
2003. 
Perlindungan 
Upah
Organisasi Perburuhan Internasional



2

2003, Perlindungan Upah

Copyright © International Labour Organization 2012

Cetakan Pertama 2012

Publikasi-publikasi International Labour Of� ce memperoleh hak cipta yang dilindung oleh Protokol 2 Konvensi Hak Cipta 

Universal. Meskipun demikian, kutipan-kutipan singkat dari publikasi tersebut dapat diproduksi ulang tanpa izin, selama 

terdapat keterangan mengenai sumbernya. Permohonan mengenai hak reproduksi atau penerjemahan dapat diajukan ke ILO 

Publications (Rights and Permissions), International Labour Of� ce, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, or by email: pubdroit@

ilo.org. International Labour Of� ce menyambut baik permohonan-permohonan seperti itu.

Perpustakaan, lembaga dan pengguna lain yang terdaftar di Inggris Raya dengan Copyright Licensing Agency, 90 Tottenham 

Court Road, London W1T 4LP [Fax: (+44) (0)20 7631 5500; email: cla@cla.co.uk], di Amerika Serikat dengan Copyright 

Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 [Fax: (+1) (978) 750 4470; email: info@copyright.com] arau di 

negara-negara lain dengan Reproduction Rights Organizations terkait, dapat membuat fotokopi sejalan dengan lisensi yang 

diberikan kepada mereka untuk tujuan ini.

ISBN  978-92-2-812874-1 (print)

 978-92-2-826397-8 (web pdf)

ILO

Perlindungan Upah/Kantor Perburuhan Internasional – Jakarta: ILO, 2012

272 p

Diterjemahkan dari edisi bahasa Inggris: Protection of wages : standards and safeguards relating to the payment of 
labour remuneration. Year 2003 In International Labour Conference, Report III (Part 1B). 91st session (2003) ISBN 92-2-

112874-1

    ILO Katalog dalam terbitan

Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktik Perserikatan 

Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang ada di dalamnya tidak mewakili pengekspresian opini apapun dari sisi International 

Labour Of� ce mengenai status hukum negara, wilayah atau teritori manapun atau otoritasnya, atau mengenai batas-batas 

negara tersebut.

Tanggung jawab aas opini-opini yang diekspresikan dalam artikel, studi, dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan 

tanggunjawab penulis, dan publikasi tidak mengandung suatu dukungan dari International Labour Of� ce atas opini-opini 

yang terdapat di dalamnya. 

Rujukan ke nama perusahaan dan produk komersil dan proses tidak menunjukkan dukungan dari International Labour 

Of� ce, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses tertentu bukan merupakan tanda 

ketidaksetujuan.

Publikasi ILO dapat diperoleh melalui penjual buku besar atau kantor lokal ILO di berbagai negara, atau secara langsung dari 

ILO Publications, International Labour Of� ce, CH-1211 Geneva 22, Switzerland; atau Kantor ILO Jakarta, Menara Thamrin, 

Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, Indonesia. Katalog atau daftar publikasi tersedia secara cuma-cuma dari 

alamat di atas, atau melalui email: pubvente@ilo.org

Kunjungi halaman web kami: www.ilo.org/publns

Dicetak di Indonesia



3

2003. Perlindungan Upah

Daftar Isi

Penjelasan: (Survei Umum)

Konvensi: C095 

Rekomendasi: R085

Klasifi kasi Subjek: Perlindungan Upah

Dokumen: (Laporan III Bagian B)

Sidang Konferensi: 91

Paragraf:

Pengantar  1-36

 Latar Belakang dan ruang lingkup survei  1 

 Aktivitas pembentukan standar ILO yang berkaitan dengan perlindungan upah  2-11

 Instrumen internasional lainnya yang relevan dengan perlindungan upah  12-15

 Prinsip dan standar yang dimuat dalam Konvensi No. 95 dan Rekomendasi No. 85  16-21

 Keterkaitan antara kehadiran dengan perlindungan upah  22-27

 Konvensi tentang Perlindungan Upah dan Kelompok Kerja untuk Kebijakan Mengenai Revisi 
 atas Standar-Standar  28-31

 Status ratifi kasi   32-33

 Informasi yang tersedia  34-35

 Struktur Survei   36

Bab I. Ruang Lingkup Penerapan Konvensi  37-64

 Ruang lingkup penerapan dalam kaitannya dengan konsep “upah”  37-47

 Ruang lingkup penerapan kepada orang: Pengecualian terhadap kategori-kategori 
 pekerja tertentu   48-63

 Kesimpulan   64



4

2003, Perlindungan Upah

Bab II. Alat pembayaran upah  65-163

 1.  Pembayaran upah dengan alat pembayaran yang sah  66-91

  1.1. Pembayaran dengan uang  66-75

  1.2.  Larangan pembayaran dalam bentuk wesel tagih, voucher atau kupon  76-82

  1.3   Pembayaran melalui cek, wesel, dan metode pembayaran non-tunai lainnya  83-91

 2.  Pembayaran upah berupa barang  92-160

  2.1  Evolusi bentuk-bentuk pembayaran dalam bentuk barang  94-103

   2.1.1 Sistem pembayaran non-tunai dan asal mula regulasi internasional  94-99

   2.1.2  Tunjangan tambahan, keuntungan, dan insentif  100-101

   2.1.3  Pembagian keuntungan dan opsi saham  102-103

  2.2  Syarat penerapan dan pengamanan pembayaran dalam bentuk barang  104-160

   2.2.1  Pemberian wewenang berdasarkan hukum nasional, perjanjian bersama, 
    dan putusan arbitrase  105-113

   2.2.2  Pembayaran sebagian dalam bentuk barang  114-126

   2.2.3  Kebiasaan atau tunjangan yang diinginkan dalam bentuk barang  127-133

   2.2.4.  Larangan pembayaran upah dalam bentuk minuman keras atau obat-obatan  134-143

   2.2.5  Langkah-langkah yang sesuai untuk memastikan perlindungan yang layak  144-160

   2.2.5.1. Tunjangan yang sesuai untuk keperluan dan manfaat pribadi pekerja  144-151

   2.2.5.2. Penilaian yang adil dan beralasan atas tunjangan dalam bentuk barang  152-160 

 Kesimpulan   161-163

Bab III. Kebebasan pekerja untuk menggunakan upahnya  164-211

 1.  Pembayaran upah secara langsung kepada pekerja  165-175 

 2.  Larangan umum terhadap pembatasan kebebasan pekerja untuk menggunakan upahnya  176-191 

 3.  Pendirian dan pengoperasian toko perusahaan  192-207 

 Kesimpulan   208-211 

Bab IV. Pengurangan upah dan pemotongan upah  212-297

 1.  Pemotongan upah  213-271 

  1.1.  Defi nisi dan ruang lingkup pemotongan upah  213-215 

  1.2.  Persyaratan yang mengatur pemotongan upah  216-258 

   1.2.1. Wewenang yang diberikan hukum atau peraturan nasional, 
    perjanjian kerja bersama, atau putusan arbitrase  216-221 

   1.2.2.  Jenis-jenis pemotongan yang diotorisasi  222-246 

   1.2.2.1. Bentuk-bentuk umum pemotongan yang diizinkan  224-235 

   1.2.2.2. Pemotongan untuk kerugian atau kerusakan hasil produksi, 
    barang atau pada saat pemasangan  236-238 

   1.2.2.3. Pemotongan untuk suplai peralatan, material, atau perlengkapan  239-240 



5

   1.2.2.4. Pemotongan dalam bentuk denda atas pelanggaran disiplin  241-246 

   1.2.3.  Batasan yang berlaku dalam pemotongan upah  247-258 

   1.2.3.1. Batas-batas umum untuk jumlah pemotongan maksimum  249-254 

   1.2.3.2. Batas-batas spesifi k untuk bentuk pemotongan upah tertentu  255-258 

  1.3.  Tanggung jawab untuk memberikan informasi mengenai pemotongan upah  259-266 

  1.4.  Larangan pemotongan untuk mendapatkan atau mempertahankan pekerjaan  267-271 

 2.  Pemotongan dan pengalihan upah  272-293 

  2.1.  Pengamatan umum  273-275 

  2.2.  Persyaratan dan batasan  276-293 

 Kesimpulan   294-297 

Bab V.  Perlakuan yang disarankan untuk tuntutan upah pekerja dalam 
  kasus pengusaha pailit  298-353

 1.  Perlindungan atas tuntutan upah sebagai hak istimewa  298-330 

  1.1.  Asal mula dan evolusi prinsip perlindungan istimewa untuk tuntutan pekerja  299-301 

  1.2.  Cakupan dari hak istimewa  302-309 

   1.2.1.  Kategori pekerja yang diperlakukan sebagai kreditur istimewa  302-305 

   1.2.2.  Jenis tuntutan yang berhubungan dengan pelayanan yang termasuk 
    dalam hak istimewa  306-309 

  1.3.  Peringkat keistimewaan  310-316 

   1.3.1.  Prioritas absolut  311-313 

   1.3.2.  Prioritas relatif  314-316 

  1.4. Batasan perlakuan istimewa atas tuntutan pekerja  317-326 

   1.4.1.  Batasan waktu  318-321 

   1.4.1.1. Tuntutan upah atas pekerjaan atau pelayanan yang diberikan sebelum 
    kepailitan atau likuidasi   318-319 

   1.4.1.2. Tuntutan upah atas pekerjaan yang dilaksanakan setelah tanggal referensi   320-321 

   1.4.2.  Batasan moneter  322-323 

   1.4.3.  Beragam batasan  324-326 

  1.5.  Pelaksanaan hak istimewa terhadap aset debitur  327-330 

 2.  Perlindungan bagi tuntutan pekerja oleh institusi penjamin  331-350 

  2.1.  Kelemahan sistem keistimewaan dan kebutuhan revisi Konvensi No. 95  331-333

  2.2.  Dari tuntutan istimewa sampai jaminan upah: Konvensi ILO No. 173  334-339 

  2.3.  Dana jaminan upah  340-350 

   2.3.1. Ruang lingkup jaminan upah  341-342 

   2.3.2. Batasaan jaminan upah  343-345 

   2.3.3. Organisasi, manajemen, dan pendanaan institusi penjaminan upah  346-350 

 Kesimpulan   351-353 



6

2003, Perlindungan Upah

Bab VI. Periodisitas, waktu, dan tempat pembayaran upah  354-413

 1.  Pembayaran upah reguler  354-383 

  1.1.  Pembayaran upah yang ditangguhkan  356-374 

  1.2.  Interval pembayaran menurut hukum nasional dan praktek  375-383 

 2.  Penyelesaian akhir upah setelah pemberhentian kontrak kerja  384-398 

 3.  Tempat dan waktu pembayaran upah  399-410 

  3.1.  Pembayaran upah pada hari kerja dan di atau di dekat tempat kerja  399-406 

  3.2.  Larangan pembayaran upah di bar, toko eceran, dan tempat hiburan  407-410 

 Kesimpulan   411-413 

Bab VII. Tugas untuk memberikan informasi mengenai upah  414-460

 1.  Pemberitahuan mengenai persyaratan upah kepada pekerja sebelum memasuki pekerjaan  415-435 

  1.1.  Spesifi kasi upah harus disebutkan dalam kontrak kerja  418-429 

  1.2.  Detail upah yang diatur dalam peraturan kerja  430-432 

  1.3.  Penempatan peraturan-peraturan yang berlaku dan pengumuman di tempat kerja  433-435 

 2.  Peraturan mengenai bukti upah yang diperinci  436-448 

 3.  Penyimpanan catatan upah  449-458 

 Kesimpulan   459-460 

Bab VIII. Pelaksanaan peraturan perlindungan upah  461-481

 1.  Mengawasi pelaksanaan peraturan dan regulasi perlindungan upah  464-470 

 2.  Sanksi dan ganti rugi untuk pelanggaran peraturan dan regulasi perlindungan upah  471-479 

 Kesimpulan   480-481 

Bab IX. Observasi Final  482-511

 Kesulitan pelaksanaan  483-488 

 Prospek ratifi kasi   489-495 

 Komentar Penutup   496-511 

 Lampiran

I.  Tabel laporan jatuh tempo dan yang telah diterima tentang instrumen yang sedang 
 dipertimbangkan dan daftar ratifi kasi/ penarikan diri berdasarkan Konvensi dan Negara 

II.  Teks legislatif mengenai perlindungan upah berdasarkan negara 

III.  Peraturan utama dari instrumen-instrumen mengenai perlindungan upah 



7

Kotak teks 

1.1. Makna “upah” yang dilindungi 

2.1. Larangan pembayaran dalam bentuk wesel tagih, voucher atau kupon 

2.2. Upah tunai untuk pekerja yang dipekerjakan oleh proyek makanan yang dibantu WFP 

2.3. Persyaratan dan batasan pembayaran upah dalam bentuk barang dan tunjangan yang dilarang 

3.1. Kebebasan pekerja untuk menggunakan upah dan pembayaran upah yang ditangguhkan 

4.1. Pemotongan upah yang diperbolehkan berdasarkan Piagam Sosial Eropa 

5.1. Directive 2002/74/EC dari Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 23 September 2002 yang   
 mengamandemen Directive 80/987/EEC Dewan Eropa tentang perkiraan peraturan negara anggota yang   
 berkaitan dengan perlindungan pekerja dalam kasus kepailitan dari pengusaha 

5.2. Kemungkinan untuk mendirikan institusi penjaminan upah 

6.1. Memecahkan lingkaran upah yang tidak dibayarkan 

6.2. Pentingnya pengawasan, sanksi dan kompensasi yang adil

6.3. Kegagalan untuk memastikan pembayaran upah reguler 

7.1. Directive 91/533/EEC Dewan Eropa tanggal 14 October 1991 tentang kewajiban pengusaha untuk 
memberitahu pekerja persyaratan yang berlaku atas kontrak atau hubungan kerja



8

2003, Perlindungan Upah



9

Pengantar

Latar Belakang dan Ruang Lingkup Survei

1.  Berdasarkan Pasal 19, Paragraf 5 (e) Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), Badan Pimpinan 
Kantor Perburuhan Internasional, pada Sidang ke-279 (November 2000) memutuskan untuk mengundang 
pemerintah negara anggota yang belum meratifi kasi Konvensi Perlindungan Upah 1949 (No.95) untuk 
menyerahkan laporan tentang hukum dan praktek nasional mengenai masalah yang dihadapi dengan 
Konvensi ini. (Catatan akhir 1) Melalui keputusan yang sama, dan berdasarkan Pasal 19 Paragraf 6 (d) 
Konstitusi, pemerintah semua negara anggota diundang untuk menyerahkan laporan tentang hukum dan 
praktek nasional mengenai masalah yang dihadapi dalam Rekomendasi Perlindungan Upah, 1949 (No. 
85), yang melengkapi instrumen di atas. Laporan-laporan ini, melengkapi laporan yang diserahkan oleh 
negara yag sudah meratifi kasi Konvensi, berdasarkan Pasal 22 dan 35 Konstitusi ILO, memungkinkan 
Komite Ahli Penerapan Konvensi dan Rekomendasi untuk menyiapkan Survei Umum pertama mengenai 
efek yang ditimbulkan oleh hukum dan praktek pada instrumen yang sedang dipertimbangkan. (Catatan 
akhir 2) 

Aktivitas pengaturan standar ILO berkaitan dengan perlindungan upah 

2.  Remunerasi, bersama dengan waktu kerja, adalah aspek persyaratan kerja yang memiliki akibat paling 
langsung dan paling dapat dilihat dalam kehidupan pekerja sehari-hari. Sejak awal pendiriannya, 
Organisasi Perburuhan Internasional dalam berbagai kegiatannya telah memposisikan tingkat upah 
yang layak dan praktek remunerasi perburuhan yang adil sebagai pusat perhatian utama, dan telah 
mengadvokasi standar-standar perburuhan dengan tujuan menjamin dan melindungi hak-hak pekerja 
dalam hal upah. Konstitusi Organisasi, ditetapkan pada tahun 1919 yang menjadi bagian XIII dari Traktat 
Perdamaian Versailles (Peace Treaty of Versailles), disebut sebagai ‘persyaratan mengenai upah hidup yang 
layak’ sebagai salah satu perbaikan yang diperlukan segera untuk memajukan perdamaian universal dan 
memerangi kerusuhan sosial, kesulitan, dan privatisasi yang berefek pada sejumlah besar orang. Peraturan 
tersebut diakui sebagai salah satu metode dan prinsip yang dianggap cocok untuk memandu kebijakan 
negara anggota mengenai “pembayaran upah yang layak kepada pekerja untuk memelihara standard 
kehidupan yang wajar berdasarkan zaman dan negara mereka”. Deklarasi Philadelphia 1944 mengenai 
target dan tujuan Organisasi menegaskan kembali bahwa “kemiskinan di suatu tempat merupakan sebuah 
bahaya bagi kemakmuran di semua tempat” dan menekankan kebutuhan bagi program-program dunia 

2003. Perlindungan Upah

Isi
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yang akan mencapai “kebijakan mengenai upah dan pendapatan, waktu dan kondisi kerja lainnya yang 
dihitung untuk menjamin bagian yang adil atas buah keberhasilan bagi semua dan upah hidup minimum 
bagi semua pekerja, dan yang membutuhkan perlindungan tersebut”.

3.  Berbeda dengan masalah peraturan upah minimum, yang menarik perhatian Konferensi Perburuhan 
Internasional jauh sebelumnya, dan hasilnya adalah diadopsinya Konvensi Mekanisme Penetapan Upah 
Minimum (Minimum Wage-Fixing Machinery Convention) (No.26) tahun 1928, pertanyaan mengenai 
penerapan standar yang dirancang untuk mengatur medium pembayaran upah, dan juga aspek lainnya 
seperti pemotongan upah, penyerahan upah, dan jaminan upah dalam kasus kepailitan, baru diajukan ke 
hadapan Konferensi 30 tahun setelah Organisasi ini dibentuk. Sampai saat itu, Konferensi hanya memberikan 
pertimbangan insidental mengenai masalah-masalah perlindungan upah melalui adopsi sejumlah resolusi, 
dan juga beberapa peraturan dalam Konvensi dan Rekomendasi. Pada Sidang ke-19 tahun 1935, contohnya, 
Konferensi mengadopsi sebuah resolusi mengundang Kantor ILO untuk melakukan penyidikan mengenai 
sistem barter, yaitu kewajiban pembayaran upah dengan barang-barang yang disuplai dari pengusaha dan 
praktek-praktek terkait, tetapi penyidikan tersebut kemudian dihentikan karena pecahnya Perang Dunia II. 
Pada Sidang ke-25 di tahun 1939, Konferensi ILO memasukkan ke dalam Konvensi Kontrak Kerja (Pekerja 
Masyarakat Adat) (Contracts of Employment (Indigenous Workers) Convention) 1939 (No.64), beberapa 
peraturan yang berkaitan dengan pertanyaan mengenai perlindungan upah, dalam bentuk persyaratan 
bahwa kontrak kerja harus mengandung sejumlah peraturan mengenai, di antaranya, besarnya upah, 
metode penghitungan upah, cara dan periode pembayaran upah, serta kenaikan upah. Akhirnya, Konvensi 
Kebijakan Sosial (Teritori Non-Metropolitan) (Social Policy (Non-Metropolitan Territories) Convention) 
(No.82), diadopsi pada Sidang ke-30 Konferensi tahun 1947, mengandung peraturan spesifi k mengenai 
remunerasi pekerja dan, khususnya, peraturan mengenai pembayaran upah secara tunai dengan jarak 
waktu yang tetap, pemotongan upah, pencatatan dan bukti pembayaran upah, pembayaran dalam bentuk 
barang, tempat pembayaran upah, dan kenaikan upah. Prinsip-prinsip ini telah menjadi bagian yang 
disebutkan dalam Rekomendasi Kebijakan Sosial pada Teritori Tanggungan (No.70) yang diadopsi tahun 
1944 dalam Sidang ke-26 Konferensi, dan dalam Rekomendasi Kebijakan Sosial pada Teritori Dependen 
(Peraturan Tambahan) (No.74), yang diadopsi tahun 1945 pada Sidang ke-27 Konferensi.  

