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Klasifi kasi pokok bahasan: Kerja Malam 
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Sidang Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah disidangkan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Organisasi 
Perburuhan Internasional, dan setelah mengadakan sidangnya yang 
ke 77 pada tanggal 6 Juni 1990, dan 

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Konvensi dan Rekomendasi 
perburuhan internasional mengenai kerja malam oleh anak-anak dan 
orang muda, dan khususnya ketentuan-ketentuan dalam Konvensi 
dan Rekomendasi Kerja Malam oleh Orang Muda (Pekerjaan Non-
Industrial)1946, Konvensi (Revisi) Kerja Malam oleh Orang Muda 
(Industri),1948, dan Rekomendasi Kerja Malam oleh Anak-Anak dan 
Orang Muda (Pertanian), 1921, dan 

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Konvensi dan Rekomendasi 
perburuhan internasional mengenai kerja malam oleh perempuan, 
dan khususnya ketentuan-ketentuan dalam Konvensi (Revisi) Kerja 
Malam (Perempuan), 1948, dan Protokol 1990 mengenai hal itu, 
Rekomendasi Kerja Malam oleh Perempuan (Pertanian), 1921, dan 
Ayat 5 dari Rekomendasi Perlindungan Persalinan 1952, dan

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan 
dan Jabatan), 1958, dan 
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Setelah menerima beberapa usul tertentu mengenai kerja malam, 
yang menjadi agenda sidang butir keempat, dan

Setelah menetapkan bahwa usul-usul ini harus berbentuk Konvensi 
Internasional,

Menerima pada tanggal dua puluh enam Juni tahun seribu sembilan 
ratus sembilan puluh Konvensi di bawah ini, yang dapat disebut 
sebagai Konvensi Kerja Malam, 1990:

Pasal 1

Yang dimaksudkan oleh Konvensi ini:

(a) istilah kerja malam berarti semua pekerjaan yang dilakukan 
selama jangka waktu tidak kurang dari tujuh jam berturut-turut, 
mencakup selang waktu dari tengah malam sampai pukul 5 pagi, 
ditetapkan oleh otoritas yang berkompeten sesudah berkonsultasi 
dengan organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja yang paling 
representatif atau oleh perjanjian kerja bersama. 

(b) istilah pekerja malam berarti orang yang diekerjakan dan 
pekerjaannya menuntut pelaksanaan beberapa jam kerja malam 
yang melebihi batas yang ditetapkan. Batas ini ditentukan 
oleh otoritas yang berkompeten setelah berkonsultasi dengan 
organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja yang paling 
representatif atau oleh perjanjian kerja bersama. 

Pasal 2

1.  Konvensi ini berlaku bagi semua orang yang dipekerjakan kecuali 
mereka yang dipekerjakan di sektor pertanian, peternakan, 
perikanan, transportasi maritim dan navigasi perairan darat.

2.  Negara Anggota yang meratifi kasi Konvensi, setelah berkonsultasi 
dengan organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja yang 
representatif, dapat mengecualikan pekerja tertentu dalam 
kategori terbatas dari sebagian atau keseluruhan cakupannya 
bila penerapan Konvensi ini terhadap mereka akan menimbulkan 
masalah khusus yang besar/mendasar. 

3.  Setiap negara Anggota yang menggunakan kemungkinan 
yang diberikan dalam ayat 2 Pasal ini, dalam laporan tentang 
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penerapan Konvensi sesuai pasal 22 Konstitusi Organisasi 
Perburuhan Internasional, harus menyatakan kategori-kategori 
pekerja tertentu yang dikecualikan beserta alasan-alasan 
pengecualiannya. Anggota tersebut harus pula menjelaskan 
semua tindakan yang diambil dengan tujuan memperluas secara 
progresif ketentuan-ketentuan Kovensi ini pada pekerja-pekerja 
bersangkutan.

Pasal 3

1.  Tindakan-tindakan khusus yang disyaratkan oleh sifat hakekat 
kerja malam, minimal harus mencakup tindakan-tindakan 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 sampai 10, harus diambil 
untuk melindungi kesehatan pekerja malam, membantu mereka 
bertemu dengan keluarga dan memenuhi tanggung jawab 
sosial, menyediakan kesempatan kemajuan dalam jabatan, dan 
memberikan kompensasi yang memadai. Tindakan-tindakan 
tersebut harus pula diambil di bidang perlindungan keselamatan 
dan kehamilan bagi semua pekerja yang melaksanakan kerja 
malam.

2.  Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 di 
atas dapat diterapkan secara progresif. 

Pasal 4

1. Atas permintaan pekerja, mereka harus memiliki hak untuk 
menjalani pemeriksaan kesehatan tanpa biaya dan mendapatkan 
nasihat tentang bagaimana mengurangi atau menghindari 
masalah kesehatan terkait dengan pekerjaan mereka:

(a)  sebelum menerima penugasan sebagai pekerja malam;

(b)  dalam selang waktu teratur selama penugasan tersebut;

(c)  bila mereka mengalami masalah kesehatan selama 
penugasan tersebut yang tidak disebabkan oleh faktor-
faktor lain di luar pelaksanakan kerja malam. 

