material mereka dan perkembangan spiritual 
mereka dalam kondisi kebebasan dan bermartabat, keamanan ekonomi dan kesempatan yang setara, 
dan

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Deklarasi tentang Kesetaraan Kesempatan dan Perlakuan bagi 
Pekerja Perempuan dan resolusi mengenai rencana aksi dengan maksud untuk mempromosikan 
kesetaraan kesempatan dan perlakuan bagi pekerja perempuan, yang diadopsi oleh Konferensi 
Perburuhan Internasional pada tahun 1975, dan

Rekomendasi tentang Kesempatan setara  dan Perlakuan setara untuk Pekerja Laki-laki dan Perempuan: 
Pekerja dengan Tanggung Jawab Keluarga

Rekomendasi: R165

Tempat: Jenewa

Sesi Konferensi: 67

Tanggal adopsi = 23:06:1981

Klasifi kasi Subyek: Kesetaraan Kesempatan dan Perlakuan

Klasifi kasi Subyek: Perempuan

Subyek: Kesetaraan Kesempatan dan Perlakuan

Menampilkan dokumen dalam: Bahasa Spanyol Bahasa Prancis

Status: Instrumen up-to-date
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Memperhatikan ketentuan-ketentuan Konvensi-konvensi dan Rekomendasi-rekomendasi 
ketenagakerjaan internasional yang bertujuan untuk memastikan kesetaraan  kesempatan dan 
perlakuan bagi pekerja laki-laki dan perempuan, yaitu Konvensi dan Rekomendasi Pengupahan 
Setara, 1951, Konvensi dan Rekomendasi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958, dan Bagian 
VIII Rekomendasi Pengembangan Sumber Daya Manusia, 1975, dan

Mengingat bahwa Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958, tidak secara tegas mencakup 
pembedaan yang dibuat atas dasar tanggung jawab keluarga, dan mengingat bahwa standar-standar 
tambahan diperlukan dalam hal ini, dan

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Rekomendasi Pekerjaan (Perempuan dengan Tanggung 
Jawab Keluarga), 1965, dan mempertimbangkan perubahan-perubahan yang telah terjadi sejak 
pengadopsiannya, dan

Memperhatikan bahwa instrumen-instrumen tentang kesetaraan kesempatan dan perlakuan bagi 
laki-laki dan perempuan juga telah diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan 
khusus lainnya, dan mengingat, khususnya, paragraf keempat belas Pembukaan Konvensi Perserikatan 
Bangsa-bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, 1979, yang 
menyatakan bahwa Negara-negara Peratifi kasi menyadari bahwa suatu perubahan dalam peran 
tradisional laki-laki serta peran tradisional perempuan di dalam masyarakat dan di dalam keluarga 
diperlukan untuk mencapai kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan, dan

Menyadari bahwa masalah pekerja dengan tanggung jawab keluarga merupakan aspek dari isu-isu 
yang lebih luas berkenaan dengan keluarga dan masyarakat yang harus dipertimbangkan di dalam 
kebijakan nasional, dan

Mengakui perlunya menciptakan kesetaraan kesempatan dan perlakuan yang efektif antara pekerja 
laki-laki dan perempuan dengan tanggung jawab keluarga dan antara pekerja semacam itu dan 
pekerja lainnya, dan

Mengingat bahwa banyak masalah yang dihadapi oleh semua pekerja menjadi semakin berat dalam 
kasus pekerja dengan tanggung jawab keluarga dan mengakui perlunya memperbaiki kondisi pekerja 
semacam itu baik dengan langkah-langkah yang merespon kebutuhan khusus mereka maupun dengan 
langkah-langkah yang dirancang untuk memperbaiki kondisi pekerja secara umum , dan

Setelah memutuskan untuk mengadopsi usulan-usulan tertentu yang berkaitan dengan kesempatan 
yang sama dan perlakuan yang sama bagi pekerja laki-laki dan perempuan: pekerja dengan tanggung 
jawab keluarga, yang merupakan item kelima pada agenda sesi, dan

Setelah menetapkan bahwa usulan-usulan ini akan berbentuk suatu Rekomendasi, 

mengadopsi pada hari ini tanggal dua puluh tiga Juni tahun 1981, Rekomendasi berikut, yang dapat 
disebut sebagai Rekomendasi Pekerja dengan Tanggungjawab Keluarga, 1981:
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I.  Defi nisi, Ruang Lingkup dan Sarana Pemberlakuan

1. (1) Rekomendasi ini berlaku untuk pekerja laki-laki dan perempuan yang memiliki tanggung 
jawab sehubungan dengan anak-anak yang menjadi tanggungan mereka, bila tanggung jawab 
tersebut membatasi kemungkinan mereka untuk mempersiapkan, memasuki, berpartisipasi atau 
maju dalam aktivitas ekonomi.