4.  Ide kemungkinan mengadopsi instrumen internasional yang secara spesifi k menanggapi masalah-masalah 
perlindungan upah pertama kali diangkat dalam sebuah laporan mengenai “Kebijakan Masa Depan, 
Program, dan Status Organisasi Perburuhan Internasional”, yang disiapkan oleh Kantor ILO untuk Sidang 
ke-26 Konferensi tahun 1944. Dengan menekankan bahwa “kebijakan upah merupakan perhatian utama 
Organisasi Perburuhan Internasional”, laporan tersebut menyarankan bahwa “sebuah Konvensi atau 
Rekomendasi mengenai metode pembayaran upah, pemotongan upah, kenaikan upah, larangan sistem 
barter, kelayakan upah dalam bentuk barang, perlindungan upah dalam proses hukum, dan subjek-subjek 
serupa akan menjadi nilai lebih bagi banyak bagian dunia, khususnya mengenai pekerja di pedesaan”. 
(Catatan akhir 3)

5.  Badan Pimpinan ILO dalam Sidang ke-101 (Maret 1947) memutuskan untuk menempatkan tiga hal yang 
berkaitan dengan upah, yaitu perlindungan upah, klausa upah yang adil dalam kontrak publik, serta 
subjek umum regulasi upah dan kebijakan upah, menjadi agenda Sidang ke-31 Konferensi Perburuhan 
Internasional. Sementara dua yang pertama ditempatkan dalam agenda di bawah prosedur diskusi ganda 
biasa dengan pandangan untuk mengadopsi instrumen pengaturan standar yang baru, hal ketiga hanya 
dimasukkan dengan tujuan diskusi umum agar Konferensi dapat mempertimbangkan semua aspek 
kebijakan upah dan memformulasikan program untuk aksi selanjutnya di bidang ini. (Catatan akhir 4) 

6.  Laporan pendahuluan yang disiapkan oleh Kantor ILO untuk Sidang Ke-31 Konferensi Perburuhan 
Internasional di San Fransisco memperkenalkan subjek istilah-istilah berikut:

 ... tujuan umum upaya hukum untuk perlindungan upah adalah untuk melindungi pekerja dari praktek-
praktek yang cenderung membuatnya terlalu tergantung pada pengusaha dan untuk memastikan bahwa 
pekerja menerima upah yang diperolehnya tepat waktu dan penuh. Untuk mencapai hal ini, seorang 
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pekerja harus menerima upahnya dalam bentuk uang yang dapat digunakan sesuai kehendaknya, bahwa 
ia harus dibayar secara teratur, dan pada jarak waktu yang cukup yang memungkinkannya hidup dari 
uang tunai dan bukan dari kredit, bahwa ia harus dilindungi dari pemotongan yang tidak adil atau 
semena-mena dan, secara umum, bahwa ia harus selalu diberi tahu tentang persyaratan-persyaratan upah. 
(Catatan akhir 5) 

7.  Dalam acara tersebut, setelah dua diskusi di forum Konferensi dan sejumlah debat aktif, khususnya 
mengenai isu-isu tentang larangan pembayaran upah dalam bentuk minuman beralkohol, dan persyaratan 
pengoperasian toko di tempat kerja, Konvensi dan Rekomendasi mengenai perlindungan upah diadopsi. 
Konvensi No. 95 dan Rekomendasi No. 85 adalah dua instrumen perburuhan internasional pertama yang 
berkaitan dengan cara-cara penanganan sejumlah aspek seperti bentuk dan cara pembayaran upah, serta 
mencari persetujuan mengenai perlindungan menyeluruh yang dimungkinkan bagi remunerasi pekerja 
yang komprehensif. (Catatan akhir 6)

8.  Di tahun-tahun setelah penerapan Konvensi, peraturan-peraturan yang memiliki relevansi langsung dengan 
perlindungan upah disertakan dalam beberapa instrumen ILO lainnya. Contohnya, Konvensi Perkebunan 
1958 (Plantations Convention) (No.110) berisi bagian khusus mengenai upah yang mencontoh teks dari 
beberapa ketentuan dalam Konvensi No. 95, seperti Pasal 3 ayat 1 mengenai larangan pembayaran upah 
dalam bentuk wesel tagih, voucher atau kupon, Pasal 5 mengenai pembayaran upah langsung kepada 
pekerja yang bersangkutan, Pasal 6 mengenai kebebasan pekerja untuk menggunakan upahnya, Pasal 
7 mengenai toko di tempat kerja, Pasal 8 mengenai pemotongan upah, Pasal 9 mengenai larangan 
pemotongan atau pembayaran tidak langsung dengan tujuan untuk mempertahankan pekerjaan, Pasal 
12 mengenai pembayaran upah reguler, Pasal 14 mengenai pemberitahuan persyaratan upah kepada 
pekerja, dan Pasal 15 mengenai langkah-langkah pelaksanaan. Demikian juga, ketentuan dari Konvensi 
Kebijakan Sosial (Tujuan dan Standar Dasar) 1962 (No. 117), yang merujuk pada remunerasi pekerja 
ditarik berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Konvensi No.95, seperti pembayaran upah 
hanya dalam bentuk tunai, larangan menggunakan alkohol atau minuman keras lainnya sebagai pengganti 
seluruh atau sebagian upah, kewajiban untuk membayar upah secara langsung kepada individu pekerja, 
dan dalam jarak waktu yang tetap dan teratur, kebutuhan untuk memastikan ketika makanan, tempat 
tinggal, atau pakaian menjadi bagian dari remunerasi agar kebutuhan-kebutuhan tersebut terpenuhi 
secara layak dan nilai tunainya ditaksir secara pantas, persyaratan untuk memastikan pekerja mendapat 
infomasi hak-haknya tentang upah dan juga kebutuhan untuk mencegah pemotongan yang tidak sah.

9.  Penting juga untuk menyebutkan Konvensi Migrasi Demi Pekerjaan (Revisi) (Migration for Employment 
Convention (Revised)) (No, 97) dan Rekomendasi (Revisi) (No.86) 1949 yang menangani masalah yang 
berkaitan dengan remunerasi pekerja migran dalam bagiannya, termasuk prinsip non-diskriminasi dan 
perlakuan yang sama bagi pekerja migran dalam hal remunerasi, yang mencakup tunjangan keluarga, 
uang lembur, dan liburan yang dibayar (Pasal 6 Paragraf 1(a)(i)), transfer pendapatan secara gratis (Pasal 9 
Konvensi dan Paragraf 10(c) dan (d) Rekomendasi) dan dimasukkannya ketentuan yang mengindikasikan 
persyaratan upah ke dalam kontrak kerja (Annex II, Pasal 6, paragraph 1(b)). Konvensi Mekanisme 
Penetapan Upah Minimum (Agrikultur) (Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture) Convention) 1951 
(No. 99), juga mengandung ketentuan mengenai pembayaran sebagian upah minimum dalam bentuk 
tunjangan barang dalam istilah yang hampir sama dengan yang digunakan di Pasal 4 Konvensi No. 95. 
Selain itu, Konvensi Remunerasi yang Setara, 1951 (No.100) memasukkan defi nisi istilah “remunerasi” 
yang sama dengan defi nisi istilah “upah” yang termuat dalam Pasal 1 Konvensi No.95

10.  Akhirnya, referensi juga harus dibuat pada Konvensi Perlindungan Klaim Pekerja (kepailitan Pengusaha) 
(Protection of Workers’ Claims (Employer’s Insolvency) Convention) 1992 (No.173), yang merevisi sebagian 
Konvensi No.95 mengenai perlakuan khusus bagi tuntutan upah pekerja dalam kasus kepailitan atau 
likuidasi pengadilan sebuah perusahaan. Berdasarkan Pasal 3, Paragraph 6 Konvensi No. 173, penerimaan 
negara anggota atas kewajiban pada Bagian II Konvensi mengenai perlindungan bagi klaim pekerja dalam 
artian keistimewaan ipso jure menghentikan kewajibannya berdasarkan Pasal 11 Konvensi No.95. Ketentuan 
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Konvensi No. 173, khususnya pada Bagian III mengenai perlindungan bagi klaim pekerja dari institusi 
penjamin, dianalisa dalam Bab V.

Instrumen-instrumen ILO yang mengandung standar-standar yang berkaitan 
dengan perlindungan upah

Jumlah ratifi kasi (per tanggal 13 Desember 2002)

I.  Konvensi pokok

Konvensi Remunerasi yang Setara 1951 (No. 100), Pasal 1; Survei Umum, 72 ILC 1986, Laporan III • 
(Bagian 4B): 156 ratifi kasi

II.  Konvensi dan Rekomendasi yang berhubungan dengan upah 

Konvensi Mekanisme Penetapan Upah Minimum 1928 (No. 26) dan Rekomendasi (No. 30); Survei • 
Umum, 79 ILC, 1992, Laporan III (Bagian 4B): 103 ratifi kasi 

Konvensi Mekanisme Penetapan Upah Minimum (Agrikultur) 1951 (No. 99) dan Rekomendasi (No. • 
89); Survei Umum, 79 ILC, 1992, Laporan III (Bagian 4B): 52 ratifi kasi

Konvensi Penetapan Upah Minimum 1970 (No. 131), dan Rekomendasi (No. 135); Survei Umum, 79 • 
ILC, 1992, Laporan III  (Bagian 4B): 44 ratifi kasi 

Konvensi Klausa Perburuhan (Kontrak Publik)  (Labour Clauses (Public Contracts) Convention) 1949 • 
(No. 94), dan Rekomendasi (No. 84) : 59 ratifi kasi

Kovensi Perlindungan Klaim Pekerja (Kepailitan Pengusaha) 1992 (No. 173), dan Rekomendasi (No. • 
180): 14 ratifi kasi

III.  Instrumen Lainnya

Konvensi Kontrak Kerja (Pekerja Masyarakat Adat) 1939, (No. 64), Pasal. 5(2)(e): 31 ratifi kasi• 

Konvensi Kebijakan Sosial (Teritori Non-Metropolitan) 1947 (No. 82), Pasal 15-17 : 4 ratifi kasi• 

Konvensi Migrasi demi Pekerjaan (Revisi) 1949 (No. 97), dan Rekomendasi (Revisi) (No. 86), Pasal • 
6(1)(a), 9 ; Annex II, Pasal 6(1)(b); Survei Umum, 87 ILC, 1999, Laporan III (Bagian 1B): 42 

Konvensi Perkebunan 1958 (No. 110), Bagian IV, Pasal 26-35: 12 ratifi kasi• 

Konvensi Kebijakan Sosial (Tujuan dan Standar Dasar) 1962 (No. 117), Pasal 11-13: 32 ratifi kasi• 

11.  Komite juga mencatat bahwa pada tiga kesempatan dalam beberapa tahun terakhir, Komite telah 
melaksanakan survei umum mengenai subyek yang berkaitan dengan upah, termasuk pembentukan 
mekanisme penetapan upah, prinsip remunerasi yang setara, dan perlindungan pekerja migran. (Catatan 
akhir 7)

Instrumen internasional lainnya yang berkaitan dengan perlindungan upah

12.  Standar perlindungan upah juga dapat ditemukan pada instrumen hukum internasional lainnya, seperti 
misalnya Piagam Sosial Eropa yang telah direvisi, yang mulai berlaku pada tahun 1999 dan Konvensi  Arab 
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No. 15 mengenai penentuan dan perlindungan upah, yang diadopsi oleh Konferensi Perburuhan Arab 
tahun 1983.

13.  Berdasarkan Pasal 4, Paragraf 5, Piagam Sosial Eropa tahun 1961, dan Piagam Sosial Eropa tahun 1996 
yang telah direvisi, pihak-pihak dalam kontrak sepakat untuk “mengizinkan pemotongan upah hanya 
berdasarkan persyaratan dan batas-batas yang diatur hukum nasional atau regulasi atau ditentukan dalam 
perjanjian kerja bersama atau putusan arbitrase”, sementara Pasal 25 yang baru dari Piagam mengatur 
bahwa “tuntutan pekerja yang timbul dari kontrak kerja atau hubungan kerja (harus) dijamin oleh lembaga 
penjamin atau bentuk perlindungan efektif lainnya”. (Catatan akhir 8)

14.  Referensi juga harus dibuat pada Piagam Komunitas Hak-Hak Sosial Fundamental Pekerja (Community 
Charter of the Fundamental Social Rights of Workers), yang diadopsi tahun 1989 oleh kepala negara dan 
pemerintah 11 negara anggota Komunitas Eropa, yang menyebutkan sejumlah hak-hak semua penduduk 
Eropa yang harus dijamin. Walaupun Piagam Komunitas merupakan sebuah deklarasi politik dan bukan 
dokumen yang mengikat secara hukum, piagam tersebut menunjukkan kebijakan sosial Uni Eropa yang 
baru. Piagam ini mengatur bahwa “upah dapat ditahan, disita, atau dipindahkan hanya berdasarkan hukum 
nasional; peraturan tersebut harus diikuti dengan langkah-langkah yang memungkinkan pekerja yang 
bersangkutan untuk melanjutkan kebutuhan hidupnya bagi dirinya dan keluarganya”, dan menganjurkan 
bahwa perbaikan kondisi hidup dan kondisi kerja “harus mencakup, jika diperlukan, pengembangan aspek-
aspek tertentu dari regulasi kerja seperti misalnya prosedur PHK (pemutusan hubungan kerja) kolektif, dan 
mengenai kepailitan”. Di antara sejumlah arahan yang diadopsi dengan tujuan untuk mengimplementasikan 
hak-hak yang dijamin dalam Piagam, beberapa merujuk pada hal-hal yang diatur dalam Konvensi No.95, 
seperti Arahan No. 91/533/EEC tanggal 14 Oktober 1991 mengenai kewajiban pengusaha untuk memberi 
tahu pekerja mengenai persyaratan yang berlaku atas kontrak atau hubungan kerja, dan Arahan No. 
2002/74/EC tanggal 23 September 2002 dari Parlemen dan Dewan Eropa yang mengamandemen Arahan 
Dewan Eropa No. 80/987/EEC tanggal 20 Oktober 1980 tentang Kesamaan Hukum Negara Anggota yang 
berkaitan dengan perlindungan pekerja dalam kasus kepailitan pengusaha.

15.   Konvensi Arab No. 15 tentang Penentuan dan Perlindungan Upah, merefl eksikan pengembangan yang luas 
dari ketentuan-ketentuan dalam Konvensi No. 95, terutama yang merujuk pada pembayaran upah pada 
hari kerja dan di tempat kerja, kebebasan pekerja untuk menggunakan upahnya, pembatasan penyerahan 
upah sejauh yang dianggap perlu untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya, serta 
pembayaran semua hak dan manfaat yang harus diterima pekerja setelah PHK. Namun, dalam beberapa 
hal, Konvensi Arab No. 15 telah melebihi Konvensi No. 95 dan menentukan, contohnya, bahwa “upah 
dan jumlah yang harus dibayarkan kepada seorang pekerja berdasarkan kontrak kerja (harus diperlakukan 
sebagai) utang istimewa yang diprioritaskan di atas utang lainnya, termasuk utang kepada negara”. Selain 
itu, Konvensi ini juga mengharuskan agar jumlah denda disipliner selalu dibayarkan demi kepentingan 
pekerja, dan menetapkan batas pemotongan untuk pembayaran pinjaman atau utang kepada pengusaha, 
maksimal 10 persen dari upah pekerja, dan bebas biaya.

Prinsip dan standar yang termuat dalam Konvensi  No. 95 dan Rekomendasi No. 
85

16.  Instrumen ini menguji perhatian yang berkaitan dengan perlindungan upah dan didasarkan pada posisi 
bahwa upah adalah kebutuhan dan bertujuan untuk memelihara pekerja dan keluarganya. Sampai di sini, 
instrumen ini memberikan perlindungan hukum atas upah yang memperkuat dan melengkapi perlindungan 
yang diberikan hukum domestik. Ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam instrumen ini merefl eksikan 
satu persamaan prinsip: memastikan pembayaran yang tepat waktu secara langsung kepada pekerja. 
Sejumlah peraturan ini ditujukan kepada pengusaha sebagai pihak yang berutang dan secara langsung 
bertanggung jawab untuk membayar upah, dan mensyaratkan agar pekerja mendapatkan kebebasan 
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penuh untuk menggunakan upahnya. Namun demikian, instrumen yang sedang dipertimbangkan, 
seperti peraturan perdata di banyak negara, juga meletakkan peraturan untuk melindungi pekerja dari 
pengusaha –yang berperan sebagai kreditur--, dan dari kreditur yang lain dengan membatasi penyerahan 
upah dan menetapkan prioritas yang spesifi k untuk pembayaran kepada pengusaha –sebagai kreditur--, 
yang menyiratkan sejumlah batasan mengenai penggunaan bebas dan pemindahan dana dalam kaitannya 
dengan pihak ketiga. Perspektif yang berbeda ini menjadikan Konvensi No. 95 sebuah instrumen yang 
kompleks, namun juga berarti bahwa Konvensi ini bisa dipahami sebagai bagian dari suatu sistem yang 
bertujuan memberikan perlindungan upah yang komprehensif.

Ketentuan-ketentuannya saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain; hal ini menjadikannya sulit untuk 
menguji pasal demi pasal, yang saling bergantung dan merupakan suatu sistem yang koheren yang 
bergantung pada lima unsur: (i) bentuk dan metode pembayaran upah; (ii) kebebasan pekerja untuk 
menggunakan upahnya; (iii) kewajiban atas informasi; (iv) penjaminan upah; dan (v) pelaksanaan.

17.  Mengenai bentuk dan metode pembayaran, Konvensi menetapkan sejumlah prinsip di mana, kapan, 
dan bagaimana remunerasi harus dibayar dan modalitas pembayaran praktis lainnya. Konvensi ini 
mengharuskan pembayaran upah uang secara tunai dan melarang penggunaan wesel tagih, voucher atau 
kupon sebagai ganti uang tunai, walaupun secara spesifi k memperbolehkan metode pembayaran non-tunai 
melalui cek bank, wesel pos, atau wesel pada situasi tertentu yang ditetapkan. Tidak ada rujukan dalam 
Konvensi mengenai pembayaran melalui transfer elektronik yang dibahas pada Paragraf 84 di bawah ini. 
Konvensi mengakui bahwa remunerasi perburuhan dapat termasuk manfaat dalam bentuk barang, pada 
kondisi di mana manfaat tersebut diberikan hanya dalam sebagian pembayaran upah jatuh tempo, bahwa 
hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dan dinilai dengan adil dan wajar. 
Lebih jauh lagi, Konvensi ini mengatur bahwa upah harus dibayar secara teratur dan tetap, langsung, dan 
di tempat dan waktu tertentu untuk menghindari risiko penyalahgunaan. Rekomendasi yang diberikan 
mengenai periode pembayaran upah secara lebih detil, menyarankan agar pekerja yang upahnya dihitung 
berdasarkan jam, hari, atau minggu harus dibayar tidak lebih lama dari dua kali sebulan, dan pekerja 
berdasarkan gaji harus dibayar per bulan.

18.  Kelompok kedua ketentuan berusaha menjamin kebebasan pekerja untuk menggunakan upahnya. 
Mengenai hal ini, Konvensi melarang pembatasan yang diberlakukan pengusaha mengenai cara 
penggunaan atau pembelanjaan upah dan mengakui hak pekerja untuk memanfaatkan toko atau jasa 
milik perusahaan hanya apabila mereka menginginkannya. Konvensi lebih jauh mewajibkan langkah-
langkah untuk memastikan bahwa toko di tempat kerja tidak dioperasikan dengan tujuan mengamankan 
pendapatan pengusaha, tetapi untuk kepentingan pekerja terkait, dan barang-barang dijual dengan 
harga yang adil dan wajar. Dalam hal ini, Rekomendasi merujuk pada langkah-langkah yang bertujuan 
mendorong partisipasi perwakilan pekerja dalam pengelolaan toko di tempat kerja atau layanan serupa.

19.  Ketiga, Konvensi melampirkan sejumlah hal penting demi kebutuhan untuk menjaga pekerja mendapat 
informasi melalui cara yang layak dan mudah dimengerti mengenai persyaratan upah di mana mereka 
menjadi subyeknya, sebelum mereka memasuki pekerjaan, dan rincian upah mengenai perhitungan 
pendapatan mereka pada setiap periode pembayaran. Rekomendasi juga mencakup ketentuan mendetail 
mengenai persyaratan upah yang harus diketahui pekerja sebelum menandatangani kontrak kerja dan 
menyebutkan sejumlah hal yang harus ditampilkan dalam bukti upah atau slip pembayaran pada setiap 
pembayaran. Sebagai persyaratan esensial bagi pekerja agar mendapat informasi lengkap dan tepat 
mengenai pendapatan mereka, Konvensi dan Rekomendasi juga mengatur mengenai pemeliharaan 
catatan upah yang layak. 

20.  Aspek keempat yang tercakup oleh Konvensi terdiri dari jaminan upah yang dirancang untuk memastikan 
pembayaran upah secara penuh yang harus dibayarkan dan melindungi pekerja dari pengurangan 
remunerasinya secara semena-mena, tidak adil, atau tak terduga, khususnya melalui pemotongan 
berlebihan atau perintah penyerahan atau pada rekening penutupan perusahaan yang pailit. Dengan 
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mengakui bahwa esensi alamiah upah adalah untuk memelihara pekerja dan keberlanjutan keluarganya, 
Konvensi mengutamakan prinsip bahwa pemotongan hanya diperbolehkan berdasarkan persyaratan yang 
telah diatur, dan dalam batas tertentu, dan bahwa kondisi dan pembatasan tersebut harus diberitahukan 
kepada pekerja. 

 Maka, Rekomendasi menawarkan panduan mengenai dua tipe spesifi k pemotongan upah, yaitu 
pemotongan untuk peralatan, material, atau perlengkapan yang disuplai oleh pengusaha. Konvensi lebih 
jauh mengatur bahwa porsi upah pekerja harus kebal dari penyerahan atau penyitaan, dan perlakuan 
khusus harus diberikan kepada tuntutan upah dalam kasus kepailitan atau likuidasi pengadilan sebuah 
perusahaan. Namun demikian, Konvensi menyerahkan pada hukum dan peraturan nasional untuk 
menentukan prioritas relatif upah sebagai utang yang diistimewakan dan batas keseluruhan bagi upah tak 
terbayar yang harus diutamakan.