2.  Dengan perkecualian pada hasil pemeriksaan yang menyatakan 
ketidakcocokan untuk kerja malam, hasil pemeriksaan seperti itu 
tidak boleh disampaikan kepada orang lain tanpa persetujuan 
dari pekerja dan tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang 
merugikan mereka.
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Pasal 5

Sarana pertolongan pertama yang sesuai harus disediakan bagi 
pekerja yang melakukan kerja malam, termasuk pengaturan di mana 
pekerja seperti itu, bilamana diperlukan, dapat dibawa secepatnya ke 
tempat di mana pengobatan yang tepat dapat diberikan. 

Pasal 6

1.  Pekerja malam yang dinyatakan tidak cocok untuk kerja 
malam karena alasan kesehatan harus dipindahkan, bilamana 
memungkinkan, pada pekerjaan yang hampir sama dan cocok 
untuk mereka.

2.  Apabila pemindahan ke pekerjaan seperti itu tidak mungkin 
dilakukan, pekerja-pekerja ini harus diberi tunjangan yang 
sama seperti pekerja yang tidak mampu bekerja atau tetap 
dipekerjakan.

3.  Pekerja malam yang dinyatakan untuk sementara tidak cocok 
melakukan kerja malam harus diberi perlindungan yang 
sama dari pemberhentian atau peringatan pemberhentian 
sebagaimana pekerja lain yang tidak dapat bekerja karena alasan 
kesehatan.

Pasal 7

1.  Tindakan harus diambil untuk menjamin tersedianya alternatif 
untuk kerja malam bagi pekerja perempuan yang ditugaskan 
melaksanakan pekerjaan bilamana bukan dalam keadaan-
keadaan berikut:

(a)  sebelum dan sesudah melahirkan, selama jangka waktu 
sedikitnya enam belas minggu, di mana sedikitnya delapan 
minggu dilakukan sebelum prakiraan tanggal kelahiran;

(b)  untuk jangka waktu tambahan di mana surat kerterangan 
medis menyatakan bahwa hal tersebut diperlukan demi 
kesehatan ibu dan anak:

(i)  selama kehamilan;

(ii)  selama waktu tertentu setelah persalinan yang 
ditetapkan sesuai dengan subalinea (a) di atas, yang 
panjangnya ditentukan oleh otoritas berkompeten 
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sesudah berkonsultasi dengan organisasi-organisasi 
pengusaha dan pekerja yang representatif.

2.  Tindakan-tindakan yang dimaksudkan dalam ayat 1 Pasal ini dapat 
mencakup pemindahan ke kerja siang bilamana memungkinkan, 
pemberian manfaat jaminan sosial atau perpanjangan cuti hamil/
bersalin.

3.  Selama jangka waktu yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini:

(a)  seorang pekerja perempuan tidak boleh diberhentikan 
atau diberi surat peringatan pemberhentian, kecuali atas 
alasan-alasan yang dapat dibenarkan dan tidak terkait 
dengan kehamilan atau persalinan;

(b)  pendapatan pekerja perempuan harus dipertahankan pada 
tingkat yang mencukupi untuk kebutuhan diri sendiri dan 
anaknya menurut standar hidup yang sesuai. Jaminan 
pendapatan ini dapat dipastikan dengan tindakan-tindakan 
yang dicantumkan dalam ayat 2 Pasal ini, dengan langkah-
langkah lain yang sesuai atau dengan kombinasi tindakan-
tindakan ini;

(c)  seorang pekerja perempuan tidak boleh kehilangan 
tunjangan yang terkait dengan status, senioritas dan akses 
pada kenaikan pangkat yang mungkin melekat pada posisi 
kerja malam reguler yang dilakukannya.

Pasal 8

Kompensasi bagi pekerja malam dalam bentuk waktu kerja, 
pembayaran atau tunjangan yang serupa harus mengakui sifat 
hakekat kerja malam.

Pasal 9

Layanan sosial yang sesuai harus diberikan bagi pekerja malam dan, 
bilamana diperlukan, bagi pekerja yang melakukan kerja malam.

 

Pasal 10

1.  Sebelum mengintroduksikan jadwal kerja yang mensyaratkan 
kerja malam oleh pekerja malam, majikan harus berkonsultasi 
dengan wakil-wakil pekerja bersangkutan mengenai rincian 
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jadwal tersebut dan bentuk-bentuk pengaturan kerja malam 
yang paling sesuai dengan tempat usaha beserta pegawainya 
serta langkah-langkah kesehatan kerja dan layanan sosial yang 
diperlukan. Di tempat-tempat kerja yang mempekerjakan pekerja 
malam konsultasi ini harus dilakukan secara teratur.