 (2) Ketentuan Rekomendasi ini juga harus diberlakukan pada pekerja laki-laki dan perempuan 
yang memiliki tanggung jawab sehubungan dengan anggota keluarga dekat mereka lainnya yang 
membutuhkan perawatan atau dukungan, bila tanggung jawab tersebut membatasi kemungkinan 
mereka untuk mempersiapkan, memasuki, berpartisipasi atau maju dalam aktivitas ekonomi.

 (3) Untuk tujuan Rekomendasi ini, istilah anak yang menjadi tanggungan dan anggota keluarga 
dekat yang membutuhkan perawatan atau dukungan berarti orang-orang yang didefi nisikan 
demikian itu di masing-masing negara oleh salah satu sarana sebagaimana dimaksud pada 
paragraf 3 Rekomendasi ini.

 (4) Pekerja yang dicakup berdasarkan subparagraf  (1) dan (2) Paragraf ini selanjutnya disebut 
sebagai pekerja dengan tanggung jawab keluarga.

2.  Rekomendasi ini berlaku untuk semua cabang aktivitas ekonomi dan semua kategori pekerja.

3.  Ketentuan Rekomendasi ini dapat diberlakukan dengan undang-undang atau peraturan, 
kesepakatan bersama, aturan kerja, putusan arbitrase, putusan pengadilan atau kombinasi dari 
metode-metode ini, atau dengan cara lain yang sesuai dengan praktik nasional yang mungkin 
sesuai, dengan mempertimbangkan kondisi nasional.

4.  Ketentuan Rekomendasi ini dapat diberlakukan secara bertahap jika perlu, dengan 
mempertimbangkan kondisi nasional: Dengan syarat langkah-langkah pemberlakuan 
sebagaimana yang diambil bagaimanapun juga harus diberlakukan untuk semua pekerja yang 
tercakup oleh Paragraf 1, subparagraph (1).

5.  Organisasi pengusaha dan organisasi pekerja harus memiliki hak untuk berpartisipasi, dengan 
cara yang sesuai dengan kondisi dan praktik nasional, dalam merancang dan menerapkan 
langkah-langkah yang dirancang untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan Rekomendasi 
ini.

II.  Kebijakan Nasional

6.  Dengan tujuan untuk menciptakan kesetaraan kesempatan dan perlakuan yang efektif bagi 
pekerja laki-laki dan perempuan, setiap Anggota harus menjadikannya sebagai tujuan kebijakan 
nasional untuk memungkinkan orang-orang dengan tanggung jawab keluarga yang terlibat 
atau ingin terlibat dalam pekerjaan untuk menggunakan hak mereka tanpa menjadi sasaran 
diskriminasi dan, sejauh mungkin, tanpa konfl ik antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga 
mereka.

7.  Dalam kerangka kebijakan nasional untuk mempromosikan kesetaraan kesempatan dan perlakuan 
bagi pekerja laki-laki dan perempuan, langkah-langkah harus diambil dan diterapkan dengan 
maksud untuk mencegah diskriminasi langsung atau tidak langsung atas dasar status perkawinan 
atau tanggung jawab keluarga.

8. (1) Untuk tujuan Paragraf 6 dan 7 di atas, kata diskriminasi berarti diskriminasi dalam pekerjaan 
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dan jabatan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 dan 5 dari Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan 
dan Jabatan), 1958.

 (2) Selama masa transisi langkah-langkah khusus yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan  
efektif antara pekerja laki-laki dan perempuan tidak harus dianggap bersifat diskriminatif.

9.  Dengan tujuan untuk menciptakan kesetaraan kesempatan dan perlakuan yang efektif bagi 
pekerja laki-laki dan perempuan, seluruh langkah yang sesuai dengan kondisi dan kemungkinan 
nasional harus diambil –

(a) untuk memungkinkan pekerja dengan tanggung jawab keluarga menggunakan hak mereka 
atas pelatihan kerja dan bebas memilih pekerjaan;

(b) untuk mempertimbangkan kebutuhan mereka dalam syarat dan ketentuan kerja dan dalam 
jaminan sosial, dan

(c)  untuk mengembangkan atau mempromosikan layanan pengasuhan anak, keluarga dan 
pelayanan masyarakat lainnya, publik atau swasta, yang menanggapi kebutuhan mereka.