21.  Akhirnya, Konvensi menjawab pertanyaan mengenai pelaksanaan dan menekankan perlunya hukum 
pelaksanaan yang dapat memastikan pengawasan yang layak dan sanksi yang efektif atau ganti rugi 
lainnya untuk mencegah dan menghukum pelanggaran.

Relevansi perlindungan upah di masa kini

22.  Secara sekilas, sejumlah ketentuan Konvensi mungkin terlihat tidak terlalu relevan dengan kondisi kerja 
dan praktek remunerasi yang berlaku di sebagian besar negara, baik yang sudah maju maupun sedang 
berkembang. Akan sangat menarik, misalnya, untuk menghapus larangan pembayaran upah dalam bentuk 
alkohol, yang diatur pada Pasal 4 Konvensi, sebagai sebuah ketentuan yang tidak terlalu bermakna dalam 
konteks perburuhan modern. Hal lain yang masih bisa diperdebatkan adalah persyaratan pembayaran 
upah secara reguler, yang diatur pada Pasal 12 Konvensi, atau larangan voucher dan kupon sebagai 
bentuk pembayaran upah berdasarkan peraturan Pasal 3 Konvensi.

23.  Komite berpandangan bahwa, argumen-argumen ini harus dipertimbangkan dengan syarat. Di satu sisi, 
tidak ada keraguan bahwa banyak prinsip yang disetujui dalam Konvensi telah termuat dengan tegas 
dalam hukum sejumlah besar negara, di sisi yang lain, masih banyak yang tidak diberlakukan di semua 
tempat. Yang lebih penting, kemajuan yang telah dicapai dalam bidang ini tidak dapat mengabaikan risiko 
kesulitan besar yang dihadapi dalam praktek penerapan prinsip-prinsip dasar ini. Referensi hanya dibuat 
bagi akumulasi tunggakan upah, sebagai pelanggaran terbuka atas teks dan semangat Pasal 12 Konvensi, 
yang telah mencapai proporsi yang mengkhawatirkan di sejumlah negara di dunia, yang mempengaruhi 
puluhan juta pekerja. Pembayaran upah, seluruhnya atau sebagian, dalam bentuk obligasi, minuman 
keras, atau barang manufaktur, bertentangan dengan persyaratan Pasal 3 dan 4 Konvensi, telah jauh 
berkurang dan menjadi fenomena khas di negara-negara tertentu, d imana hal itu cenderung menembus 
struktur ekonomi nasional secara keseluruhan. 

Contohnya, tidak dibayarnya upah atau penundaan pembayaran upah telah menjadi masalah yang  parah 
di beberapa negara Afrika selama hampir dua dekade, terutama pada pekerjaan di sektor publik dan 
semi publik.  Masalah yang parah ini terutama di Republik Afrika Tengah, di mana tunggakan upah 
mencapai 42 bulan. Tetapi negara lain, seperti Benin, Chad, Pantai Gading, Guinea-Bissau, Madagaskar, 
Nigeria, Senegal, dan Togo juga terpengaruh. (Catatan akhir 9) Kebangkrutan yang menjadi akibatnya 
seringkali menyebabkan korupsi dan pemerasan dan lebih parah lagi, terkadang menyebabkan situasi 
pekerja menurun mendekati perbudakan. (Catatan akhir 10). Ikatan utang atau kerja paksa diberlakukan 
sebagai pembayaran pinjaman, bertahan di beberapa negara di seluruh dunia, terutama di India, Pakistan, 
dan Brazil, melalui sebuah sistem praktek kekerasan pembayaran yang bertujuan menambah utang dan 
menyebabkan pekerja terbelenggu dalam perbudakan seumur hidup.(Catatan akhir 11) Berdasarkan 
beberapa sumber, hampir 14 juta pekerja di Cina berutang sebesar US$ 3,9 miliar sebagai tunggakan 
upah di tahun 2000. (Catatan akhir 12)
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24.  Sejumlah negara di Eropa Tengah dan Eropa Timur yang sedang mengalami transisi ekonomi terus 
berjuang dengan utang upah, barter, dan demonetisasi. Kebanyakan dari fenomena ini, yang merupakan 
warisan dari perencanaan ekonomi terpusat dan institusi dan kebijakan yang diwarisi darinya, juga 
terhubung pada masalah dan penundaan reformasi struktural, terutama dalam area seperti sistem fi skal, 
peraturan kepailitan, corporate governance, dan akuntabilitas badan negara. Hal ini hanya memperburuk 
situasi pekerja sejauh terkait pembayaran upah mereka. Sebagai contoh, Pemerintah Federasi Rusia telah 
mengindikasikan bahwa, pada Januari 2002, sejumlah 7,3 juta pekerja yang dipekerjakan pada 44.000 
perusahaan belum menerimah upah mereka tepat waktu dan tunggakan gaji telah mencapai 29,9 miliar 
rubel (sekitar US$ 1 miliar). Lebih jauh, berdasarkan informasi yang diberikan oleh Federasi Serikat Buruh 
Ukraina, sekitar 2,7 juta pekerja, atau seperlima dari total angkatan kerja, masih mengalami penundaan 
upah yang seringkali lebih dari 6 bulan. Pembayaran upah kepada pekerja di Argentina dalam bentuk 
obligasi pemerintah lokal yang tidak dapat ditukarkan dengan bebas telah menjadi praktek umum dalam 
dua tahun belakangan, sehingga memperdalam krisis fi nansial dan sosial negara tersebut. (Catatan 
akhir 13)

25.  Juga nampak bahwa masalah berat yang disebabkan praktek kekerasan dalam pembayaran atau karena 
tidak dibayarnya upah oleh pengusaha, secara tepat waktu atau tidak sama sekali, dapat berakibat 
secara tidak proporsional pada pekerja perempuan dan keluarganya. Praktek seperti ini sering terjadi 
di sektor pekerjaan yang mempekerjakan mayoritas pekerja wanita, dan juga terjadi karena pengusaha 
lebih memberikan prioritas kepada pekerja laki-laki ketimbang pekerja perempuan, ketika pengusaha 
memutuskan untuk membayar upah kepada sebagian tenaga kerja. Hal ini cukup menjadi perhatian Komite 
bahwa ketidaksamaan perlakuan dalam remunerasi, yang terjadi antara pekerja laki-laki dan perempuan 
yang telah dikomentari sebelumnya oleh Komite pada Survei Umumnya di tahun 1986 mengenai Konvensi 
No. 100, mengharuskan remunerasi yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama, memperluas 
sebagai tambahan pada area tidak dibayarnya upah. 

26. Namun, masalah perlindungan upah juga dialami sebagian negara-negara yang ekonominya sangat 
maju. Kejadian belakangan ini menunjukkan bahwa sejumlah pengaturan remunerasi yang semakin 
popular dapat menyebabkan risiko substansial bagi pekerja. Misalnya, pada 20 tahun belakangan terdapat 
tren yang berkembang di sejumlah negara di mana pengusaha mengakhiri rencana dana pensiun privat 
dengan formula manfaat yang telah ditentukan dan menggantinya dengan rencana baru dengan model 
kontribusi yang ditentukan. Pada bentuk sebelumnya, manfaat yang akan diterima oleh pekerja pada 
saat pensiun telah ditentukan, sehingga terdapat paket pembayaran yang dapat dihitung. Pada tipe 
rencana yang kedua, pengusaha berkomitmen untuk memberikan kontribusi sejumlah yang ditentukan 
ke dalam akun individual yang mana pekerja dapat memilih sejumlah sarana investasi. Dalam bentuk 
rencana kontribusi yang telah ditentukan, pekerja menanggung risiko keputusan investasi, risiko yang 
mungkin tidak dimengerti dengan baik oleh mereka. Pemberikan opsi saham telah meningkatkan risiko 
lebih berat lagi, terutama ketika kebanyakan aset pekerja dalam satu rekening diinvestasikan dalam saham 
suatu perusahaan. Ketika perusahaan tersebut ternyata adalah perusahaan di mana mereka bekerja, risiko 
pekerja jauh lebih meningkat. Hal ini ditunjukkan ketika perusahaan Amerika, Enron jatuh pada tahun 
2001, dengan 12.000 pekerja kehilangan simpanan pensiun mereka.(Catatan akhir 14) Sebagaimana 
pemberian opsi saham dalam paket remunerasi eksekutif senior perusahaan sering medorong para eksekutif 
berusaha memaksimalkan harga saham, sebuah tindakan yang menguntungkan pemegang saham dan 
juga diri mereka sendiri, yang memunculkan risiko bahwa eksekutif perusahaan dapat mengambil tindakan 
yang tidak wajar untuk menaikkan harga saham perusahaan. Pekerja mungkin tidak mengentahui hal 
ini dan, dengan melihat harga saham naik, dapat terpancing untuk meningkatkan jumlah saham yang 
mereka miliki. (Catatan akhir 15). Risiko yang melekat dalam setiap investasi dan dalam aset saham 
yang tidak dibagi-bagi, digabung dengan risiko lebih besar yang ditemukan dalam rencana opsi saham 
banyak perusahaan menyebabkan sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa hukum yang 
berkaitan dengan sekuritas, dana pensiun, prosedur pembukuan dan pengelolaan perusahaan cukup untuk 
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memberikan transparansi yang harus menjadi dasar yang pantas bagi remunerasi pekerja, terutama bagi 
remunerasi yang dirancang untuk menyediakan penghasilan pensiun. 

27.  Di level yang lain, keamanan penghasilan pekerja akan terlihat mendapat ancaman serius dari 
perkembangan hukum kepailitan. Menjadi sejumlah perhatian bahwa, di bawah himbauan terus menerus 
Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, banyak negara berkembang sedang dalam proses, atau 
sedang mempertimbangkan merevisi peraturan kepailitan mereka, untuk memprioritaskan tuntutan 
kreditur tertentu, seperti institusi perbankan, mengabaikan preferensi tradisional yang diberikan kepada 
tuntutan upah pekerja, sebagaimana terefl eksikan pada Pasal 11 Konvensi dan lebih jauh ditegaskan 
kembali pada Pasal 5 sampai 8 Konvensi Perlindungan Klaim Pekerja (Kepailitan Pengusaha) 1992 (No. 
173) (Catatan akhir 16)

Konvensi Perlindungan Upah dan Kelompok Kerja tentang Kebijakan mengenai 
Revisi Standar

28.  Kelompok Kerja tentang Kebijakan mengenai Revisi Standar dibentuk Badan Pimpinan pada bulan 
Maret 1995 untuk tujuan menilai kebutuhan saat itu akan revisi standar, mempelajari kriteria yang 
dapat diterapkan dalam revisi dan menganalisa kesulitan, dan kekurangan sistem pengaturan standar 
dengan pandangan untuk mengusulkan langkah-langkah praktis yang efektif untuk memperbaiki situasi. 
(Catatan akhir 17) Kelompok Kerja telah mengadakan 13 pertemuan dan melakukan pemeriksaan kasus 
per kasus dari Konvensi-konvensi dan Rekomendasi-rekomendasi. Pihak pekerja telah memformulasikan 
sejumlah proposal yang signifi kan, yang telah disetujui dengan bulat oleh Komite Isu Hukum dan Standar 
Perburuhan Internasional  (Committee on Legal Issues and International Labour Standards/ LILS) dan Badan 
Pimpinan. Sampai hari ini, kerja mereka telah menghasilkan keputusan-keputusan yang diadopsi oleh 
Badan Pimpinan mengenai 181 Konvensi dan 191 Rekomendasi, yang di dalamnya merekomendasikan 
Kantor ILO dan negara anggota untuk mengambil langkah-langkah serius. (Catatan akhir 18)

29.  Untuk pertemuan ketiga Kelompok Kerja (November 1996), Kantor ILO menyiapkan sebuah dokumen di 
mana di dalamnya dipelajari 28 Konvensi, termasuk Konvensi  No. 95, dengan tujuan untuk memutuskan 
kemungkinan perlunya revisi. Kantor ILO tertarik pada fakta bahwa Konvensi No. 95 telah diklasifi kasikan 
oleh Kelompok Kerja tahun 1979 dan 1987 sebagai salah satu instrumen yang didorong menjadi prioritas. 
(Catatan akhir 19) Kantor ILO juga menyarankan perlunya mengundang negara-negara anggota, terutama 
yang terikat pada Konvensi No. 95, untuk mempertimbangkan kemungkinan meratifi kasi Konvensi No. 
173, yang mengandung ketentuan-ketentuan perlindungan upah yang lebih lengkap dan lebih up-to-date 
dalam kasus kepailitan atau penutupan perusahaan. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah apakah 
sejumlah aspek pembayaran upah kepada pekerja migran telah dicakup dengan baik oleh ketentuan-
ketentuan yang sudah ada pada Konvensi. Pihak Pekerja (Working Party) dan Badan Pimpinan kemudian 
memutuskan untuk meminta informasi dari negara anggota mengenai perubahan-perubahan yang terjadi 
atau kesulitan yang terdapat dalam Konvensi, dengan tujuan untuk mempelajari kembali statusnya pada 
pertemuan selanjutnya. (Catatan akhir 20)

30.  Dalam pertemuan keenam Kelompok Kerja (Maret 1998), Kantor ILO mempresentasikan hasil konsultasi 
mengenai kemungkinan hambatan dan kesulitan ratifi kasi dan kebutuhan akan revisi Konvensi. Berdasarkan 
jawaban dari 34 negara anggota, Kantor ILO mempertimbangkan bahwa keberlanjutan relevansi dan 
pentingnya Konvensi tidak dipertanyakan, terutama dengan pandangan fakta bahwa ratifi kasi  akan 
dilakukan segera atau sedang dipertimbangkan oleh lima negara anggota. Juga dicatat bahwa walaupun 
beberapa hambatan mengenai berbagai ketentuan dalam Konvensi telah dilaporkan, tidak ada proposal 
untuk merevisi Konvensi yang dibuat mengenai hal itu. Selain itu, juga diingat bahwa pertanyaan spesifi k 
mengenai pembayaran upah melalui bank atau transfer elektronik, yang telah disebutkan sejumah 
negara anggota, telah diangkat dan diselesaikan secara positif dalam interpretasi informal Kantor ILO 
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atas permintaan Pemerintah Jerman pada tahun 1954. Pengusaha anggota merasa bahwa negara tidak 
seharusnya diundang untuk meratifi kasi Konvensi No. 173, karena cakupannya jauh lebih luas daripada 
Konvensi No. 95. Anggota pekerja menyatakan bahwa referensi simultan kepada kedua instrumen tidak 
menyebabkan masalah apapun, tetapi juga mencatat bahwa isu perlindungan upah buruh migran harus 
juga dipelajari. Dalam situasi tersebut, Badan Pengurus menyetujui proposal Kelompok Kerja untuk 
mengundang negara-negara anggota untuk mempelajari kemungkinan ratifi kasi Konvensi No. 95 dan 
menarik perhatian mereka pada Konvensi No. 173, yang merevisi Pasal 11 Konvensi No. 95. (Catatan 
akhir 21)

31.  Berdasarkan hal di atas, Badan Pimpinan telah memutuskan untuk menyertakan Konvensi No. 95 di 
antara konvensi yang dianggap up-to-date dan yang ratifi kasinya harus didorong karena Konvensi ini terus 
merespon kebutuhan yang ada. (Catatan akhir 22)

Status rati� kasi

32.  Konvensi Perlindungan Upah 1949 (No. 95), mulai berlaku pada tanggal 24 September 1952. Pada tanggal 
13 Desember 2002, ratifi kasi terhadap Konvensi ini telah mencapai 95 ratifi kasi, sehingga menjadi salah 
satu Konvensi ILO yang paling banyak diratifi kasi, terpisah dari Konvensi dasar dan prioritas. Instrumen 
ratifi kasi yang paling akhir didaftarkan pada tanggal 2 Agustus 2001 (Albania), sementara dalam sepuluh 
tahun terakhir konvensi ini telah diratifi kasi oleh delapan negara anggota (Azerbaijan, Botswana, Republik 
Czech, Kyrgyzstan, Republik Moldova, Saint Vincent dan Granada, Slovakia dan Tajikistan). Daftar negara 
yang saat ini terikat oleh peraturan Konvensi ada pada Appendix I.

33.  Sampai hari ini, Konvensi ini telah kehilangan satu negara anggota, yaitu Inggris, pada tanggal 16 
September 1983. Pada saat menyampaikan instrumen pengunduran diri kepada Direktur Jenderal untuk 
Registrasi Kantor ILO, Pemerintah Inggris menyatakan bahwa mereka bermaksud untuk menghapus Truck 
Acts tahun 1831, 1887, 1896, dan 1940 dan legislasi terkait, yang merupakan instrumen utama yang 
memberlakukan ketentuan-ketentuan Konvensi, untuk memungkinkan kemajuan dalam mendorong tren 
menuju metode modern pembayaran upah. Mereka juga memberitahukan Kantor ILO tentang keputusan 
untuk memperkenalkan peraturan yang up-to-date mengenai pemotongan gaji dengan tujuan meluasnya 
perasaan bahwa perlindungan hukum dalam hal ini harus direvisi dan disediakan bagi semua pengusaha. 
Karena pemerintah tidak dapat mengantisipasi pada tahap tersebut sejauh mana legislasi yang baru 
akan berefek pada kemampuan negara untuk memenuhi ketentuan Konvensi, pemerintah memutuskan 
bahwa tindakan yang benar adalah untuk secara formal mundur dari Konvensi. Pemerintah Inggris juga 
mengindikasikan bahwa, setelah pemberlakuan peraturan yang diusulkan, akan dipertimbangkan kembali 
apakah peraturan yang baru telah secara layak memenuhi kewajiban yang terkandung dalam Konvensi, 
atau revisi ketentuannya yang dipertimbangkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional, sehingga 
memungkinkan Inggris untuk meratifi kasi kembali. (Catatan akhir 23)

Informasi yang tersedia

34.  Untuk Survei saat ini, Komite telah mendapatkan 138 laporan yang diserahkan oleh 95 negara anggota 
sesuai dengan Pasal 19 Konstitusi ILO. (Catatan akhir 24) Selain itu, berdasarkan praktek kebiasaaan, 
Komite juga memanfaatkan informasi yang terdapat dalam laporan yang diserahkan berdasarkan Pasal 22 
dan 35 Konstitusi oleh negara yang telah meratifi kasi instrumen yang sedang dipertimbangkan. Akhirnya, 
Komite secara patut mempertimbangkan pengawasan organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja.

35.  Komite memuji sejumlah besar pemerintah yang telah menyampaikan laporan mengenai instrumen yang 
sedang dipertimbangkan. Namun pada saat yang sama, juga harus dinyatakan bahwa banyak dari laporan 
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yang dibuat oleh pemerintah tidak berisikan informasi sedetil yang diharapkan. Komite menilai, diperlukan 
adanya penekanan bahwa pemerintah harus melakukan upaya lebih untuk menyampaikan informasi 
yang diminta secara komprehensif dan tepat waktu. Komite mengingatkan kembali bahwa pelaporan 
yang reguler dan menyeluruh merupakan kewajiban yang melekat pada keanggotaan Organisasi dan 
juga penting bagi berfungsinya badan pengawas Organisasi. Lebih jauh, Komite sangat menyesalkan 
bahwa walaupun telah diperingatkan, tidak lebih dari 22 organisasi pekerja dan pengusaha dari 13 
negara anggota yang mengambil kesempatan yang diberikan melalui Pasal 23 Konstitusi ILO untuk 
menyampaikan pandangan mereka mengenai subyek yang sedang dipelajari oleh Survei Umum untuk 
pertama kalinya dan yang merupakan hal yang sangat penting dan berpengaruh pada kehidupan sehari-
hari pekerja. (Catatan akhir 25) Komite tidak dapat terlalu menekankan signifi kansi khusus yang diberikan 
pada komentar dari organisasi pekerja dan pengusaha dalam hal kesulitan dan dilema yang disebabkan 
penerapan standar ILO dalam praktek, sehingga Komite sangat menyarankan agar organisasi-organisasi 
tersebut mengadopsi posisi yang lebih responsif dan partisipatif bagi kerja Komite dalam memberikan 
pengamatan dan pemahamannya pada Komite.

Struktur Survei

36.  Survei Umum terbagi menjadi 9 bab sejauh yang dimungkinkan mengikuti urutan yang mengatur 
ketentuan-ketentuan dalam Konvensi. Pada Bab I, Komite mempelajari cakupan materi dan cakupan 
personal dari penerapan konvensi, dan melihat ke dalam defi nisi istilah “upah” dan kategori pekerja 
yang mungkin saja dikecualikan dari penerapannya. Bab II Survei mendiskusikan hukum dan praktek 
mengenai medium pembayaran, termasuk pembayaran dalam bentuk tunai, bentuk-bentuk pembayaran 
non-tunai dan persyaratan untuk pembayaran sebagian upah dalam bentuk barang. Dalam Bab III, Komite 
menganalisis prinsip kebebasan bagi pekerja untuk menggunakan upahnya, yang dibuktikan dengan 
adanya persyaratan untuk pembayaran upah secara langsung, larangan bagi pengusaha untuk membatasi 
dengan cara apapun kebebasaan pekerja untuk membelanjakan pendapatannya sesuka mereka, dan hak 
pekerja untuk memanfaatkan toko di tempat kerja bebas dari paksaan. Bab IV Survei meninjau kembali 
hukum dan praktek nasional mengenai persyaratan dan batasan yang berlaku untuk pemotongan upah, 
dan juga prosedur yang berkaitan dengan penyerahan upah, dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip yang 
ditetapkan dalam Konvensi. Pertanyaan mengenai perlindungan tuntutan upah dalam kasus kepailitan 
dijawab dalam Bab V, yang juga berisi analisis yang tajam mengenai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi 
No. 173, yang dalam hal ini merevisi sebagian Konvensi No. 95. 