2.  Untuk maksud Pasal ini, wakil-wakil pekerja berarti orang-orang 
yang diakui sebagai demikian oleh perundangan atau praktek 
nasional, sesuai dengan Konvensi Perwakilan Pekerja, 1971.

Pasal 11

1.  Ketentuan-ketentuan Konvensi ini dapat dilaksanakan dengan 
perundangan atau peraturan, perjanjian kerja bersama, 
kesepakatan arbitrasi atau keputusan pengadilan, kombiniasi 
cara-cara ini atau dengan cara lain yang sesuai dengan kondisi 
dan praktek nasional. Selama ketentuan-ketentuan tersebut 
belum dilaksanakan melalui cara-cara lain, mereka harus 
dilaksanakan dengan perundangan atau peraturan.

2.  Bilamana ketentuan-ketentuan Konvensi ini dilaksanakan dengan 
perundangan atau peraturan, terlebih dulu harus ada konsultasi 
dengan organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja yang paling 
representatif.

Pasal 12

Surat ratifi kasi resmi Konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur 
Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.

Pasal 13

1.  Pasal ini hanya akan mengikat Anggota Organisasi Perburuhan 
Internasional yang ratifi kasinya telah didaftarkan pada Direktur 
Jenderal.

2.  Konvensi ini akan berlaku dua belas bulan sesudah tanggal 
ratifikasi oleh dua Anggota didaftarkan pada Direktur 
Jenderal.

3.  Selanjutnya Konvensi ini akan berlaku untuk tiap-tiap Anggota 
dua belas bulan sesudah tanggal ratifi kasi Anggota tersebut 
didaftarkan. 
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Pasal 14

1.   Anggota yang telah meratifi kasi Konvensi ini, setelah lewat waktu 
sepuluh tahun terhitung dari tanggal Konvensi ini pertama 
kali berlaku, dapat membatalkannya dengan menyampaikan 
keterangan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan 
Internasional untuk didaftarkan. Pembatalan demikian baru 
berlaku satu tahun sesudah tanggal pendaftarannya. 

2.  Setiap Anggota yang telah meratifi kasi Konvensi ini dan tidak 
menggunakan hak pembatalan menurut ketentuan yang 
tercantum pada Pasal ini dalam tahun berikutnya setelah lewat 
sepuluh tahun seperti termaksud pada ayat 1, akan terikat 
untuk sepuluh tahun lagi dan sesudah itu dapat membatalkan 
Konvensi ini pada waktu berakhirnya tiap-tiap masa sepuluh 
tahun menurut ketentuan yang tercantum pada Pasal ini. 

Pasal 15

1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus 
memberitahukan kepada segenap negara Anggota Organisasi 
Perburuhan Internasional tentang pendaftaran semua ratifi kasi, 
keterangan dan pembatalan yang disampaikan kepadanya oleh 
negara Anggota Organisasi. 

2.  Pada waktu memberitahukan kepada negara Anggota Organisasi 
tentang pendaftaran dan ratifi kasi kedua yang disampaikan 
kepadanya, Direktur Jenderal harus memperingatkan negara 
anggota Organisasi tanggal mulai berlakunya Konvensi ini.

Pasal 16

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus 
menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-
Bangsa untuk mendaftarkan, sesuai dengan Pasal 102 dari Piagam 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, hal ikhwal mengenai semua ratifi kasi 
keterangan dan pembatalan yang didaftarkannya menurut ketentuan 
Pasal-pasal tersebut di atas.  
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Pasal 17

Pada waktu-waktu yang dipandang perlu Badan Pimpinan 
Kantor Perburuhan Internasional menyerahkan laporan mengenai 
pelaksanaan Konvensi ini pada Sidang Umum dan memeriksa apakah 
soal peninjauan kembali Konvensi ini seluruhnya atau sebagian perlu 
ditempatkan dalam agenda Sidang.

Pasal 18

1. Jika Sidang menerima Konvensi baru yang mengubah sebagian 
atau seluruh Konvensi ini, kecuali Konvensi baru tersebut 
menentukan lain, maka 

(a) dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 9, ratifi kasi 
Konvensi baru oleh negara Anggota berarti pembatalan 
Konvensi ini pada saat itu juga karena hukum, jika dan 
pada waktu Konvesi baru itumulai berlaku;

(b) mulai pada tanggal Konvensi baru berlaku, Konvensi ini 
tidak dapat diratifi kasi lagi oleh negara Anggota.

2. Bagaimana juga Konvensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk 
dan isi yang asli bagi negara Anggota yang telah meratifi kasinya, 
tetapi belum meratifi kasi Konvensi baru.

Pasal 19

Naskah Konvensi ini dalam Bahasa Inggris dan Perancis kedua-duanya 
adalah resmi.