10. Otoritas dan badan-badan yang berwenang di setiap negara harus mengambil langkah yang 
tepat untuk mempromosikan informasi dan pendidikan yang menimbulkan pemahaman publik 
yang lebih luas tentang prinsip kesetaraan kesempatan dan perlakuan bagi pekerja laki-laki dan 
perempuan dan tentang masalah pekerja dengan tanggung jawab keluarga, serta iklim pendapat 
yang kondusif untuk mengatasi masalah ini.

11. Otoritas dan badan-badan yang berwenang di setiap negara harus mengambil langkah yang 
tepat –

(a)  untuk melakukan atau mempromosikan penelitian yang mungkin diperlukan dalam 
berbagai aspek pekerjaan pekerja dengan tanggung jawab keluarga dengan tujuan untuk 
memberikan informasi obyektif  yang kebijakan dan langkah yang tepat dapat didasarkan 
padanya; dan

(b)  untuk mempromosikan pendidikan yang akan mendorong pembagian tanggung jawab 
keluarga antara laki-laki dan perempuan dan memungkinkan pekerja dengan tanggung 
jawab keluarga mampu memenuhi tanggung jawab pekerjaan dan tanggung jawab keluarga 
mereka dengan lebih baik.

III. Pelatihan dan Lapangan Kerja

12. Semua langkah yang sesuai dengan kondisi dan kemungkinan nasional harus diambil untuk 
memungkinkan pekerja dengan tanggung jawab keluarga untuk menjadi dan tetap terintegrasi 
di dalam angkatan kerja, serta untuk masuk kembali ke angkatan kerja setelah ketidakhadiran 
karena tanggung jawab tersebut.

13. Sesuai dengan kebijakan dan praktik nasional, fasilitas pelatihan kerja dan, bila memungkinkan, 
pengaturan cuti pendidikan berbayar menggunakan fasilitas semacam itu harus dibuat tersedia 
bagi pekerja dengan tanggung jawab keluarga.

14. Layanan yang dianggap perlu untuk memungkinkan pekerja dengan tanggung jawab keluarga 
untuk masuk atau masuk kembali ke pekerjaan harus tersedia, dalam kerangka pelayanan yang 
ada untuk semua pekerja atau, bila tidak ada, sejalan dengan kondisi nasional; layanan tersebut 
harus mencakup, bebas biaya bagi pekerja, layanan bimbingan kerja, konseling, informasi dan 
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penempatan yang dikelola oleh personel yang dilatih dengan tepat dan mampu merespon 
secara memadai kebutuhan khusus pekerja dengan tanggung jawab keluarga.

15. Pekerja dengan tanggung jawab keluarga harus menikmati kesetaraan kesempatan dan perlakuan 
dengan pekerja lain terkait dengan persiapan untuk pekerjaan, akses ke pekerjaan, kemajuan 
dalam pekerjaan dan jaminan bekerja.

16. Status perkawinan, keluarga situasi atau tanggung jawab keluarga tidak boleh, dengan demikian, 
menjadi alasan yang sah untuk penolakan atau pemutusan hubungan kerja.

IV.  Syarat dan Ketentuan Pekerjaan

17.  Semua langkah yang sesuai dengan kondisi dan kemungkinan nasional dan dengan kepentingan 
sah para pekerja lain harus diambil untuk memastikan bahwa syarat dan ketentuan kerja 
adalah sedemikian rupa untuk memungkinkan pekerja dengan tanggung jawab keluarga  
merekonsiliasikan tanggung jawab pekerjaan dan tanggung jawab keluarga mereka.

18.  Perhatian khusus harus diberikan kepada langkah-langkah umum untuk meningkatkan kondisi 
kerja dan kualitas kehidupan kerja, termasuk langkah-langkah yang bertujuan untuk –

(a)  pengurangan secara bertahap jam kerja harian dan pengurangan lembur, dan

(b)  pengaturan yang lebih fl eksibel berkenaan dengan jadwal kerja, waktu istirahat dan

 Hari libur, dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan kebutuhan khusus negara 
dan berbagai sektor aktivitas.

19.  Bila memungkinkan dan sesuai, kebutuhan khusus pekerja, termasuk kebutuhan yang timbul 
dari tanggung jawab keluarga, harus dipertimbangkan dalam pengaturan pekerjaan bergilir 
dan tugas untuk pekerjaan malam hari.

20.  tanggung jawab keluarga dan pertimbangan-pertimbangan seperti tempat kerja pasangan 
dan kemungkinan mendidik anak harus dipertimbangkan saat memindahkan pekerja dari satu 
tempat ke tempat lain.