 Dalam Bab VI, Komite mempertimbangkan ketentutan Konvensi mengenai periode, waktu, dan tempat 
pembayaran upah, dan membuat komentar panjang mengenai situasi tunggakan gaji yang dialami saat ini 
di berbagai bagian dunia. Bab VII Survei merujuk pada kewajiban yang timbul dari Konvensi mengenai hak 
pekerja untuk menerima informasi yang layak mengenai persyaratan upah yang berlaku atas mereka, dan 
juga perhitungan upah mereka di akhir periode pembayaran. Bab VIII terfokus pada masalah pelaksanaan 
dengan penekanan khusus mengenai persyaratan pengawasan yang efektif dan pemberlakuan penalti 
yang pantas, untuk memastikan kepatuhan pada peraturan mengenai perlindungan upah. Akhirnya, pada 
Bab IX, Komite membuat penilaian keseluruhan mengenai kesulitan penerapan Konvensi yang dihadapi 
dan prospek bagi ratifi kasi Konvensi, sebagaimana direfl eksikan dalam laporan yang diterima, dan 
membuat kesimpulan dengan komentar akhir mengenai keberlanjutan relevansi standar yang termuat 
dalam instrumen yang sedang dipelajari.

Selama Survei, hanya negara anggota yang telah meratifi kasi Konvensi yang terdaftar dalam cetak 
miring. Referensi pada negara anggota yang muncul dalam teks utama atau catatan kaki Survei adalah 
berdasarkan pemilihan acak dan bukan merupakan diskriminasi atas negara anggota. Referensi ditujukan 
untuk menjadi ilustrasi praktis bagi komentar Komite daripada memberikan daftar panjang peraturan dan 
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praktek nasional. Jumlah yang muncul dalam kurung pada catatan kaki merujuk pada peraturan yang yang 
terdaftar berdasarkan negara pada Appendix II. Di akhir setiap bab, kesimpulan penutup merekapitulasi 
temuan utama Komite mengenai ketentuan(-ketentuan) Konvensi yang terkait.

Catatan akhir

Catatan akhir 1 
 Lihat GB.279/205, Para. 33.

Catatan akhir 2
 Harus disebutkan, bagaimanapun juga, bahwa Survei khusus yang dilakukan Komite dalam rangka 

peringatan hari jadi Ke-50 Organisasi mengenai hambatan dalam implementasi dan prospek ratifi kasi dari 
17 konvensi yang terpilih, termasuk Konvensi No. 95; lihat “The ratifi cation outlook after 50 years: Seventeen 
selected Conventions” (Outlook ratifi aksi setelah 50 tahun: tujuh belas konvensi terpilih), ILC, Sidang ke-53, 
1969, Laporan III (Bagian 4), hal. 181-260. 

Catatan akhir 3
 Lihat ILC, Sidang ke-26, 1944, Laporan I, hal. 51.

Catatan akhir 4
 Lihat Upah: (a) Laporan Umum, ILC, 31st Sidang Ke-, 1948, Laporan VI(a); Upah: (b) Fair Wages Clause in 

Public Contracts, Laporan VI(b)(1) dan VI(b)(2); Upah: (c) Protection of Wages, Laporan VI(c)(1) dan VI(c)
(2).

Catatan akhir 5
 Lihat ILC, Sidang Ke-31, 1948, Laporan VI(c)(1), p. 3.

Catatan akhir 6
 Untuk diskusi konferensi, lihat ILC, Sidang ke-31, 1948, Catatan proses, hal. 459-469, dan ILC, Sidang Ke-

32, 1949, Catatan proses, hal. 324-332, 499-524.

Catatan akhir 7
 Lihat General Survei of the Reports on the Minimum Wage-Fixing Machinery Convention (Konvensi Survei Umum 

Laporan mengenai Mekanisme Penetapan Upah Minimum)(No. 26) dan Rekomendasi (No. 30), 1928; 
Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture) Convention (Konvensi Mekanisme Penetapan Upah Minimum 
(Agrikultur)) (No. 99) dan Rekomendasi (No. 89), 1951; dan Minimum Wage Fixing Convention  (Konvensi 
Penetapan Upah Minimum) (No. 131) dan Rekomendasi (No. 135), 1970, ILC, Sidang Ke-79, 1992, 
Laporan III (Part 4B); General Survei of the Reports on the Equal Remuneration Convention (Konvensi Survei 
Umum mengenai Remunerasi yang Setara) (No. 100) dan Rekomendasi (No. 90), 1951, ILC, Sidang Ke-
72, 1986, Laporan III (Part 4B); General Survei of the Reports on the Migration for Employment Convention 
(Revised) (Konvensi Survei Umum Laporan Migrasi demi Pekerjaan (Revisi)) (No. 97), dan Rekomendasi 
(Revisi) (No. 86), 1949, dan The Migran Workers (Supplementary Provisions) Convention (Konvensi Pekerja 
Migran (Ketentuan Tambahan)) (No. 143), dan Rekomendasi (No. 151), ILC, Sidang Ke-87, 1999, Laporan 
III (Part 1B).

Catatan akhir 8
 Lihat Dewan Eropa, Piagam Sosial Eropa- Panduan Pendek, Penerbit Dewan Eropa, Sep. 2000. Lihat juga 

http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Esc/ dan http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/163.htm.

Catatan akhir 9
 Lihat, misalnya, Ibrahim Mayaki, “Unpaid salaries in Africa: An explosive issue” (Upah yang tidak dibayar 

di Afrika: Isu yang meledak) dan André Linard, “Wage debt - Africa’s other plague” (Utang upah-Epidemi 
lainnya di Afrika), dalam Labour Education, No. 128, 2002/3, hal. 17-24.
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Catatan akhir 10
 Sebagai contoh, selama perang di Republik Demokratis Kongo, pegawai negeri yang belum dibayar tidak 

memiliki pilihan lain selain  membuat kontrak utang dengan bunga yang sangat tinggi dan terpaksa 
melakukan pekerjaan agrikultur di perkebunan peminjam uang, sementara sebagian menjual anak-anaknya 
untuk membayar utang; lihat World Confederation of Labour (WCL) (Konfederasi Perburuhan Dunia), 
Slavery today - Annual report on workers’ rights 2001 (Perbudakan hari ini- Laporan tahunan mengenai hak-
hak pekerja 2001) , hal. 18-43.

Catatan akhir 11
 Pada tahun 1999, Kelompok Kerja PBB tentang Bentuk-bentuk Kontemporer Perbudakan memperkirakan 

jumlah orang yang dipaksa memasuki ikatan utang mencapai 20 juta. Di antara rekomendasi yang 
diadopsi pada Sidang ke-25, bulan Juli 2000, Kelompok Kerja mengundang negara anggota untuk 
meratifi kasi Konvensi Kebijakan Sosial (Tujuan dan Standar Dasar) ILO 1962 (No. 117), “yang secara 
khusus memperhatikan pengurangan bentuk-bentuk pembayaran upah yang mendorong utang”, lihat E/
CN.4/Sub.2/2000/23, yang dapat diakses melalui www.unhchr.ch/html/menu2/i2slavwg.htm. Untuk lebih 
banyak informasi, lihat Stopping forced labour - Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on 
Fundamental Principles and Rights at Work (Menghentikan Kerja Paksa- Laporan Global berdasarkan Tindak 
Lanjut Deklarasi ILO mengenai Prinsip-prinsip Dasar dan Hak di tempat kerja), ILO, 2001, hal. 32-43.

Catatan akhir 12
 Lihat Gerard Greenfi eld dan Tim Pringle, “The challenge of wage arrears in China” (Tantangan Tunggakan 

Upah di Cina), pada Labour Education, No. 128, 2002/3, hal. 31.

Catatan akhir 13
 Lebih jauh, di beberapa kota, orang-orang mempertukarkan barang dengan layanan di “klub pertukaran” 

menggunakan voucher yang dicetak secara lokal-bentuk lain dari semi uang, yang penerbitannya lebih 
tidak terkendali; lihat “Scraping through the great depression: Argentina’s collapse” (Mengais Melewati Depresi 
Besar: Kejatuhan Argentina), dalam Economist, 1 June 2002, hal. 35.

Catatan akhir 14
 Diperkirakan nilai saham yang hilang mencapai lebih dari US$ 60 miliar, sebagian besar ditahan oleh dana 

pensiun dan simpanan pensiun pribadi. Pada saat pailit, lebih dari 60 pesen dari aset rencana pensiun 
Enron diinvestasikan dalam saham perusahaan. Dalam rencana pensiun Enron, perusahaan menukarkan 
kontribusi pekerja dengan saham perusahaan dan melarang pekerja menjual sahamnya sebelum umur 50 
tahun; lihat http://www.afl cio.org/paywatch/case_enron.htm. Lihat juga “The merits of diversion: Pensions in 
America”, dalam Economist, 15 Dec. 2001, hal. 10

Catatan akhir 15
 Lebih jauh, opsi saham dan perlakuan akunting skema tersebut baru ditemukan baru-baru ini di tengah 

skandal-skandal terburuk perusahaan di Amerika Serikat, sebagaimana dalam kasus WorldCom; lihat “Use 
dan abuse: Stock options” (Penggunaan dan penyalahgunaan: Opsi Saham), dalam Economist, 20 July 
2002, hal. 14.

Catatan akhir 16
 Dalam publikasi terakhir Departemen Hukum, Dana Moneter Internasional (IMF) disimpulkan, 

“dimasukkannya keistimewaan hukum, walaupun hal tersebut dianggap perlu berdasarkan alasan sosial 
dan politis, harus dibatasi sejauh yang dimungkinkan karena secara umum melemahkan efektivitas dan 
efi siensi proses kepailitan”; lihat Orderly dan effective insolvency procedures - Key issues (Prosedur kepailitan 
yang tertib dan efektif – Permasalahan Kunci), 1999 – juga tersedia di http://www.imf.org/external/pubs/ft/
orderly/index.htm. Demikian pula, rancangan panduan legislatif mengenai hukum kepailitan, yang sedang 
dipersiapkan oleh Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Perdagangan Internasional (United 
Nations Commission on International Trade Law /UNCITRAL), mencatat mengenai tuntutan istimewa: 
“beberapa prioritas berdasarkan keprihatinan sosial dapat ditangani dengan lebih baik oleh hukum non-
kepailitan seperti peraturan kesejahteraan sosial daripada dengan merancang sebuah hukum kepailitan 
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untuk meraih tujuan sosial yang tidak berhubungan secara langsung dengan permasalahan utang dan 
kepailitan. Memberikan prioritas pada hukum kepailitan hanya menghasilkan penyelesaian yang tidak 
menyeluruh dan tidak layak bagi permasalahan sosial, sementara pada saat yang sama mengesankan 
proses kepailitan tidak terlalu efektif”; lihat A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.14 tanggal 14 October 2002 di para. 
428 – juga tersedia di http://www.uncitral.org/en-index.htm.

Catatan akhir 17
 Keputusan diambil setelah diskusi mengenai kebijakan pengaturan standar dalam Sidang Ke-82 Konferensi 

Perburuhan Internasional di tahun 1994 dalam rangka hari jadi ke-75 ILO. Mandat Kelompok Kerja 
dilampirkan pada GB.267/LILS/WP/PRS/2.

Catatan akhir 18
 Lihat GB.283/LILS/WP/PRS/1/2.

Catatan akhir 19
 Lihat Final Report of the Working Party on International Labour Standards (Laporan Akhir Pihak Pekerja tentang 

Standar Perburuhan Internasional), dalam Buletin Resmi, Edisi Khusus, Seri A, Vol. LXII, 1979, hal. 16, dan 
Report of the Working Party on International Labour Standards (Laporan Pihak Pekerja tentang Standar 
Perburuhan Internasional), dalam Buletin Resmi, Edisi Khusus, Seri A, Vol. LXX, 1987, hal. 30.

Catatan akhir 20
 Lihat GB.267/LILS/WP/PRS/2, pp. 14-15, dan GB.267/9/2, para. 14(b)(iv).

Catatan akhir 21
 Lihat GB.271/LILS/WP/PRS/2, paras. 68-78, dan GB.271/11/2, para. 15.

Catatan akhir 22
 Lihat GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, para. 17.

Catatan akhir 23
 Harus dicatat bahwa, melalui deklarasi terpisah yang didaftarkan di tahun 1987, otoritas Gibraltar 

mengindikasikan bahwa penarikan diri Inggris harus berlaku juga pada mereka. Deklarasi yang sama juga 
didaftarkan pada tahun 1993 oleh Jersey and the Isle of Man, sehingga teritori ini tidak lagi terikat pada 
Konvensi. Berlawanan dengan hal ini, tidak ada deklarasi yang dibuat oleh Montserrat, sehingga n egara 
masih terikat pada peraturan dalam Konvensi.

Catatan akhir 24
 Indikasi lengkap laporan jatuh tempo dan yang disampaikan oleh setiap negara dimuat dalam Appendix 

I.

Catatan akhir 25
 Austria: Federal Chamber of Labour (BAK); Belarusia: Federation of Trade Unions of Belarusia (FTUB); 

Kanada: Canadian Employers Council (CEC), National Trade Unions Confederation (CSN); Cape Verde: Cape 
Verde Confederation of Free Trade Unions (CCSL); Mesir: Federation of Egyptian Trade Unions (FETU); 
Mauritius: Federation of Progressive Unions; Selandia Baru: Business New Zealand, New Zealand Council 
of Trade Unions (NZCTU); Portugal: Confederation of Portuguese Industry (CIP), General Union of Workers 
(UGT); Sri Lanka: Ceylon Workers’ Congress (CWC); Swedia: Confederation of Swedish Enterprise, Swedish 
Agency for Government Employers, Swedish Association of Local Authorities, Swedish Confederation 
of Professional Associations (SACO), Swedish Federation of County Councils, Swedish Confederation of 
Trade Unions; Turki: Turkish Confederation of Employers’ Associations (TISK); Ukraina: Confederation of 
Employers of Ukraine, Federation of Trade Unions of Ukraine; Viet Nam: Viet Nam Chamber of Commerce 
and Industry (VCCI).
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1. Ruang lingkup pemberlakuan dalam kaitannya dengan konsep “upah”

37.  Pasal 1 Konvensi mendefi nisikan istilah “pendapatan” sebagai “penghasilan atau remunerasi, apapun 
perhitungan atau tujuannya, dapat ditunjukkan dalam bentuk uang dan disepakati bersama atau melalui 
hukum atau peraturan nasional, yang dapat dibayarkan karena adanya kontrak kerja tertulis ataupun 
tidak, oleh seorang pemberi kerja kepada pekerja untuk melakukan pekerjaan atau untuk jasa yang 
dilakukan atau akan dilakukan”. Kerja-kerja persiapan untuk instrumen-instrumen yang sedang dibahas ini 
menegaskan bahwa tujuan pembuat instrumen menggunakan istilah “upah” bukanlah dalam pengertian 
teknis, sebagaimana yang mungkin terdapat di dalam kerangka hukum nasional, akan tetapi lebih kepada 
pemahaman umum yang mencakup segala bentuk dan komponen remunerasi tenaga kerja. (Catatan 
akhir 1)

38.  Di banyak negara, legislasi nasional memiliki defi nisi luas mengenai istilah “upah”, “gaji” atau “remunerasi” 
dan oleh karena itu memberikan kepastian bagi lingkup penerapan yang cukup luas bagi upaya 
pemberlakuan ketentuan-ketentuan substantif di dalam Konvensi. Contohnya, di Azerbaijan, (Catatan akhir 
2), Malta (Catatan akhir 3), dan Federasi Rusia (Catatan akhir 4), “upah” berarti segala remunerasi atau 
pendapatan, termasuk upah dasar, upah tambahan, bonus, premium, dan pembayaran lainnya. Di Pantai 
Gading (Catatan akhir 5), Gabon (Catatan akhir 6), dan Niger (Catatan akhir 7), remunerasi dipahami 
sebagai upah minimum atau dasar, serta segala bentuk manfaat, yang dibayarkan secara langsung maupun 
tidak, dalam bentuk tunai atau lainnya, kepada seorang pekerja terkait dengan pekerjaannya. Serupa 
pula di Burkina Faso (Catatan akhir 8), Lebanon (Catatan akhir 9), dan Senegal (Catatan akhir 10), 
istilah “upah” dipakai untuk mengartikan remunerasi dasar, bagaimanapun ia dirancang, upah tambahan, 
tunjangan untuk cuti yang dibayar, dan manfaat, kompensasi, dan tunjangan bentuk lainnya. Di Meksiko 
(Catatan akhir 11), Nikaragua (Catatan akhir 12), dan Venezuela (Catatan akhir 13) “upah” berarti 
remunerasi yang dapat dibayar kepada pekerja atas pekerjaannya dan terdiri dari remunerasi tunai harian, 
pembayaran cuma-cuma, bonus dan upah tambahan, komisi, manfaat dalam bentuk seperti makanan dan 
rumah tinggal dan segala jumlah uang atau keuntungan yang diberikan kepada pekerja atas pekerjaannya. 
Di Mesir (Catatan akhir 14), Kuwait (Catatan akhir 15), dan Republik Arab Suriah (Catatan akhir 
16), “upah” berarti segala uang yang diterima oleh pekerja atas pekerjaannya yang dilakukan, ditambah 
dengan pembayaran bersifat apapun, termasuk dalam bentuk apapun, kenaikan secara periodik, biaya 
hidup dan tunjangan keluarga, komisi, pembayaran cuma-cuma, bonus, dan tip.

39.  Di Amerika Serikat (Catatan akhir 17), beberapa hukum negara bagian mendefi nisikan “upah” sebagai 
segala kompensasi non-diskresi yang dibayarkan kepada pekerja sebagai ganti dari pekerjaan atau jasa 
yang diberikannya, di mana sang pekerja memiliki harapan yang mendasar untuk dibayar baik ditentukan 
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oleh waktu, tugas, jumlah, komisi, atau metode perhitungan lainnya. Upah termasuk pembayaran saat 
sakit, saat liburan, pemutusan hubungan kerja, lembur, komisi, bonus, dan jumlah lainnya yang dijanjikan 
serta pembayaran kepada pekerja atau kepada sebuah lembaga simpanan untuk manfaat pekerja, seperti 
pembayaran untuk kesehatan, medis, rumah sakit, kesejahteraan, pensiun ketika pemberi kerja memiliki 
sebuah kebijakan atau kebiasaan melakukan pembayaran tersebut. Di Kanada (Catatan akhir 18), “upah” 
secara umum didefi nisikan sebagai setiap bentuk remunerasi untuk pekerjaan yang dilakukan dengan 
pengecualian atas tip dan gratifi kasi lainnya. Di samping adanya fakta bahwa istilah-istilah yang digunakan 
mungkin cukup berbeda, ketentuan-ketentuan yang serupa telah diadopsi di banyak negara, maka 
perlindungan yang disediakan oleh hukum dan regulasi nasional yang mengimplementasikan Konvensi 
mencakup komponen upah seperti tunjangan keluarga, bonus produksi, komisi dan keuntungan/kenaikan, 
pembagian laba, tunjangan non-uang, tunjangan yang dibayarkan sesuai dengan senioritas, banyaknya 
lembur pekerja, atau karena kondisi kerja yang spesifi k, seperti jam kerja yang bergiliran (shift work), kerja 
yang berbahaya, penghargaan tahunan, dan pembayaran bersifat kompensasi tambahan lainnya (Catatan 
akhir 19).

40.  Akan tetapi, di beberapa negara, istilah “upah” tidak ditafsirkan secara cukup luas untuk berlaku pada 
segala bentuk remunerasi atau pendapatan. Sebagai akibatnya, tunjangan dan penambahan yang khusus 
tidak dianggap sebagai upah. Sebagai contoh, di Argentina (Catatan akhir 20), Kolombia (Catatan akhir 
21), dan Honduras (Catatan akhir 22), tunjangan jaminan sosial tidak dianggap sebagai upah. Di Republik 
Ceko (Catatan akhir 23) dan Slovakia (Catatan akhir 24), pembayaran yang terkait dengan “kompensasi 
upah”, “kompensasi tunai”, biaya perjalanan, pendapatan dari pembagian modal atau obligasi, remunerasi 
untuk pekerjaan darurat atau siap siaga tidak dimasukkan dalam lingkup istilah “upah” atau “gaji”. Sama 
halnya dengan Brasil (Catatan akhir 25), dan Republik Demokratik Kongo (Catatan akhir 26), perawatan 
kesehatan, tunjangan keluarga yang diatur hukum dan biaya perjalanan tidak dianggap sebagai komponen 
dari remunerasi. Di Bahama (Catatan akhir 27) upah mencakup segala bentuk remunarsi pekerjaan 
yang dilakukan, kecuali tip, bonus, dan gratifi kasi lainnya, sementara di Kongo (Catatan akhir 28) upah 
termasuk remunerasi dasar, premium, tunjangan dan ganti rugi dalam bentuk apapun, kecuali untuk 
kompensasi dalam hal pemecatan. Di Malaysia (Catatan akhir 29) “upah” berarti upah dasar dan segala 
bentuk pembayaran lainnya dalam bentuk tunai yang dibayarkan kepada pekerja atas suatu pekerjaan 
yang dilakukan dengan pengecualian atas: (i) nilai dari setiap akomodasi tempat tinggal atau kebutuhan 
makan, bensin, listrik, atau air atau bantuan medis; (ii) setiap kontribusi yang dibayarkan oleh pemberi 
kerja sendiri kepada setiap dana pensiun, dana darurat, skema pensiun atau dana lainnya atau skema 
yang dibentuk bagi kesejahteraan pekerja; (iii) setiap tunjangan perjalanan; (iv) setiap gratifi kasi; (v) setiap 
bonus tahunan; (vi) setiap jumlah yang dibayarkan untuk biaya-biaya khusus yang muncul karena sifat dari 
pekerjaan.