21. (1) Dengan tujuan untuk melindungi pekerja paruh waktu, pekerja temporer dan pekerja 
rumahan, yang banyak diantaranya memiliki tanggung jawab keluarga, syarat dan ketentuan 
pelaksanaan jenis-jenis pekerjaan ini harus diatur dan diawasi secara memadai.

 (2) Syarat dan ketentuan kerja, termasuk cakupan jaminan sosial, pekerja paruh waktu dan 
pekerja temporer harus, sejauh mungkin, setara dengan pekerja penuh waktu dan pekerja tetap; 
dalam kasus-kasus yang sesuai, hak mereka mungkin dihitung secara sama. 

 (3) pekerja paruh waktu harus diberi pilihan untuk mendapatkan atau kembali ke pekerjaan 
penuh waktu ketika ada lowongan dan ketika keadaan yang menentukan tugas untuk pekerjaan 
paruh waktu tidak lagi ada.

22. (1) salah satu orang tua harus memiliki kemungkinan, dalam jangka waktu segera setelah cuti 
melahirkan, untuk memperoleh cuti (cuti pengasuhan anak), tanpa melepaskan pekerjaan dan 
dengan hak-hak yang didapatkan dari pekerjaan tetap terjaga.

 (2) Lamanya jangka waktu setelah cuti melahirkan dan durasi dan kondisi cuti sebagaimana 
dimaksud di subparagraf (1) Paragraf ini harus ditentukan di masing-masing negara oleh salah 
satu sarana yang disebutkan di Paragraf  3 Rekomendasi ini.
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 (3) cuti sebagaimana dimaksud dalam subparagraf (1) Paragraf ini dapat diperkenalkan secara 
bertahap.

23. (1) harus dimungkinkan bagi seorang pekerja, laki-laki atau perempuan, dengan tanggung 
jawab keluarga terkait dengan anak yang menjadi tanggungan untuk mendapatkan cuti dalam 
kasus sakitnya anak tersebut.

 (2) Harus dimungkinkan bagi pekerja dengan tanggung jawab keluarga untuk mendapatkan 
cuti dalam kasus sakitnya anggota lain dari keluarga dekat sang pekerja yang membutuhkan 
perawatan atau dukungan pekerja tersebut.

 (3) Durasi dan kondisi cuti sebagaimana dimaksud di subparagraf (1) dan (2) Paragraf ini harus 
ditentukan di masing-masing negara oleh salah satu sarana yang disebutkan di Paragraf  3 
Rekomendasi ini.

V. Layanan dan Fasilitas Pengasuhan Anak dan Keluarga 

24.  Dengan tujuan untuk menentukan ruang lingkup dan karakter layanan dan fasilitas pengasuhan 
anak dan keluarga yang diperlukan untuk membantu pekerja dengan tanggung jawab keluarga 
untuk memenuhi tanggung jawab pekerjaan dan tanggung jawab keluarga mereka, otoritas 
berwenang, dengan bekerjasama dengan organisasi publik dan swasta terkait, terutama organisasi 
pengusaha dan organisasi pekerja, dan dalam lingkup sumber daya mereka untuk mengumpulkan 
informasi, harus mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dan tepat –

(a)  untuk mengumpulkan dan mempublikasikan statistik yang memadai tentang jumlah pekerja 
dengan tanggung jawab keluarga yang terlibat dalam atau sedang mencari pekerjaan 
dan tentang jumlah dan usia anak-anak mereka dan tanggungan-tanggungan lain yang 
membutuhkan perawatan; dan

(b)  untuk memastikan, melalui survei sistematis yang dilakukan terutama sekali di masyarakat 
lokal, kebutuhan dan preferensi untuk layanan dan fasilitas pengasuhan anak dan 
keluarga.

25.  Otoritas berwenang harus, dengan bekerjasama dengan organisasi publik dan swasta terkait, 
mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin bahwa layanan dan fasilitas pengasuhan 
anak dan keluarga memenuhi kebutuhan dan preferensi yang telah teruangkap; untuk tujuan 
ini mereka harus, dengan mempertimbangkan keadaan dan kemungkinan nasional dan lokal, 
khususnya –

(a)  mendorong dan memfasilitasi pembentukan, terutama di komunitas lokal, rencana untuk 
pembangunan sistematis layanan dan fasilitas pengasuhan anak dan keluarga, dan

(b)  mereka sendiri menyelenggarakan atau mendorong dan memfasilitasi penyediaan layanan 
dan fasilitas pengasuhan anak dan keluarga yang memadai dan sesuai, secara gratis atau 
dengan biaya yang wajar sesuai dengan kemampuan para pekerja untuk membayar, yang 
dikembangkan secara fl eksibel dan memenuhi kebutuhan anak-anak dari berbagai usia, 
tanggungan-tanggungan lain yang membutuhkan perawatan dan pekerja dengan tanggung 
jawab keluarga.

26. (1) Semua jenis layanan dan fasilitas pengasuhan anak dan keluarga harus sesuai dengan standar 
yang diatur dan diawasi oleh otoritas berwenang.
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 (2) standar tersebut harus menentukan terutama persyaratan peralatan dan persyaratan kebersihan 
dan teknis layanan dan fasilitas yang disediakan dan jumlah dan kualifi kasi staf.

 (3) Otoritas berwenang harus memberikan atau membantu untuk menjamin pemberian pelatihan 
yang memadai di berbagai tingkatan untuk personil yang dibutuhkan untuk menjadi staf layanan 
dan fasilitas pengasuhan anak dan keluarga.

VI. Jaminan Sosial

27.  Tunjangan jaminan sosial, keringanan pajak, atau langkah-langkah lain yang tepat sesuai dengan 
kebijakan nasional harus, bila dipandang perlu, tersedia untuk pekerja dengan tanggung jawab 
keluarga.

28.  Selama cuti sebagaimana dimaksud pada Paragraf 22 dan 23, pekerja terkait dapat, sesuai 
dengan kondisi dan praktik nasional, dan dengan salah satu sarana yang disebutkan di Paragraf 
3 Rekomendasi ini, dilindungi oleh jaminan sosial.

29. Seorang pekerja tidak boleh dikecualikan dari cakupan jaminan sosial dengan mengacu pada 
aktivitas kerja pasangannya dan hak atas tunjangan yang dihasilkan dari aktivitas itu.

30. (1) Tanggung jawab keluarga seorang pekerja harus menjadi elemen yang dipertimbangkan 
dalam menentukan apakah pekerjaan yang ditawarkan adalah sesuai dalam arti bahwa penolakan 
tawaran tersebut dapat mengakibatkan hilangnya atau dicabutnya tunjangan pengangguran.

 (2) Terutama, bila pekerjaan yang ditawarkan menyangkut perpindahan ke daerah lain, 
pertimbangan yang dipertimbangkan harus mencakup tempat kerja pasangan dan kemungkinan 
mendidik anak.

31. Dalam menerapkan Paragraf 27 hingga 30 Rekomendasi ini, Anggota yang perekonomiannya 
belum cukup berkembang bisa mempertimbangkan sumber daya nasional dan pengaturan 
jaminan sosial yang ada.

VII.  Bantuan dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Keluarga

32.  Otoritas dan badan-badan berwenang di setiap negara harus mempromosikan tindakan publik 
dan swasta yang memungkinkan untuk meringankan beban yang berasal dari tanggung jawab 
keluarga para pekerja.

33. Semua langkah yang sesuai dengan kondisi dan kemungkinan nasional harus diambil untuk 
mengembangkan layanan bantuan di rumah dan perawatan di rumah yang diatur dan diawasi 
secara memadai dan yang dapat memberikan kepada pekerja dengan tanggung jawab keluarga, 
bila diperlukan, bantuan yang memenuhi syarat dengan biaya yang wajar sesuai dengan 
kemampuan mereka untuk membayar.

34. Karena banyak langkah yang dirancang untuk memperbaiki kondisi pekerja secara umum dapat 
memberi dampak positif pada kondisi pekerja dengan tanggung jawab keluarga, otoritas  dan 
badan-badan berwenang di setiap negara harus mempromosikan tindakan publik dan swasta 
yang memungkinkan untuk membuat tersedianya layanan di masyarakat, misalnya transportasi 
umum, pasokan air dan energi di atau di dekat perumahan pekerja dan perumahan dengan 
tata letak yang hemat tenaga kerja, yang responsif terhadap kebutuhan para pekerja.
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VIII.  Dampak pada Rekomendasi yang Ada

35.  Rekomendasi ini menggantikan Rekomendasi Pekerjaan (Perempuan dengan Tanggung Jawab 
Keluarga), 1965.

Rujukan Silang

Konvensi: C100 Konvensi Pengupahan Setara, 1951

Rekomendasi: R090 Rekomendasi Pengupahan Setara, 1951

Konvensi: C111 Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958

Rekomendasi: R111 Rekomendasi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958

Rekomendasi: R150 Rekomendasi Pengembangan Sumber Daya Manusia, 1975

Rekomendasi: R123 Rekomendasi Pekerjaan (Perempuan dengan Tanggung Jawab Keluarga), 
1965

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi Departemen Standar Perburuhan Internasional 
(NORMES) melalui email: infonorm@ilo.org

Copyright © 2006 Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)

Penolakan: webinfo@ilo.org