41.  Di Mauritius (Catatan akhir 30), remunerasi terdiri atas semua honor yang diperoleh pekerja kecuali 
untuk uang yang dibayar sebagai hasil dari pembagian keuntungan, sementara di Namibia (Catatan akhir 
31) undang-undang memberikan pengecualian di dalam defi nisi hukum terhadap remunerasi bagi setiap 
pembayaran untuk perjalanan dan biaya hidup karena pensiun atau pemutusan hubungan kerja terhadap 
pekerja. Di Seychelles (Catatan akhir 32) hanya pembayaran kerja lembur atau tujuan-tujuan insidental 
lainnya yang tidak dianggap termasuk ke dalam defi nisi upah, sementara di Sudan (Catatan akhir 33) 
istilah “upah” berarti jumlah upah dasar dan setiap bentuk manfaat termasuk nilai tunai makanan, bensin, 
atau tempat tinggal, atau setiap bentuk pembayaran kerja lembur atau setiap keuntungan khusus yang 
dibayarkan untuk kinerja atas sebuah pekerjaan, namun tidak termasuk setiap kontribusi yang dibayarkan 
oleh pemberi kerja atas nama pekerja kepada lembaga jaminan sosial atau pengeluaran-pengeluaran 
khusus yang ditanggung pemberi kerja. Di Tunisia (Catatan akhir 34) undang-undang mendefi nisikan 
remunerasi sebagai bagian dari upah dasar tanpa melihat bagaimana hal tersebut dihitung, serta setiap 
tambahan upah, baik dalam bentuk tunai atau barang, umum atau spesifi k, standar atau berubah-ubah, 
kecuali untuk penggantian pengeluaran atau biaya.
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42.  Perlu juga diperhatikan kasus-kasus di mana legislasi terkait dengan perlindungan upah hanya tertuju 
pada kontrak tertulis, yang menimbulkan pertanyaan bagaimana upah dilindungi dalam kasus pekerjaan 
yang terdapat dalam kontrak tidak tertulis. Dalam salah satu komentar terkini dari Komite tentang hal 
ini, Pemerintah Azerbaijan (Catatan akhir 35) diundang untuk menyampaikan langkah-langkah untuk 
memastikan perlindungan upah dalam hal pekerjaan terhadap para petani individu atau perusahaan 
keluarga di sektor pertanian, di mana kontrak pekerjaan dapat disepakati secara lisan.

43.  Harus perlu pula diperhatikan bahwa di beberapa negara, seperti Azerbaijan, Belarusia, dan Mesir, 
defi nisi hukum dari upah dibatasi untuk pembayaran bagi pekerjaan yang secara nyata dilakukan, dan 
tidak termasuk pada pembayaran yang mungkin telah disepakati namun belum dilaksanakan dalam hal 
pekerjaan yang masih harus diselesaikan.

44.  Di beberapa negara, legislasi nasional memperkenalkan kembali defi nisi istilah “upah” sebagaimana diatur 
dalam Pasal 1 Konvensi. Hal ini seperti terjadi pada, contohnya, Kamerun (Catatan akhir 36), Nigeria 
(Catatan akhir 37), dan Paraguay (Catatan akhir 38). Dalam hal kasus di Filipina (Catatan akhir 39), 
defi nisi upah mengikuti apa yang terdapat dalam Konvensi, namun juga termasuk nilai yang pantas 
dan adil, sebagaimana ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja, atas tempat tinggal dan penginapan atau 
fasilitas lainnya yang sesuai yang ditentukan oleh pemberi kerja kepada pekerjanya.

45.  Di beberapa negara, seperti Bulgaria, Republik Afrika Tengah, Komoro, Kuba, Siprus, Djibouti, Kirgistan, 
Madagaskar, Mauritania, Polandia, dan Tajikistan (Catatan akhir 40) tidak tidak terdapat defi nisi umum 
istilah “upah”, namun hanya elemen-elemen dari sebuah defi nisi implisit dalam berbagai ketentuan 
terkait dengan remunerasi tenaga kerja. Hal ini juga yang terjadi di Hungaria, meskipun Pemerintah telah 
memastikan bahwa semua jenis remunerasi yang disebutkan dalam bagian-bagian terkait dalam Undang-
Undang Tenaga Kerja, seperti upah tambahan, manfaat dalam barang, bonus, insentif, pembagian 
keuntungan dan dividen, harus dipahami sebagai bagian dari upah dan oleh karena itu dicakup oleh 
ketentuan terkait dengan perlindungan upah. Pemerintah Mali telah melaporkan bahwa sebuah defi nisi 
istilah “upah” akan dimasukan ke dalam Undang-Undang Tenaga Kerja dalam kesempatan pertama untuk 
merefl eksikan ketentuan-ketentuan terkait di dalam Konvensi.

46.  Dalam kasus lainnya, legislasi nasional memiliki lebih dari satu defi nisi “upah” atau “remunerasi” yang 
tidak sepenuhnya konsisten antara satu dengan lainnya dan tidak sepenuhnya sesuai dengan defi nisi yang 
terdapat dalam Pasal ini. Hal ini terjadi, contohnya, di Sri Lanka (Catatan akhir 41) di mana undang-
undang utama di bidang perlindungan upah hanya menyebutkan bahwa upah termasuk setiap remunerasi 
yang dibayar terkait dengan kerja lembur atau setiap hari libur, sementara di dalam undang-undang 
lainnya yang pemberlakuannya lebih terbatas mengatur bahwa remunerasi berarti gaji atau upah dan 
termasuk setiap tunjangan biaya hidup khusus, setiap tunjangan untuk kerja lembur, dan tunjangan lainnya 
sebagaimana telah disepakati. Sama halnya di Panama (Catatan akhir 42), Undang-Undang Tenaga Kerja 
memiliki sebuah defi nisi umum untuk istilah “upah”, yang terdiri dari setiap pembayaran dalam bentuk 
tunai atau uang atau barang serta pembayaran cuma-cuma, bonus, upah tambahan, honorarium, komisi, 
pembagian keuntungan, dan secara umum setiap jumlah atau laba yang diperoleh pekerja terkait dengan 
pekerjaan mereka, tetapi juga menyebutkan bahwa berbagai tunjangan, seperti produktivitas premium, 
bonus, pembayaran cuma-cuma, upah tambahan bulan ke-13, donasi, dan pembagian keuntungan tidak 
diperhitungkan sebagai upah.

1.1. Pengertian “upah” yang dilindungi

Komite mencatat bahwa berbagai tuduhan yang disampaikan organisasi serikat buruh penandatangan 
dan jawaban dari pemerintah menunjukkan sebuah mekanisme pengaturan dan legislatif yang merusak 
konsep upah dengan mengadopsi tunjangan dan berbagai pemberian biaya (transportasi, makanan) yang 
dibayarkan oleh pemberi kerja, yang tidak mempengaruhi jumlah upah, dalam pengertian bagian 133 
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Undang-Undang Tenaga Kerja Organik. (...) Komite mencatat bahwa organisasi serikat buruh menganggap 
bahwa kebijakan “penghilangan gaji” merupakan pelanggaran Pasal 1 Konvensi No. 95, di mana hukum 
dan regulasi yang membuat atau meningkatkan manfaat dan tunjangan menyatakan bahwa mereka 
berkarakteristik non-upah dan sehingga mereka tidak diperimbangkan di dalam penghitungan tunjangan 
yang, baik berdasarkan hukum atau kesepakatan kolektif, dibayarkan kepada pekerja. Beberapa dokumen 
menyebutkan bahwa keuntungan-keuntungan ini tidak dianggap sebuah bagian integral dari upah dasar 
untuk menghitung tunjangan, biaya, dan kompensasi yang, berdasarkan hukum atau kesepakatan kolektif, 
dapat diberikan kepada pekerja selama bekerja atau pada saat berakhirnya hubungan kerja. Komite juga 
mencatat bahwa Pasal 1 Konvensi No. 95 memberikan suatu defi nisi istilah “upah” “di dalam Konvensi 
ini”. Defi nisi ini mungkin lebih luas dari yang terdapat dalam legislasi nasional, meskipun hal ini tidak 
dengan serta-merta berarti pelanggaran terhadap Konvensi – asalkan remunerasi atau pendapatan yang 
dibayarkan, dapat dibayar berdasarkan sebuah kontrak kerja oleh seorang pemberi kerja kepada pekerja, 
istilah apapun yang digunakan, tercakup dalam ketentuan Pasal 3 sampai Pasal 15 Konvensi. Inilah yang 
dimaksudkan di dalam pengamatan Komite Para Ahli tentang Pemberlakuan Konvensi dan Rekomendasi, 
yang mana organisasi serikat buruh terkait menyatakan: fakta bahwa keuntungan, bagaimanapun hal itu 
diistilahkan, tidak termasuk ke dalam defi nisi upah sebagaimana terdapat dalam legislasi nasional tidak 
secara langsung merupakah pelanggaran Konvensi. (...) Akan tetapi, dengan secara lugas menyebutkan 
bahwa tunjangan dan pembiayaan bersifat non-upah dan akibatnya, hal tersebut tidak dianggap untuk 
tujuan penghitungan keuntungan yang, berdasarkan hukum atau kesepakatan kolektif, dapat diberikan 
kepada pekerja selama masa bekerja, hukum dan regulasi di atas berdampak, di antaranya, meniadakan hal 
tersebut dari jaminan yang diatur oleh Undang-Undang Tenaga Kerja Organik dalam penerapan ketentuan-
ketentuan yang relevan dari Konvensi. Maka, Komite meminta Pemerintah untuk menyebutkan langkah-
langkah yang telah diambil untuk memastikan bahwa tunjangan, yang bersifat non-upah berdasarkan 
legislasi nasional, dalam pemberlakuan Konvensi No. 95, tercakup oleh perlindungan dalam Undang-
Undang Tenaga Kerja Organik, dengan membatalkan ketentuan atau aturan yang tidak sesuai dengan 
bagian 133 Undang-Undang Tenaga Kerja Organik. (...) Komite menyampaikan bahwa pengumpulan 
keputusan yang menyatakan bahwa keuntungan yang diberikan berdasarkan hukum dan regulasi di atas 
bukanlah bersifat upah, mengurangi jumlah total yang dilindungi di dalam istilah “upah” sedemikian rupa 
sehingga menghilangkan makna dari konsep “upah”.

Sumber: Laporan Komite yang dibentuk untuk memeriksa pengaduan yang dibuat atas dasar pasal 24 Konstitusi yang menduga 
adanya pengabaian yang dilakukan oleh Venezuela terhadap Konvensi No. 95, Maret 1997, GB.268/14/9, paragraf 17-23, hal. 
5-8.

47.  Dalam beberapa kesempatan, Komite dihadapkan pada situasi di mana konsep “upah” telah secara 
progresif dihilangkan dari artinya melalui pemberlakuan hukum yang menyebutkan bahwa tunjangan 
dan pembiayaan khusus adalah bersifat non-upah, sehingga mengurangi jumlah total yang secara efektif 
dilindungi oleh legislasi nasional. Pada satu kesempatan, kebijakan “penghilangan gaji” ini menimbulkan 
sebuah pengaduan yang dibuat berdasarkan Pasal 24 Konstitusi ILO, yang diajukan oleh organisasi serikat 
buruh penandatangan dengan tuduhan bahwa mekanisme legislatif dan pengaturan yang menghilangkan 
konsep upah dengan mengadopsi tunjangan dan berbagai pembiayaan yang tidak dianggap sebagai upah 
dalam pengertian hukum, merupakan pelanggaran Pasal 1 Konvensi. Dalam mengadopsi kesimpulan, 
komite tripartit yang dibentuk untuk memeriksa pengaduan ini, Dewan Pimpinan menyampaikan pandangan 
bahwa fakta bahwa tunjangan upah, bagaimanapun ia diistilahkan, tidak termasuk ke dalam defi nisi upah 
yang terdapat dalam legislasi nasional tidak, secara langsung, merupakan pelanggaran terhadap Konvensi 
sepanjang remunerasi atau pendapatan yang dibayarkan, dapat dibayar berdasarkan kontrak pekerjaan 
oleh pemberi kerja kepada pekerja, apapun istilah yang digunakan, tercakup oleh ketentuan-ketentuan di 
dalam Pasal 3 sampai Pasal 15 Konvensi. Maka dari itu Komite meminta Pemerintah yang terkait untuk 
menyebutkan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa tunjangan-tunjangan, yang tidak 
bersifat upah berdasarkan hukum nasional, dalam pemberlakuan Konvensi, tercakup oleh perlindungan 
yang diberikan oleh hukum dan regulasi nasional tentang upah. (Catatan akhir 43) 
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2. Ruang lingkup pemberlakuan kepada orang: Pengecualian kategori pekerja 
tertentu

48.  Pasal 2, Paragraf 1 Konvensi menyatakan bahwa Konvensi “berlaku kepada semua orang yang upahnya 
dibayarkan atau dapat dibayarkan”. Namun demikian, Konvensi memungkinkan negara-negara anggota 
untuk memberikan pengecualian kepada beberapa kategori tertentu dari pekerja dari ruang lingkup 
pemberlakuan. Pasal 2, Paragraf 2 Konvensi menyatakan bahwa “pihak berwenang dapat, setelah 
berkonsultasi dengan organisasi pekerja dan pemberi kerja secara langsung, jika ada, memberikan 
pengecualian atas pemberlakuan semua atau setiap ketentuan dalam Konvensi mengenai kategori orang, 
di mana situasi dan kondisi pekerjaannya sedemikian rupa sehingga pemberlakuan terhadapnya atas 
semua atau setiap ketentuan-ketentuan tersebut dapat menjadi tidak pantas, dan bagi mereka yang tidak 
dipekerjakan di bidang tenaga kerja manual atau dipekerjakan di wilayah jasa rumah tangga atau pekerjaan 
yang serupa”. (Catatan akhir 44)

49. Berdasarkan Pasal 2, Paragraf 3 Konvensi, negara-negara anggota harus menyampaikan, dalam laporan 
pertama mereka yang diserahkan sesuai dengan Pasal 22 Konstitusi, setiap kategori orang yang mereka 
ajukan untuk dikecualikan dari pemberlakuan Konvensi, meskipun setelah tanggal laporan tahunan 
pertama tidak ada pengecualian lebih jauh yang dibolehkan terkait dengan kategori orang-orang yang 
sebelumnya sudah disampaikan. (Catatan akhir 45) Pada beberapa kesempatan, Komite telah memberi 
perhatian pada ketentuan ini dan telah mengingatkan negara-negara yang meratifi kasi bahwa mereka 
hanya dapat menggunakan kemungkinan untuk melakukan pengecualian tersebut pada saat laporan 
tahunan pertama, atau kapanpun setelahnya sejauh mereka telah memberitahukan pada saat laporan 
tahunan pertama tentang keinginan mereka untuk mengecualikan kategori tertentu pada saat kemudian. 
(Catatan akhir 46)

50.  Juga perlu untuk disampaikan bahwa di beberapa negara seperti Barbados (Catatan akhir 47) dan 
Swaziland (Catatan akhir 48), kemungkinan pengecualian yang diatur di dalam Pasal 2, Paragraf 2 
Konvensi telah secara harafi ah dimasukkan ke dalam legislasi nasional, meskipun dalam praktiknya tidak 
mungkin lagi untuk menggunakan kemungkinan tersebut karena pembatasan prosedural yang tercantum 
dalam Pasal 2, Paragraf 3 Konvensi. Pengamatan yang sama berlaku juga bagi Botswana (Catatan akhir 
49) di mana legislasi menyatakan bahwa Menteri dapat, setelah konsultasi dengan organisasi pekerja 
dan pemberi kerja terkait, dengan perintah, memberikan pengecualian bagi pemberlakuan ketentuan-
ketentuan yang terkait pada perlindungan upah yang dibayarkan kepada kategori pekerja yang memiliki 
situasi dan kondisi pekerjaan sedemikian rupa sehingga pemberlakuan ketentuan-ketentuan tersebut akan, 
berdasarkan pendapat Menteri, menjadi tidak sesuai.

51.  Di banyak negara, ketentuan-ketentuan legislasi nasional yang terkait dengan perlindungan upah berlaku 
kepada seluruh pekerja tanpa pengecualian. Hal ini sebagaimana terjadi di Irak (Catatan akhir 50), 
Slovenia (Catatan akhir 51), Tajikistan (Catatan akhir 52), dan Tunisia (Catatan akhir 53). Demikian 
pula di Republik Moldova (Catatan akhir 54), Undang-Undang tentang Upah berlaku bagi semua orang 
yang dipekerjakan berdasarkan kontrak dalam perusahaan, organisasi, dan institusi, terlepas dari bentuk 
kepemilikannya.

52.  Namun demikian, di negara-negara lainnya terdapat berbagai jenis pekerja yang dikecualikan dari ruang 
lingkup pemberlakuan legislasi tenaga kerja umum, maka, mereka ditinggalkan dan tidak dilindungi 
terkait dengan pembayaran upah mereka. Di banyak negara, seperti Kongo (Catatan akhir 55), Gabon 
(Catatan akhir 56), dan Senegal (Catatan akhir 57), orang-orang yang ditunjuk untuk menempati 
posisi permanen dalam jasa pelayanan publik diberikan pengecualian dari ruang lingkup pemberlakuan 
Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pegawai negeri sipil juga termasuk di luar lingkup Undang-Undang 
Ketenagakerjaan di Brasil (Catatan akhir 58), Guinea (Catatan akhir 59), Hungaria (Catatan akhir 60), 
dan Republik Islam Iran (Catatan akhir 61). Akan tetapi, kategori orang-orang seperti itu diasumsikan 



28

2003, Perlindungan Upah

tidak termasuk pekerja kasar dan bahwa mereka menikmati perlindungan upah yang cukup berdasarkan 
undang-undang yang spesifi k.

53.  Demikian pula halnya di Aljazair (Catatan akhir 62), Kamerun (Catatan akhir 63), dan Uganda (Catatan 
akhir 64), aturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak berlaku bagi anggota penegak hukum, 
yang diatur dengan aturan dan regulasi khusus. Di Bahrain (Catatan akhir 65) dan Mesir (Catatan akhir 
66), pejabat negara dan pegawai lainnya yang dipekerjakan oleh organisasi dan perusahaan publik di 
sektor publik, serta anggota kepolisian, keamanan, dan angkatan bersenjata, tidak termasuk di dalam 
lingkup Undang-Undang Ketenagakerjaan dan persyaratan pekerjaan mereka diatur oleh hukum khusus. 
Hal ini juga terjadi di Swaziland (Catatan akhir 67) dan Zambia (Catatan akhir 68) di mana Undang-
Undang Ketenagakerjaan, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan upah, tidak berlaku 
kepada anggota angkatan bersenjata, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan. 

54.  Di beberapa negara, pekerja rumah tangga tidak dimasukkan ke dalam ruang lingkup hukum dan regulasi 
yang memberlakukan ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi. Hal ini dapat dilihat di beberapa negara, 
seperti di Argentina (Catatan akhir 69), Mesir (Catatan akhir 70), Filipina (Catatan akhir 71), dan 
Venezuela (Catatan akhir 72). Demikian pula halnya dengan Kuwait (Catatan akhir 73) dan Qatar 
(Catatan akhir 74), di mana orang-orang yang dipekerjakan di bidang rumah tangga, seperti perawat, 
supir, juru masak atau tukang kebun, dikecualikan dari ruang lingkup pemberlakuan Undang-Undang 
Ketenagakerjaan. Hal ini juga terjadi di Swaziland (Catatan akhir 75) meskipun pekerja rumah tangga 
tampak seperti termasuk ke dalam ruang lingkup istilah “pekerja” dan oleh karenanya harus dilindungi 
oleh ketentuan perlindungan upah.

55.  Di beberapa negara, seperti Libya Arab Jamahiriya (Catatan akhir 76) dan Spanyol (Catatan akhir 77) 
orang yang dipekerjakan di perusahaan keluarga tidak termasuk ke dalam ketentuan Undang-Undang 
Ketenagakerjaan. Posisi ini pula yang diterapkan di Bahrain (Catatan akhir 78) dan Arab Saudi (Catatan 
akhir 79) di mana anggota keluarga pekerja dan kerabat sedarah atau melalui pernikahan yang tinggal 
di rumahnya, dan yang secara efektif dan sepenuhnya ditunjang olehnya, juga berada di luar cakupan 
pemberlakuan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

56.  Lebih lanjut, bisnis kecil terkadang tidak dimasukkan kedalam cakupan legislasi ketenagkerjaan umum. 
Contohnya di Kuwait (Catatan akhir 80) dan Uni Emirat Arab (Catatan akhir 81), pekerja yang bekerja di 
perusahaan kecil yang biasanya mempekerjakan maksimal lima orang pekerja tidak dimasukkan kedalam 
cakupan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Situasi seperti ini juga terjadi di Qatar (Catatan akhir 82) 
terkait dengan perusahaan-perusahaan kecil yang mempekerjakan kurang dari enam orang pekerja, 
sementara di Republik Islam Iran (Catatan akhir 83), perusahaan dengan pekerja kurang dari sepuluh 
orang dapat, bila situasi memungkinkan, untuk sementara dikecualikan dari beberapa ketentuan-ketentuan 
Undang-Undang Ketenagakerjaan melalui keputusan Pemerintah.

57.  Di negara-negara lainnya, seperti Dominika (Catatan akhir 84), legislasi mengenai perlindungan 
upah berlaku hanya kepada pekerja yang melakukan kerja kasar, sementara pekerja yang melakukan 
pekerjaan administrasi secara gamblang dikecualikan dari cakupan pemberlakuannya. Sama halnya di 
Malaysia (Catatan akhir 85), hanya pekerja kasar, termasuk pembantu rumah tangga, pekerja di bidang 
transportasi dan anak buah kapal, dilindungi oleh legislasi yang memberikan efek kepada Konvensi. Di 
Norwegia (Catatan akhir 86), pekerja yang dipekerjakan di industri perkapalan, perburuan, dan perikanan 
dikecualikan dari cakupan hukum utama mengenai perlindungan upah, dan Raja diberikan diskresi yang 
luas untuk menentukan apakah dan sejauh mana hukum dapat berlaku kepada bidang-bidang lainnya, 
seperti penerbangan sipil, administrasi publik, dan agrikultur, atau kategori pekerja lainnya seperti pekerja 
rumahan dan pekerja rumah tangga. Di Bahrain (Catatan akhir 87) dan Kuwait (Catatan akhir 88), 
Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak berlaku kepada pekerja kapal dagang, insinyur, dan anak buah 
kapal, yang kontrak kerjanya tunduk pada hukum khusus.
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58.  Dalam beberapa kasus tertentu, pekerja lepas dikecualikan dari perlindungan upah dalam perundangan. 
Hal demikian terjadi seperti di Sudan (Catatan akhir 89) dan Yaman (Catatan akhir 90). Peraturan yang 
mirip juga ditemukan di Qatar (Catatan akhir 91) dan Uni Emirat Arab (Catatan akhir 92) di mana 
pekerja lepas atau sementara dipahami sebagai pekerja yang dipekerjakan secara musiman untuk durasi 
kontrak antara tiga bulan sampai satu tahun.

59.  Kategori lain dari pekerja yang seringkali dikecualikan dari cakupan perundang-undangan perlindungan 
terkait dengan pembayaran upah adalah pekerja rumahan. Di Nigeria (Catatan akhir 93) contohnya, 
pekerja rumah tangga tidak dimasukkan ke dalam defi nisi “pekerja”. Terkait dengan hal ini, Komite telah 
menyatakan sejak lama bahwa pekerja rumah tangga dianggap sebagai pekerja kasar berdasarkan Konvensi 
dan maka dari itu harus menikmati perlindungan penuh atasnya.

60.  Beberapa negara memberikan pengecualian terhadap non-pekerja kasar dengan gaji tinggi. Hal ini 
terjadi contohnya di Malaysia (Catatan akhir 94) di mana perundang-undangan yang terkait dengan 
perlindungan upah berlaku kepada semua pekerja yang menerima upah tidak lebih dari 1,500 Ringgit 
untuk satu bulan. Sama halnya di Spanyol (Catatan akhir 95), eksekutif perusahaan diberikan pengecualian 
dari pemberlakuan perundang-undangan nasional mengenai upah.

61.  Di Lebanon (Catatan akhir 96) dan Libya Arab Jamahiriya (Catatan akhir 97), ruang lingkup Undang-
Undang Ketenagakerjaan memberikan pengecualian kepada badan-badan usaha pertanian yang tidak 
bersifat komersil atau industrial. Dalam hal ini, Komite telah, selama beberapa tahun, menyatakan fakta 
bahwa pekerja sektor pertanian tanpa terkecuali termasuk ke dalam ruang lingkup Konvensi sepanjang 
mereka mendapatkan upah atau dapat diupah dan bahwa perlu diambil langkah-langkah yang bertujuan 
untuk memperluas perlindungan yang diberikan oleh Konvensi bagi pekerja-pekerja tersebut dengan 
beberapa cara yang lain. Serupa juga di Arab Saudi (Catatan akhir 98) dan Sudan (Catatan akhir 99), 
di mana orang yang dipekerjakan di sektor pertanian dan pastoral diberikan pengecualian dari cakupan 
Undang-Undang Ketenagakerjaan, kecuali bagi orang-orang yang dipekerjakan di perusahaan atau bidang 
pertanian yang memproses atau memasarkan sendiri produk mereka, atau orang yang mengoperasikan 
atau memperbaiki peralatan mekanis yang dibutuhkan bagi pertanian. Pekerja pertanian juga tidak 
dimasukkan ke dalam ruang lingkup perundang-undangan ketenagakerjaan umum di Argentina (Catatan 
akhir 100) dan Bolivia (Catatan akhir 101), sementara di Republik Islam Iran (Catatan akhir 102), 
undang-undang mengatur tentang kemungkinan bagi pengecualian pekerjaan pertanian dari ruang 
lingkup Undang-Undang Ketenagakerjaan, sejauh diperlukan.

62.  Kadang kala, cakupan perundang-undangan nasional tidak mencakup pekerja magang, meskipun 
berdasarkan persyaratan Konvensi pekerja dalam bidang tersebut tidak boleh dikecualikan dari 
perlindungan. Hal ini yang terjadi contohnya, di Zambia (Catatan akhir 103). 

63.  Terakhir, dalam beberapa kasus, meskipun tidak ada pengecualian yang saat ini diberlakukan, perundang-
undangan nasional memberikan kewenangan diskresi yang luas kepada pemerintah. Pemerintah Seychelles 
(Catatan akhir 104), contohnya telah melaporkan bahwa tidak ada kategori atau orang yang dikecualikan 
dari ruang lingkup pemberlakuan setiap hukum nasional mengenai perlindungan upah, meskipun Menteri 
Ketenagakerjaan dapat, berdasarkan Undang-Undang Pekerjaan, memberikan pengecualian terhadap 
setiap kontrak pekerjaan, kategori orang, atau bisnis atau pekerjaan dari pemberlakuan semua atau setiap 
ketentuan-ketentuan sesuai dengan persyaratan yang menteri anggap pantas.

64.  Sebagai ringkasan, Konvensi mensyaratkan bahwa semua orang yang diberikan atau dapat diberikan 
upah menikmati perlindungan terkait dengan pembayaran upah mereka dan lingkup dari perlindungan 
tersebut harus seluas mungkin dalam mencakup semua bentuk dan jenis remunerasi yang diterima oleh 
pekerja atas pekerjaan mereka. Meskipun jelas bahwa Pasal 2 dari Konvensi menyasar pada perlindungan  
bagi semua pekerja tanpa adanya pengecualian, pasal tersebut juga memberikan keleluasaan dalam 
memperbolehkan adanya pengecualian bagi kategori-kategori tertentu dari non-pekerja kasar untuk tunduk 
pada persyaratan-persayaratan khusus. Terkait dengan hal ini, Komite mengemukakan kekhawatirannya 
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bahwa dalam kasus-kasus tertentu, sejumlah besar pekerja, seperti pekerja pertanian, pekerja lepas 
dan rumahan, masih belum terlindungi, yang tidak sesuai dengan sifat terbatas dan sementara dari 
pengecualian yang diperbolehkan oleh Pasal 2, ayat 2 Konvensi. Dalam kaitannya dengan ruang lingkup 
materi penerapannya, Komite mempertimbangkan bahwa perlu untuk mengingatkan bahwa Pasal 1 dari 
Konvensi tidak dimaksudkan untuk membentuk sebuah “model” defi nisi yang mengikat bagi istilah “upah”, 
akan tetapi untuk memastikan bahwa pendapatan nyata pekerja, bagaimanapun diistilahkan atau dikenal, 
agar tetap dilindungi secara penuh berdasarkan hukum nasional yang terkait dengan hal-hal yang diatur 
dalam Pasal 3 sampai Pasal 15 dari Konvensi. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh pengalaman 
terkini, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan “penghilangan gaji” yang dipraktekkan di beberapa 
negara, kewajiban-kewajiban dari Konvensi dalam hal perlindungan upah pekerja tidak dapat dipotong 
hanya dengan dalih terminologi, namun membutuhkan cakupan yang luas dan dapat dipercaya melalui 
perundang-undangan nasional yang terkait dengan remunerasi ketenagakerjaan dalam bentuk apapun 
itu.

Catatan akhir

Catatan akhir 1
Sebagaimana dicatat dalam laporan pendahuluan Kantor Perburuhan Internasional yang disiapkan untuk 
diskusi Konferensi pertama, “di banyak negara kata ‘upah’ memiliki pengertian hukum yang pasti dan 
terbatas; hal ini dapat berarti, contohnya, remunerasi pekerja kasar, atau pekerja yang bayarannya dihitung 
berdasarkan waktu kurang dari satu bulan, atau pekerja pabrik, sebagaimana dibedakan dari pekerja 
intelektual, mempekerjakan orang yang remunerasinya dikalkulasikan berdasarkan bulan atau tahunan, 
atau pekerja kantor dan administrasi. Hal ini dapat berarti bahwa, bila Konferensi harus memutuskan 
untuk mengadopsi peraturan internasional mengenai hal ini dalam bentuk sebuah Konvensi, situasi ini 
dapat menimbulkan kesulitan dalam penafsiran. Dalam kesempatan ini Kantor Perburuhan Internasional 
mengusulkan solusi yang dimungkinkan bagi masalah ini yang akan mengambil bentuk sebuah keputusan 
bahwa peraturan internasional yang diajukan harus berlaku kepada remunerasi atau pendapatan, 
bagaimanapun ditujukan atau dikalkulasikan, dapat ditunjukkan dalam bentuk uang, yang dapat dibayarkan 
oleh seorang pemberi kerja kepada pekerja atas pekerjaan atau jasa yang diberikan berdasarkan sebuah 
kontrak kerja yang tertulis atau tidak tertulis”; lihat ILC, Sidang ke-31, 1948, Laporan IV(c)(1), hal. 6; 
dan ILC, Sidang ke-31, 1948, Laporan VI(c)(2), hal. 68. Selama diskusi Konferensi, defi nisi awal yang 
diajukan oleh Kantor hanya diamandemen untuk memasukkan perkataan “terkait dengan pekerjaan yang 
diselesaikan atau jasa yang diberikan” untuk membuatnya jelas bahwa istilah “upah” berarti remunerasi 
untuk pekerjaan yang diselesaikan atau jasa yang diberikan dan hal ini mengecualikan pembayaran untuk 
alasan lainnya; lihat ILC, Sidang ke-31, 1948, Rekaman Sidang, hal. 459.

Catatan akhir 2
(1), s. 154(1). Hal ini juga yang terjadi di Republik Moldova (2), s. 2(2), (4); Rumania (2), s. 1(2); Slovenia 
(1), s. 126(2); Uganda (1), s. 66.

Catatan akhir 3
(1), s. 2(1)

Catatan akhir 4
(1), s. 129

Catatan akhir 5
(1), s. 31.1. Hal ini juga yang terjadi di Benin (1), s. 207; Cape Verde (1), s. 117; Chad (1), s. 246; Guinea 
(1), s. 206; Guinea-Bissau (1), s. 94; Libya Arab Jamahiriya (1), s. 31; Yaman (1), s. 2.

Catatan akhir 6
(1), s. 18
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Catatan akhir 7
(1), s. 147

Catatan akhir 8
(1), s. 116.

Catatan akhir 9
(1), s. 57.

Catatan akhir 10
(1), s. L.118.

Catatan akhir 11
(2), ss. 82, 84. Hal ini juga yang terjadi di Bolivia (1), s. 52; (2), s. 39; Republik Dominika (1), ss. 192, 195, 
197; Ekuador (2), ss. 80, 95; (1), s. 35(14).

Catatan akhir 12
(2), ss. 81, 84.

Catatan akhir 13
(1), s. 133.

Catatan akhir 14
(1), s. 1. Defi nisi serupa juga ditemukan di Bahrain (1), s. 66; Arab Saudi (1), s. 7(6); Uni Emirat Arab (1), 
s. 1.

Catatan akhir 15
(1), s. 28.

Catatan akhir 16
(1), s. 3.

Catatan akhir 17
Lihat, contohnya, Arizona (7), s. 23-350; Iowa (20), s. 91A.2(7); Kentucky (22), s. 337.010(1)(c); New 
Hampshire (36), s. 275:42(III); New York (39), ss. 190(1), 198-c; Carolina Utara (40), s. 95-25.2(16); 
Texas (51), s. 61.001(7); Wisconsin (58), s. 109.01(3). Berdasarkan hukum Virginia Barat (57), s. 21-5-1, 
“upah” berarti kompensasi untuk pekerjaan atau jasa yang diberikan oleh seorang pekerja dan termasuk 
tunjangan tambahan yang dapat dihitung dan dibayarkan secara langsung kepada pekerja seperti liburan 
biasa, liburan kelulusan, liburan bebas, liburan, cuti sakit, cuti pribadi, bonus insentif produksi, tunjangan 
sakit dan kecelakaan dan tunjangan terkait dengan perlindungan medis dan pensiun. Serupa halnya di 
Georgia (15), s. 34-5-2, Massachusetts (27), s. 148, dan Nebraska (34), s. 48-1202, “upah” didefi nisikan 
dalam bentuk yang menyeluruh sebagai kompensasi untuk pekerjaan termasuk pembayaran dalam bentuk 
barang, komisi dan bonus, liburan serta tunjangan pekerja lainnya. Di negara-negara bagian lainnya, 
istilah “upah” hanya didefi nisikan sebagai kompensasi untuk pekerjaan atau jasa yang diberikan oleh 
seorang pekerja, entah apakah jumlahnya ditentukan berdasarkan waktu, tugas, jumlah, komisi atau dasar 
lainnya; lihat contohnya, California (9), s. 200; Colorado (10), s. 8-4-101(9); Connecticut (11), s. 31-71a; 
Delaware (13), s. 1101(a)(2); District of Columbia (14), s. 32-1301; Idaho (17), s. 45-601; Illinois (18), 
s. 115/2; Indiana (19), s. 22-2-9-1; Kansas (21), s. 44-313; Maryland (26), s. 3-401(e); Missouri (32), s. 
290.500(7); New Mexico (38), s. 50-4-1(B); North Dakota (42), s. 34-06-01(6); Rhode Island (47), s. 28-
14-1; Utah (52), s. 34-28-2.

Catatan akhir 18
(1), s. 166. Di banyak provinsi, “upah” termasuk komisi, uang yang dibayarkan sebagai sebuah insentif 
dan bonus produksi, tunjangan liburan dan tunjangan pekerja lainnya; lihat British Columbia (6), s. 1(1); 
Manitoba (7), s. 1(1); Newfoundland dan Labrador (9), s. 2; Northwest Territories (10), s. 1; Ontario (14), 
s. 1(1); Quebec (16), s. 1; Saskatchewan (17), s. 2. Namun demikian, di beberapa kasus, “upah” tidaklah 
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selalu termasuk bayaran kerja lembur, bayaran liburan dan pesangon; lihat Alberta (4), s. 1(1); New 
Brunswick (8), s. 1; Nova Scotia (12), s. 2; Prince Edward Island (15), s. 1.

Catatan akhir 19
Hal ini merupakan keadaan contohnya di Aljazair (1), ss. 80, 81, 82; Belarusia (1), s. 57; Belgia (1), s. 2; 
Guyana (1), s. 2; Irak (1), ss. 41, 43, 44; Republik Islam Iran (1), ss. 2, 34, 45; Israel (1), s. 1; Kyrgyzstan 
(1), s. 213(1); Ukraina (2), ss. 1, 2.

Catatan akhir 20
(1), ss. 103, 103bis, 105.

Catatan akhir 21
(1), ss. 127, 128.

Catatan akhir 22
(2), ss. 360 to 362.

Catatan akhir 23
(2), s. 4(2); (4), s. 3(2).

Catatan akhir 24
(1), s. 118(2).

Catatan akhir 25
(2), ss. 457, 458. Lihat juga Chili (1), s. 41, dan El Salvador (2), s. 119.

Catatan akhir 26
(1), s. 4(h).

Catatan akhir 27
(4), s. 2(1).

Catatan akhir 28
(2), s. 91.

Catatan akhir 29
(1), s. 2. Demikian halnya di Botswana (1), s. 2(1), dan Myanmar (1), s. 2, istilah “upah” berarti rata-rata 
pembayaran dasar dan semua bentuk remunerasi, termasuk pembayaran kerja lembur dan remunerasi 
khusus lainnya, seperti bonus produksi atau tunjangan biaya hidup, dengan pengecualian atas: (i) nilai 
rumah, akomodasi, pasokan listrik, air, medis, atau kelebihan lainnya yang disediakan secara cuma-cuma; 
(ii) setiap pembayaran cuma-Cuma atau hadiah atau nilai tunjangan perjalanan; (iii) setiap kontribusi yang 
dibayarkan oleh pekerja atas biaya sendiri ke setiap dana pensiun; (iv) setiap tunjangan pesangon. Di 
Amerika Serikat, di tingkat negara bagian, perundang-undangan terkadang memberikan pengecualian 
bagi pembayaran tertentu dari upah. Contohnya di Alabama (4), s. 25-4-16, dan Oklahoma (44), s. 40-
1-218, “upah” didefi nisikan sebagai setiap bentuk remunerasi yang dibayarkan atau diterima untuk jasa 
personal, termasuk nilai tunai semua remunerasi yang dibayarkan dalam tingkatan menengah selain 
daripada tunai, dengan pengecualian tunjangan pensiun, pembayaran atas sakit atau kecelakaan yang 
menyebabkan cacat, serta pembayaran uang pemecatan atau pesangon. Selain itu, di Michigan (28), s. 
408.471, tunjangan tambahan, seperti kompensasi yang dibayarkan kepada seorang pekerja untuk liburan, 
cuti karena sakit atau cedera, cuti karena alasan pribadi atau liburan, bonus, pengeluaran yang disetujui 
yang diambil selama masa kerja, dan kontribusi yang dibuat atas nama pekerja, secara khusus dikecualikan 
dari upah, sementara perundang-undangan di Minnesota (30), s. 5200.0140 memberikan pengecualian 
bagi pembayaran kerja lembur, bonus, pembayaran lburan atau sakit, pembagian keuntungan, kontribusi 
ke tabungan atau rencana pensiun serta asuransi kesehatan atau jiwa atau keuntungan lain yang serupa.

Catatan akhir 30
(1), s. 2.
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Catatan akhir 31
(1), s. 1. Demikian halnya di Spanyol (1), s. 26(1), (2), semua jumlah yang diterima oleh para pekerja dalam 
penggantian pengeluaran diambil sebagai hasil dari pekerjaan mereka dan melalui cara kompensasi untuk 
transfer, penundaan atau penghentian tidak dianggap sebagai upah.

Catatan akhir 32
(1), s. 2.

Catatan akhir 33
(1), s. 4. Demikian halnya di Qatar (1), s. 2(6), pembayaran biaya-biaya transportasi atau perjalanan, 
serta semua kontribusi yang dapat dibayarkan oleh pemberi kerja bagi segala skema yang dibuat untuk 
keuntungan pekerja, dikecualikan dari cakupan upah.

Catatan akhir 34
(1), s. 134-2.

Catatan akhir 35
(1), s. 258(3).

Catatan akhir 36
(1), s. 61. Lihat juga Barbados (2), s. 2; Swaziland (1), s. 2; Zambia (1), s. 3.

Catatan akhir 37
(1), s. 91.

Catatan akhir 38
(1), ss. 227, 231.

Catatan akhir 39
(1), s. 97(f).

Catatan akhir 40
Namun demikian, Undang-Undang Pelayanan Sipil menyatakan bahwa upah pegawai negeri sipil terdiri 
dari gaji dasar, tambahan-tambahan gaji (contohnya tunjangan untuk masa kerja atau kualifi kasi ilmiah) 
dan bonus lainnya berdasarkan kinerja; (3), s. 27.

Catatan akhir 41
(1), s. 68; (2), s. 64. Komite telah memberikan komentar selama bertahun-tahun mengenai hal ini, 
menekankan kebutuhan akan suatu defi nisi yang menyeluruh yang sepenuhnya memenuhi persyaratan 
pasal ini di dalam Konvensi.

Catatan akhir 42
(1), ss. 140, 142.

Catatan akhir 43
Lihat laporan Komite yang dibentuk untuk memeriksa pengaduan atas dugaan pengabaian oleh Venezuela 
terhadap Konvensi No. 95 yang dibuat berdasarkan Pasal 24 Konstitusi ILO oleh beberapa organisasi 
pekerja, GB.268/14/9, paragraf 21-22, hal. 7-8.

Catatan akhir 44
Kemungkinan pengecualian kategori pekerja tertentu dari cakupan Konvensi pertama kali diajukan ke dalam 
laporan Kantor Buruh Internasional yang menjadi dasar bagi diskusi Konferensi pertama. Sebagaimana 
dicatat dalam laporan ini, “akan menjadi bijaksana untuk mempertimbangkan kemungkinan perundang-
undangan sejumlah negara berikut dengan memberikan pengecualian terhadap pemberlakuan peraturan 
internasional yang diajukan bagi orang-orang yang dipekerjakan yang memiliki status dan standar 
remunerasi tertentu sehingga tidak perlu memberikan mereka upaya perlindungan yang sama seperti 
dengan pekerja dengan upah yang lebih rendah”; lihat ILC, Sidang ke-31, 1948, Laporan VI(c)(1), hal. 6. 
Sebagai contoh, kuesioner awal Kantor Perburuhan Internasional menunjukkan kemungkinan pengecualian 
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bagi orang-orang yang dipekerjakan dengan remunerasi melebihi jumlah yang ditentukan oleh hukum. 
Balasan dari pemerintah-pemerintah akan pertanyaan ini terbagi, sehingga Kantor mengambil kesimpulan 
bahwa “lebih baik menangani pertanyaan yang terkait dengan rumusan pengecualian umum di mana 
pemerintah-pemerinta dapat menggunakannya sesuai dengan situasi nasionalnya”; lihat ILC, Sidang ke-
31, 1948, Laporan VI(c)(2), hal. 69. Dalam diskusi dua Konferensi itu, anggota pekerja gagal mengajukan 
penghapusan sekaligus terhadap ketentuan mengenai pengecualian, dengan argumen bahwa tidak ada 
pengecualian yang harus diterima bagi prinsip pemberian perlindungan penuh kepada upah seluruh 
pekerja; lihat ILC, Sidang ke-31, 1948, Catatan Jalannya Sidang, hal. 459, dan ILC, Sidang ke-32, 1949, 
Catatan Jalannya Sidang, hal. 500. Amandemen lainnya diajukan oleh anggota pekerja yang menimbulkan 
pembahasan akan tetapi gagal untuk diadopsi terkait dengan penghapusan acuan kepada pekerja rumah 
tangga. Pada saat itu dikatakan, terkait dengan hal ini, bahwa bila Konvensi berlaku secara umum kepada 
pekerja kasar, maka tidak boleh ada keleluasan untuk mengecualikan orang dalam bidang jasa rumah 
tangga, yang faktanya memerlukan perlindungan lebih dari Konvensi, daripada pekerja industrial. Mereka 
yang menentang amandemen atau perubahan berpendapat bahwa sejumlah ketentuan Konvensi yang 
diajukan telah disusun dengan acuan khusus kepada pekerja industrial dan bahwa kesulitan-kesulitan akan 
timbul dalam pemberlakuan penuh ketentuan-ketentuan ini dalam kaitannya terhadap pekerja rumah 
tangga; lihat ILC, Sidang ke-32, 1949, Catatan Jalannya Sidang, hal. 501.

Catatan akhir 45
Contohnya, dalam laporan detil pertamanya yang diajukan pada tahun 1962, Pemerintah Israel 
mengumumkan bahwa mereka mereservasi hak untuk melakukan pengecualian, bila timbul kebutuhan, 
kepada para pekerja yang upahnya mencakup pembagian keuntungan atau tergantung dari perubahan, 
atau pekerja yang upahnya melebihi pegawai negeri sipil dengan gaji tertinggi. Sampai saat ini, dua 
kategori orang ini belum dikecualikan, meskipun kemungkinannya masih terbuka.

Catatan akhir 46
Contohnya, sebagai respon terhadap pengumuman terkini dari Pemerintah Bahama terkait dengan Undang-
Undang Perlindungan Pekerjaan Tahun 2000, di mana mereka bermaksud memberikan pengecualian 
dalam pemberlakuan Konvensi, yakni bagi pekerja rumah tangga, pekerja, dan buruh kasar di resor 
kecil dengan kamar kurang dari 15, dan bahwa berdasarkan Undang-Undang Upah Minimun pemerintah 
sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan pengecualian tambahan mengenai pegawai POM 
bensin dan pekerja di resor kecil di provinsi Family Islands dan New Providence, Komite telah menyatakan 
bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan Konvensi karena Pemerintah dalam 
laporan-laporan sebelumnya telah secara konsisten menyatakan bahwa tidak ada kategori pekerja yang 
akan dikecualikan. Komite juga belakangan ini telah memberikan komentar yang serupa kepada Pemerintah 
Azerbaijan, mempertimbangkan fakta bahwa, dalam laporan pertamanya pemerintah tidak menggunakan 
ketentuan yang longgar di dalam Pasal 2, ayat 3 Konvensi tersebut, Undang-Undang Ketenagakerjaan 
yang baru disahkan pada tahun 1999 memberikan pengecualian dari lingkup pemberlakuannya terhadap 
orang-orang yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontraktor, tugas, komisi, pengarang, dan kontrak 
sipil lainnya.

Catatan akhir 47
(2), s. 7.

Catatan akhir 48
(1), s. 63.

Catatan akhir 49
(1), s. 74.

Catatan akhir 50
(1), s. 8.
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Catatan akhir 51
(1), ss. 2, 3.

Catatan akhir 52
(1), s. 6; (3), s. 4.

Catatan akhir 53
(1), s. 1.

Catatan akhir 54
(2), s. 1(1).

Catatan akhir 55
(2), s. 2. Hal ini juga terjadi di Benin (1), s. 2; Burkina Faso (1), s. 1; Cape Verde (1), s. 3(2); Chili (1), s. 
1; Komoro (1), s. 1; Pantai Gading (1), s. 2; (4), s. 61; Guinea-Bissau (1), s. 1(3); Madagaskar (1), s. 1; 
Mauritania (1), s. 1; Niger (1), s. 2; Togo (1), s. 2.

Catatan akhir 56
(1), s. 1.

Catatan akhir 57
(1), s. L.2.

Catatan akhir 58
(2), s. 7(c), (d), (e). Demikian pula halnya yang terjadi di Argentina (1), s. 2(a); Republik Dominika (1), 
Prinsip III; Honduras (2), s. 2(2); Panama (1), s. 2; Spanyol (1), s. 3(a).

Catatan akhir 59
(1), s. 1.

Catatan akhir 60
(1), s. 2(1).

Catatan akhir 61
(1), s. 188.

Catatan akhir 62
(1), s. 3. Demikian pula halnya yang terjadi di Republik Afrika Tengah (1), s. 3; Chad (1), s. 2; Republik 
Demokratik Kongo (1), s. 1; Mali (1), s. L.1; Sudan (1), s. 3(a), (c), (e); Yaman (1), s. 3(2).

Catatan akhir 63
(1), s. 1(3).

Catatan akhir 64
(1), s. 5(2), (3).

Catatan akhir 65
(1); s. 2(1). Demikian pula halnya yang terjadi di Kuwait (1), s. 2(a), (b); Qatar (1), s. 6(1), (2); Uni Emirat 
Arab (1), s. 3(a), (b). Sama halnya di Vietnam (1), ss. 2, 4; (4), s. 2, aturan hukum mengenai upah berlaku 
bagi seluruh pekerja dan organisasi atau individu yang menggunakan tenaga kerja berdasarkan suatu 
kontrak kerja di semua sektor ekonomi dan dalam bentuk kepemilikan apapun, termasuk pemagang di 
sektor perdagangan, pelayan rumah tangga atau bentuk pekerjaan lainnya, dengan pengecualian terhadap 
pegawai negeri sipil, pegawai dan pejabat publik dan anggota angkatan bersenjata. Lihat juga Bolivia (2), 
s. 1, dan Republik Dominika (1), s. III.

Catatan akhir 66
(1), s. 3(a); (2), ss. 40 to 47; (3), ss. 37 to 45. Pemerintah berencana untuk mensahkan sebuah Undang-
Undang Ketenagakerjaan yang terpadu. 
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Catatan akhir 67
(1), s. 5. Demikian halnya yang terjadi di Nikaragua (2), s. 3, dan Paraguay (1), s. 2. Sama halnya, di 
Azerbaijan (1), s. 6, ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak berlaku kepada personil militer, 
hakim, Anggota Parlemen dan orang yang dipilih ke badan-badan pemerintahan kota. 

Catatan akhir 68
(1), s. 2(1). Lihat juga Namibia (1), s. 2(2)(a).

Catatan akhir 69
(1), s. 2(b). Demikian halnya yang terjadi di Brasil (2), s. 7(a); Cape Verde (1), s. 4; Guinea-Bissau (1), 
s. 1(2); Libya Arab Jamahiriya (1), s. 1(b); Lebanon (1), s. 7(1); Sudan (1), s. 3(f); Republik Arab Suriah 
(1), s. 5; Yaman (1), s. 3(2)(i). Sebagai tambahan. Pemerintah Paraguay telah memberikan pengecualian 
terhadap pekerja rumah tangga dari pemberlakuan Konvensi di dalam laporan tahunan pertamanya. 

Catatan akhir 70
(1), s. 3(b).

Catatan akhir 71
(1), s. 98.

Catatan akhir 72
(1), s. 275. Dalam beberapa kesempatan, Komite telah menarik perhatian Pemerintah kepada fakta bahwa 
pengecualian terhadap pekerja rumah tangga tidak disampaikan dalam laporan tahunan pertamanya 
sebagaimana disyaratkan sesuai dengan ketentuan Konvensi.

Catatan akhir 73
(1), s. 2(e). Lihat juga Arab Saudi (1), s. 3(c) dan Uni Emirat Arab (1), s. 3(d). Di Bahrain (1), s. 2(2), 
berdasarkan laporan Pemerintah, pelayan rumah tangga dan kategori pekerja lainnya dikecualikan dari 
cakupan Undang-Undang Ketenagakerjaan menikmati perlindungan terkait dengan remunerasi kerja 
berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Perdata, yang disahkan pada tahun 2001, dan hukum acara 
perdata serta niaga tahun 1971.

Catatan akhir 74
(1), s. 6(5).

Catatan akhir 75
(1), ss. 2, 61(1), 63.

Catatan akhir 76
(1), s. 1(a). Demikian halnya yang terjadi di Republik Islam Iran (1), s. 188, dan Sudan (1), s. 3(h).

Catatan akhir 77
(1), s. 3(e).

Catatan akhir 78
(1), s. 2(6). Lihat juga Qatar (1), s. 6(4), dan Uni Emirat Arab (1), s. 3(c).

Catatan akhir 79
(1), s. 3(a).

Catatan akhir 80
(1), s. 2(f). Demikian pula halnya yang terjadi di Kosta Rika (1), s. 14(c) terkait dengan kewajiban agrikultur 
untuk secara permanen mempekerjakan kurang dari lima orang.

Catatan akhir 81
(1), s. 3(f).

Catatan akhir 82
(1), s. 6(6).
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Catatan akhir 83
(1), s. 191.

Catatan akhir 84
(1), s. 2.

Catatan akhir 85
(1), s. 2 dan Jadwal Pertama, s. 2.

Catatan akhir 86
(1), ss. 2, 3, 5, 6.

Catatan akhir 87
(1), s. 2(4).

Catatan akhir 88
(1), s. 2(g).

Catatan akhir 89
(1), s. 3(i).

Catatan akhir 90
(1), s. 3(2)(g).

Catatan akhir 91
(1), s. 6(3). Pekerja lepas dipekerjakan untuk masa kerja di bawah empat minggu dikecualikan. Lihat juga 
Bahrain (1), s. 2(3) dan Kuwait (1), s. 2(d).

Catatan akhir 92
(1), s. 3(g).

Catatan akhir 93
(1), s. 91.

Catatan akhir 94
(1), s. 2 dan Jadwal Pertama, s. 1. Lihat juga Myanmar (1), s. 1(6).

Catatan akhir 95
(1), s. 3(c).

Catatan akhir 96
(1), s. 7(2).

Catatan akhir 97
(1), s. 1(c)(i).

Catatan akhir 98
(1), s. 3(b). Demikian pula halnya yang terjadi di Bahrain (1), s. 2(5); Uni Emirat Arab (1), s. 3(e); Yaman 
(1), s. 3(2)(j).

Catatan akhir 99
(1), s. 3(g).

Catatan akhir 100
(1), s. 2(c).

Catatan akhir 101
(2), s. 1. Komite telah meminta selama bertahun-tahun kepada Pemerintah untuk menyampaikan apakah 
ketentuan-ketentuan yang mirip dengan yang disahkan terkait dengan pekerja pertanian di sektor kapas 
dan tebu, akan disahkan untuk memperluas ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Umum bagi 
semua pekerja agrikultur.
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Catatan akhir 102
(1), s. 189.

Catatan akhir 103
(1), s. 3.

Catatan akhir 104
(1), s. 4(2).

65.  Empat metode utama pembayaran diatur dalam Konvensi ini - tunai, cek bank, money order (surat 
perintah pembayaran uang), dan bentuk pembayaran dalam bentuk barang (in natura). Metode-metode 
non-tunai lainnya, seperti transfer kredit giro dan transfer kredit bank, yang saat ini dianggap sebagai 
metode pembayaran yang paling efi sien, tidak secara khusus dibahas dalam Konvensi. Namun, Konvensi 
melarang pembayaran upah dalam mata uang pengganti yang dianggap sebagai alat pembayaran yang 
sah, seperti surat sanggup bayar (promissory notes), voucher, atau kupon. Untuk pembayaran dalam bentuk 
in natura, hanya diizinkan dalam kondisi-kondisi yang sangat terbatas, yang memperlihatkan sifat metode 
pembayaran tersebut yang berpotensi menimbulkan masalah. Bab ini melihat secara seksama hak-hak 
dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Pasal 3 dan Pasal 4 Konvensi dan menganalisa bagaimana 
ketentuan-ketentuan tersebut dilaksanakan dalam praktik. 
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1.  Pembayaran upah dalam bentuk alat pembayaran yang sah 

1.1.  Pembayaran dalam bentuk uang 

66.  Pasal 3 ayat 1 Konvensi menetapkan prinsip bahwa upah yang dapat dibayarkan dalam bentuk uang harus 
dibayarkan dalam alat pembayaran yang sah. (Catatan akhir 1). Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan 
bahwa para pekerja dibayar dalam bentuk yang siap ditukarkan dengan barang-barang pilihan mereka 
dan secara bebas dapat diubah ke mata uang lainnya. 

67.  Undang-undang perburuhan di hampir semua negara mengandung ketentuan-ketentuan yang berkaitan 
dengan pembayaran upah dalam bentuk alat pembayaran yang sah. Di sebagian besar negara, persyaratan 
hukum bagi pembayaran upah dalam bentuk alat pembayaran yang sah secara khusus dinyatakan tanpa 
syarat. Sebagai contoh, di Chad (Catatan akhir 2), Djibouti (Catatan akhir 3), Senegal (Catatan akhir 4), 
dan Togo (Catatan akhir 5), upah dibayarkan dalam bentuk alat pembayaran yang sah meskipun disepakati 
sebaliknya. Di Perancis (Catatan akhir 6), undang-undang menyatakan bahwa, meskipun ditetapkan 
sebaliknya, pembayaran upah harus dilakukan, meskipun dapat dinyatakan tidak berlaku, secara tunai atau 
dalam bentuk uang kertas yang mewakili alat pembayaran yang sah. Hal serupa juga berlaku di Bolivia 
(Catatan akhir 7), Kolombia (Catatan akhir 8), Meksiko (Catatan akhir 9), dan Panama (Catatan akhir 
10), di mana undang-undang mengharuskan upah yang dapat dibayarkan secara tunai untuk dibayarkan 
dengan alat pembayaran yang sah. Hal serupa juga berlaku untuk Uruguay (Catatan akhir 11) tetapi 
hanya sejauh berkenaan dengan upah minimum. Juga, di Madagaskar (Catatan akhir 12), Sri Lanka 
(Catatan akhir 13), dan Yaman (Catatan akhir 14), di mana undang-undang menetapkan bahwa semua 
upah harus dibayarkan dalam bentuk alat pembayaran yang sah, sementara di Aljazair (Catatan akhir 15) 
remunerasi harus dinyatakan dalam istilah-istilah moneter murni dan dibayarkan dalam bentuk moneter 
murni. Di Selandia Baru, (Catatan akhir 16), upah harus dibayarkan hanya dalam bentuk uang. 

68.  Namun demikian, di sejumlah negara lain, prinsip pembayaran upah dalam bentuk alat pembayaran yang 
sah disyaratkan dengan rujukan pada kemungkinan membayar sebagian dari remunerasi tenaga kerja 
dalam bentuk barang. Sebagai contoh, di Lebanon, (Catatan akhir 17), peraturan perundang-undangan 
mengatur bahwa remunerasi bagi penerima upah, jika tidak dalam bentuk in natura, harus dibayarkan dalam 
bentuk alat pembayaran yang sah. Serupa, di Republik Demokratik Kongo (Catatan akhir 18), remunerasi 
tenaga kerja harus dibayarkan secara tunai setelah dikurangi (jika ada) nilai tunai dari manfaat-manfaat 
dalam bentuk natura. Demikian pula, di Belarusia (Catatan akhir 19), Mauritius (Catatan akhir 20), dan 
Tunisia (Catatan akhir 21), undang-undang mewajibkan pembayaran upah dalam bentuk alat pembayaran 
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yang sah, kecuali ditentukan sebaliknya berdasarkan undang-undang atau peraturan-peraturan, seperti 
ketentuan-ketentuan yang menetapkan manfaat-manfaat dalam bentuk natura. 

69.  Dalam mendefi nisikan alat pembayaran yang sah, beberapa negara secara khusus merujuk pada mata 
uang resmi nasional, sementara yang lain hanya merujuk pada mata uang yang sah beredar. Di Azerbaijan 
(Catatan akhir 22), Brasil (Catatan akhir 23), Hungaria (Catatan akhir 24), dan Federasi Rusia (Catatan 
akhir 25), misalnya, hukum menetapkan bahwa upah uang harus dibayarkan dalam mata uang resmi 
negara. Di Bahama (Catatan akhir 26), dan Guyana (Catatan akhir 27) istilah “upah” diartikan sebagai 
jumlah tunai yang diperoleh dari pemberi kerja, sementara “tunai” berarti koin dan uang kertas yang 
berlaku di negara yang bersangkutan. Di Irak (Catatan akhir 28), undang-undang menetapkan bahwa 
upah harus dibayarkan dalam mata uang Irak dan bahwa pembayaran dalam mata uang lain tidak akan 
membebaskan pemberi kerja dari kewajiban-kewajibannya, sedangkan di Arab Jamahiriya Libya (Catatan 
akhir 29), upah pekerja dibayarkan dalam mata uang Libya dan secara resmi dilarang masuk ke dalam 
perjanjian di mana upah dibayarkan di luar negara. 

70.  Juga, di Kosta Rika (Catatan akhir 30), Republik Dominika (Catatan akhir 31), Mesir (Catatan akhir 32), 
dan Ukraina (Catatan akhir 33), upah harus dibayarkan dalam mata uang resmi yang beredar, sementara 
di Argentina (Catatan akhir 34), Israel (Catatan akhir 35), Polandia (Catatan akhir 36), dan Viet Nam 
(Catatan akhir 37), undang-undang hanya menyatakan bahwa remunerasi tenaga kerja dibayarkan secara 
tunai, tanpa menentukan mata uang yang dapat digunakan. Di Guinea (Catatan akhir 38), upah harus 
dibayarkan dalam bentuk alat pembayaran yang sah, baik koin atau uang kertas. Di India (Catatan akhir 
39), semua upah harus dibayarkan dalam koin atau uang kertas yang berlaku, atau keduanya. 

71.  Di Australia, menurut informasi yang diberikan oleh Pemerintah, tidak ada ketentuan perundang-undangan 
atau peraturan-peraturan di tingkat federal yang mewajibkan upah untuk dibayarkan dalam bentuk alat 
pembayaran yang sah. Pada tingkatan negara, bagaimanapun, terdapat berbagai peraturan perundang-
undangan yang menetapkan bahwa upah harus dibayarkan secara tunai, kecuali jika pekerja atau peraturan 
itu sendiri menetapkan bentuk-bentuk pembayaran lainnya. Ini berlaku di New South Wales (Catatan akhir 
40), Australia Selatan (Catatan akhir 41), dan Australia Barat (Catatan akhir 42). Di Queensland (Catatan 
akhir 43), upah harus dibayarkan dalam mata uang Australia, kecuali pekerja memberikan persetujuan 
tertulis atas metode pembayaran upah non-tunai. Di Tasmania (Catatan akhir 44), Undang-Undang 
Hubungan Industrial menetapkan bahwa jika seorang pekerja berhak atas sejumlah pembayaran dari 
pemberi kerja, si pemberi kerja dinyatakan bersalah atas suatu pelanggaran jika jumlah dibayarkan tidak 
dalam bentuk uang, padahal sebagian besar ketentuan-ketentuan perindustrian di Tasmania mengandung 
klausula-klausula yang mengatur pembayaran upah secara tunai, dengan cek, atau transfer langsung ke 
rekening bank pekerja (Catatan akhir 45). 

72.  Terakhir, di sejumlah kecil negara, seperti di Kroasia, Siprus, Yordania, dan Tajikistan, tampaknya tidak 
terdapat ketentuan-ketentuan legislatif yang mewajibkan upah untuk dibayarkan dalam bentuk alat 
pembayaran yang sah, atau sebagai alternatif, yang melarang pembayaran upah dalam bentuk surat 
sanggup bayar, voucher atau kupon. Pemerintah Denmark dan Swedia telah menyatakan bahwa hal-hal 
seperti bentuk dan tata cara pembayaran remunerasi tenaga kerja secara khusus diatur oleh kesepakatan 
bersama atau kontrak individual. 

73.  Sebuah pertanyaan menarik muncul mengenai apakah suatu ketentuan hukum yang menetapkan 
pembayaran upah pekerja dalam bentuk mata uang asing akan sejalan dengan ketentuan dan semangat 
dari Pasal 3 ayat 1 Konvensi. Menurut pendapat Komite, istilah “alat pembayaran yang sah” dalam 
situasi khusus semacam ini harus tidak dipahami terbatas hanya pada mata uang yang merupakan alat 
pembayaran yang sah dalam defi nisi nasional dari setiap negara yang meratifi kasi. Istilah tersebut boleh 
jadi juga mencakup mata uang lain yang secara umum diterima sebagai alat pembayaran yang sah secara 
internasional, dan yang tunduk pada undang-undang pengawasan devisa di setiap negara anggota, dapat 
dengan segera dan bebas diubah ke mata uang nasional negara yang bersangkutan. Memang, Komite 



41

menimbang bahwa tidak ada ketentuan di dalam Konvensi yang mencegah negara-Negara anggota 
untuk menetapkan di dalam peraturan perundang-undangan mereka bahwa, untuk tujuan kontrak kerja, 
kesepakatan kolektif atau pembayaran upah, mata uang konversi akan dianggap sebagai alat pembayaran 
yang sah (Catatan akhir 46). 

74.  Dalam praktiknya, beberapa negara membuat ketentuan tersurat dalam peraturan perundang-undangan 
mereka mengenai kemungkinan membayar upah dalam bentuk mata uang asing. Di Belgia (Catatan 
akhir 47), misalnya, pekerja yang bekerja di luar negeri dapat, atas permintaan mereka, menerima upah 
mereka, seluruhnya atau sebagian, dalam mata uang negara di mana mereka melakukan kerja mereka. Di 
Uganda (Catatan akhir 48), undang-undang secara khusus mengizinkan pekerja asing untuk menerima 
sebagian dari upah mereka dalam bentuk mata uang asing sesuai dengan ketentuan dalam kontrak 
mereka. Namun demikian, di negara-negara lain, kemungkinan untuk menerima upah sebagaimana 
ditetapkan dalam kontrak kerja dalam bentuk mata uang asing tidak terbatas pada tenaga kerja asing. Hal 
ini berlaku, misalnya, di Thailand (Catatan akhir 49), di mana upah dan tunjangan-tunjangan lain yang 
berkaitan dengan pekerjaan dapat dibayarkan dalam bentuk mata uang asing dengan persetujuan tertulis 
dari pekerja, dan Qatar (Catatan akhir 50), di mana upah dapat dibayarkan dalam bentuk mata uang 
selain mata uang nasional resmi dengan ketentuan bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan peraturan 
keuangan Pemerintah, dan bahwa pemberi kerja dan pekerja telah menyepakati hal tersebut secara 
tertulis. Demikian pula, di Kolombia (Catatan akhir 51), jika upah ditetapkan dalam bentuk mata uang 
asing, pekerja dapat meminta pembayaran untuk jumlah yang sama dalam mata uang Kolombia dengan 
menggunakan nilai tukar resmi pada tanggal pembayaran. Di Uruguay, menurut laporan Pemerintah, 
pembayaran upah dalam bentuk mata uang asing pada prinsipnya diperkenankan dan bahkan adalah hal 
yang biasa untuk membayar staf teknis dan manajerial dalam bentuk dolar Amerika. 

75.  Sebaliknya, di Suriname (Catatan akhir 52), upah uang tetap dalam bentuk mata uang negara asing 
harus dikonversi menggunakan nilai tukar pada hari dan tempat pembayaran atau, jika tidak ada fasilitas 
pertukaran di tempat itu, menggunakan nilai tukar di tempat bisnis terdekat di mana fasilitas pertukaran 
tersedia. Dengan syarat-syarat yang hampir sama, undang-undang di Indonesia (Catatan akhir 53) 
menetapkan bahwa jika upah ditetapkan dalam bentuk mata uang asing, maka pembayaran harus dibuat 
sesuai dengan nilai tukar pada hari dan tempat pembayaran. Undang-undang di Seychelles (Catatan akhir 
54) mengakui secara implisit pembayaran upah dalam bentuk mata uang asing dengan menetapkan 
bahwa upah buruh dapat dibayarkan dalam bentuk mata uang negara di mana pembayaran dilakukan. 

1.2.  Larangan pembayaran dalam bentuk surat sanggup bayar, voucher, atau kupon 

76.  Sebagai konsekuensi dari kewajiban untuk membayar upah buruh hanya dalam bentuk alat pembayaran 
yang sah, Pasal 3 ayat 1 Konvensi lebih lanjut menetapkan bahwa pembayaran upah dalam bentuk surat 
sanggup bayar, voucher atau kupon, atau dalam bentuk lain yang dianggap sebagai alat pembayaran yang 
sah harus dilarang. Komite mempertimbangkan bahwa pelaksanaan ketentuan ini mensyaratkan adanya 
peraturan perundang-undangan mengingat bahwa praktik saja tidak akan setara dengan larangan dan 
tidak akan memadai untuk memastikan bahwa pembayaran dengan cara selain dengan alat pembayaran 
yang sah hanya dapat dilakukan dalam batas-batas yang ditentukan oleh Pasal Konvensi ini. 

77.  Di sejumlah negara, peraturan perundang-undangan secara tegas melarang pembayaran upah dalam 
bentuk voucher, kupon atau bentuk-bentuk lain yang ditawarkan kepada pekerja sebagai pengganti uang. 
Hal ini berlaku, misalnya, di Republik Dominika (Catatan akhir 55), Ghana, Hungaria (Catatan akhir 
57), Republik Moldova (Catatan akhir 58), dan Venezuela (Catatan akhir 59). Di Kyrgyzstan (Catatan 
akhir 60), dan Ukraina (Catatan akhir 61) upah dalam bentuk kewajiban utang, kuitansi, kartu produk 
atau barang dan pengganti uang sejenis juga dilarang. Di Filipina (Catatan akhir 62) pemberi kerja tidak 
dapat membayar upah dengan surat sanggup bayar, voucher, kupon, token, tiket, bon atau alat lain di 
luar alat pembayaran yang sah, bahkan ketika secara tegas diminta oleh pekerja. Di Bolivia (Catatan akhir 
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63), dilarang untuk menerbitkan chips (fi chas), perangko (senales) atau voucher (vales) untuk pembayaran di 
muka atau pembayaran upah harian, tetapi larangan serupa tidak berlaku untuk jenis-jenis upah yang lain. 
Di Amerika Serikat, (Catatan akhir 64) peraturan perundang-undangan federal dan negara menetapkan 
bahwa semua uang kertas darurat (scrip), voucher, token, kupon, “dope checks”, pesanan toko, atau 
pengakuan utang lainnya yang dapat dibayarkan atau ditebus selain dalam bentuk uang yang sah, bukan 
merupakan alat pembayaran yang patut. 

78.  Peraturan perundang-undangan di negara lain, seperti Argentina (Catatan akhir 65), Brasil (Catatan akhir 
66), Guinea (Catatan akhir 67), Malta (Catatan akhir 68), Belanda (Catatan akhir 69), dan Republik 
Tanzania (Catatan akhir 70) tidak membuat referensi khusus mengenai surat sanggup bayar, voucher atau 
kupon, tetapi menetapkan bahwa kontrak yang memperbolehkan pembayaran upah secara keseluruhan 
atau sebagian dengan cara selain menggunakan alat pembayaran yang sah adalah ilegal dan tidak sah. 
Demikian pula, di Malaysia (Catatan akhir 71), seluruh jumlah upah yang diterima oleh, atau dibayarkan 
kepada, setiap pekerja harus dibayarkan dengan alat pembayaran yang sah dan setiap pembayaran atas 
upah tersebut dalam bentuk lain adalah ilegal dan tidak sah, sementara di Singapura (Catatan akhir 72), 
setiap pembayaran atas gaji dalam bentuk selain alat pembayaran yang sah - tetapi juga setiap perjanjian 
untuk membayar gaji selain dengan alat pembayaran yang sah - adalah ilegal dan tidak sah. Di Australia, 
di bawah peraturan perundang-undangan negara bagian New South Wales (Catatan akhir 73), dan 
Queensland (Catatan akhir 74), serta di propinsi Saskatchewan Kanada (Catatan akhir 75), kontrak tidak 
sah sejauh ia menetapkan pembayaran upah dengan cara yang lain dari yang diatur oleh hukum. 

79.  Selama beberapa tahun, Komite menyatakan keprihatinan atas laporan-laporan bahwa Pemerintah Irak 
dan Filipina setuju atas skema di mana ribuan pekerja Filipina di Irak akan dibayar sebagian dengan alat 
pembayaran yang sah (40 persen dari upah mereka dalam bentuk dinar Irak), dan sebagian dalam bentuk 
surat sanggup bayar dalam mata uang dolar yang dibayarkan dalam waktu dua tahun. Komite berulang 
kali meminta kedua pemerintah untuk tidak mengambil langkah-langkah yang menyetujui kesepakatan 
tersebut karena usulan semacam ini, jika diterapkan, akan secara langsung bertentangan dengan Pasal 
3 ayat 1 Konvensi (diratifi kasi oleh kedua negara). Meskipun Komite selama beberapa waktu menerima 
informasi yang bertentangan mengenai hal ini, pada akhirnya terlihat bahwa pembayaran upah sebagian 
secara tunai dan sebagian dalam bentuk surat sanggup bayar tidak pernah terjadi, dan bahwa kedua 
Pemerintah sepakat untuk membuat perjanjian baru yang mencerminkan ketentuan Konvensi. (Catatan 
akhir 76) 

1.2.1.  Larangan pembayaran upah dalam bentuk surat sanggup bayar, voucher atau kupon 

 Pertanyaan lebih lanjut diajukan para pemrotes terkait dengan karakteristik bukti upah yang digunakan 
bagi para pemotong tebu untuk menunjukkan jumlah tebu yang telah mereka potong dan mereka muat, 
serta upah yang menjadi hak mereka. Fakta-fakta mengenai hal ini adalah jelas. Upah dibayarkan per dua 
minggu. Di perkebunan milik negara dan perkebunan Casa Vicini, para pekerja menggunakan bukti upah 
mereka untuk melakukan pembelian atau untuk mendapatkan uang tunai dari toko-toko di perkebunan. 
Penjaga toko memotong diskon, biasanya 10 persen dari nilai bukti upah, kadang-kadang lebih, dan 
memperoleh pembayaran dari pengelola perkebunan pada hari pembayaran upah dua mingguan pada 
saat pemberian bukti upah yang bersangkutan. Komisi diberitahu bahwa toko-toko tersebut tidak dikelola 
oleh perkebunan tetapi oleh pemilik toko. Praktik tersebut di atas yang memperlakukan bukti upah sebagai 
alat yang dapat dicairkan bertentangan dengan Pasal 3 Konvensi Perlindungan Upah, yang menetapkan 
bahwa pembayaran upah dalam bentuk surat sanggup bayar, voucher atau kupon dilarang (...) Diduga 
bahwa para pekerja mengalami kerugian upah, tidak hanya karena diskon yang dipotong oleh toko-
toko perkebunan ketika menerima bukti upah pada saat pembayaran, tetapi juga karena harga yang 
terlalu mahal di toko-toko tersebut. Para wakil Pemerintah Haiti pada sidang kedua Komisi menyatakan 
bahwa praktik-praktik tersebut umum dilakukan dan telah menimbulkan banyak keluhan; pelanggaran 
karena desa-desa di mana para pemotong tebu Haiti tinggal sangat terisolasi. (...) Komisi diberitahu oleh 
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Pemerintah Republik Dominika bahwa pada 12 Januari 1983 sebuah perjanjian telah disepakati antara 
Dewan Gula Negara dan Lembaga Stabilisasi Harga mengenai pendirian 12 toko perkebunan negara 
untuk penjualan bahan makanan pokok dengan harga resmi. (...) Langkah-langkah tersebut di atas harus 
meningkatkan posisi para pekerja, dan sesuai dengan tindakan yang diatur oleh Pasal 7 ayat 2 Konvensi 
Perlindungan Upah.

 Sumber: Laporan Komisi Penyelidik yang diangkat berdasarkan Pasal 26 Konstitusi ILO untuk menguji ketaatan Republik Dominika 
dan Haiti terhadap beberapa Konvensi tenaga kerja internasional yang terkait dengan pekerjaan para pekerja Haiti di perkebunan 
gula Republik Dominika, Buletin Resmi , Vol. 66, 1983, Tambahan Khusus, paragraf 487-492, hlm 144-145.

80.  Dalam kasus Kosta Rika (Catatan akhir 77), Komite telah memperhatikan inkonsistensi antara persyaratan 
Pasal dari Konvensi ini dan Bagian 165 (3) Kode Etik Tenaga Kerja, yang mengatur bahwa perkebunan 
kopi dapat memberikan para pekerja, sebagai pengganti uang tunai, token mata uang hanya jika konversi 
dari token tersebut menjadi uang tunai dapat diverifi kasi dalam waktu seminggu sejak dikeluarkan. Hal 
ini juga berlaku di Guatemala (Catatan akhir 78), di mana surat sanggup bayar, voucher atau alat-
alat pembayaran upah sejenis, diperbolehkan hanya apabila di akhir setiap periode pembayaran upah, 
pemberi kerja menukarkan token tersebut dengan jumlah yang sama dalam mata uang yang sah. 

81.  Menurut undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Republik Islam Iran (Catatan akhir 79), semua 
pekerja berhak menerima voucher untuk barang-barang pokok yang bernilai mulai dari 10.000 real per 
bulan untuk pekerja menikah sampai 6.000 real untuk pekerja yang belum menikah yang dapat digunakan 
di toko koperasi pekerja. Berdasarkan pernyataan Pemerintah bahwa voucher tersebut dianggap sebagai 
bagian dari remunerasi pekerja, Komite telah meminta informasi tambahan mengenai penggunaan 
praktis dari voucher tersebut, jenis barang-barang yang dapat ditukarkan, dan syarat-syarat di mana toko 
koperasi pekerja beroperasi. Praktik semacam ini tampaknya bertentangan, tidak hanya dengan Pasal 3 
ayat 1 Konvensi, tetapi juga tidak konsisten dengan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat 1, yang berusaha menjamin 
kebebasan pekerja untuk mengatur upah mereka. 

82.  Akhirnya, sebuah contoh yang mengkhawatirkan tentang pembayaran upah pekerja dalam bentuk-bentuk 
lain di luar alat pembayaran yang sah adalah penggunaan obligasi pemerintah daerah di beberapa 
provinsi di Argentina, seperti yang dikenal sebagai patacones. Pada kenyataannya, patacon, surat utang 
berjangka satu tahun dengan bunga 7 persen, diperkenalkan pada tahun 2001 di Provinsi Buenos Aires 
untuk memungkinkan pemerintah kota membayar upah pekerjanya (Catatan akhir 80). Provinsi-provinsi 
lain mengikuti praktik ini dengan menerbitkan obligasi serupa seperti LECOP, federales, quebrachos. Saat 
ini, ada lebih dari selusin “mata uang” semacam itu yang beredar. Obligasi ini, yang digunakan untuk 
membeli makanan dan kebutuhan pokok, dan untuk membayar tagihan listrik dan pajak, seringkali tidak 
berharga di luar provinsi di mana pekerja berada. Berkenaan dengan obligasi pemerintah daerah yang 
diperkenalkan sejak tahun 1995 di Provinsi Cordoba (CECOR), Komite telah mempertimbangkan bahwa 
tindakan tersebut melanggar Pasal 3 Konvensi (Catatan akhir 81) .

1.3.  Pembayaran dengan cek, wesel, dan metode-metode pembayaran non-tunai lainnya 

83.  Dalam Pasal 3 ayat 2, Konvensi menetapkan bahwa pejabat yang berwenang dapat mengizinkan atau 
menetapkan pembayaran upah dengan cek bank atau cek pos atau surat perintah pembayaran uang dalam 
kasus-kasus di mana pembayaran dengan cara ini merupakan kebiasaan atau diperlukan karena keadaan-
keadaan khusus, atau di mana kesepakatan bersama atau keputusan arbitrase menetapkan demikian, atau, 
di mana tidak ditetapkan, dengan persetujuan pekerja bersangkutan (Catatan akhir 82). 

84. Ketentuan ini, bersama dengan ketentuan Pasal 5, membutuhkan klarifi kasi mengenai sejumlah hal. 
Pertama, hal ini menimbulkan pertanyaan yang menarik tentang apakah pembayaran melalui transfer 
elektronik perbankan diperbolehkan berdasarkan Konvensi. Kedua, jika diizinkan, syarat-syarat apa yang 
memungkinkan bentuk pembayaran tersebut dilakukan. Berkenaan dengan pertanyaan pertama, merujuk 
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pada proses persiapan sebelum Konvensi disahkan, pada saat itu, kemungkinan pembayaran gaji melalui 
transfer elektronik langsung ke bank atau rekening pos tidak dibahas dan bahwa pembedaan hanya dibuat 
antara pembayaran dalam bentuk tunai dan pembayaran dalam bentuk cek atau surat perintah pembayaran 
uang. Efek dari transfer elektronik ke rekening bank atas nama pekerja adalah untuk menempatkan jumlah 
yang ditransfer menjadi milik agen pekerja, dari siapa pekerja dapat memperoleh jumlah tersebut secara 
tunai. Dengan cara ini, ada kesamaan antara proses penyajian cek bank yang dapat dibayarkan kepada 
pekerja dan transfer elektronik ke rekening pekerja. Komite berpandangan bahwa metode pembayaran 
semacam ini tidak dikecualikan oleh Konvensi dan sesuai dengan tujuannya (Catatan akhir 83). Ini 
merupakan alat pembayaran yang sah dan bukan merupakan pembayaran yang dikecualikan berdasarkan 
Pasal 3 ayat 1, seperti pembayaran dengan surat sanggup bayar, voucher atau kupon. Hal ini juga bukan 
cek bank, cek pos, atau surat perintah pembayaran uang, yang merupakan bentuk-bentuk pembayaran 
upah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2. Oleh karena itu, syarat-syarat yang berlaku 
untuk pembayaran dengan cek bank, sebagai bentuk pembayaran yang paling menyerupai transfer bank 
langsung, tidak berlaku. Oleh karena itu, tidak diperlukan izin dari pejabat yang berwenang menetapkan 
bentuk pembayaran. Pertanyaan kedua mengacu pada syarat-syarat di mana pembayaran melalui transfer 
bank elektronik dapat dilakukan. Sebagaimana dijelaskan di atas, ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 
3 ayat 2, tidak berlaku. Pasal 5 mengatur bahwa upah harus dibayarkan secara langsung kepada pekerja 
yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan nasional, kesepakatan 
bersama atau keputusan arbitrase, atau di mana buruh yang bersangkutan telah memberikan persetujuan. 
Sementara pembayaran gaji melalui transfer bank elektronik dapat dilakukan secara langsung ke rekening 
bank pekerja (meskipun kadang-kadang pekerja dapat meminta agar pembayaran diarahkan ke sebuah 
rekening atas nama orang lain atau sebuah rekening bersama), upah bukan “dibayarkan secara langsung 
kepada pekerja”. Upah dibayarkan kepada bank dan dikreditkan ke rekening pekerja, dan bank pada 
gilirannya secara terpisah diminta untuk melakukan pembayaran kepada pekerja. Oleh karena itu, 
ketentuan Pasal 5 berlaku. Penggunaan transfer bank elektronik untuk pembayaran upah harus: (i) 
diatur oleh undang-undang atau peraturan nasional, atau (ii) ditetapkan dalam kesepakatan bersama 
atau keputusan arbitrase, atau (iii) pekerja dapat menyetujui cara pembayaran semacam ini. Singkatnya, 
pembayaran gaji melalui transfer bank elektronik sesuai dengan Konvensi selama ketentuan-ketentuan 
dalam Pasal 5 terpenuhi, yang mencakup bahwa pembayaran tersebut dapat dilakukan jika pekerja secara 
tegas menyetujui. Persetujuan ini dapat ditarik kembali oleh pekerja setiap saat dan tidak boleh dipaksakan 
pada pekerja dengan alasan metode pembayaran yang dipilih oleh pemberi kerja. Selain itu, pembayaran 
juga harus memenuhi Pasal 10 mengenai lampiran oleh kreditur sebagaimana dibahas dalam Bab IV di 
bawah ini. 

85.  Berkenaan dengan pembayaran dengan cek bank, cek pos atau surat perintah pembayaran uang, dalam 
Pasal 3, ayat 2, dinyatakan dalam syarat-syarat permisif dan mengindikasikan bahwa pembayaran upah 
dengan metode-metode tersebut dapat dilakukan jika pihak yang berwenang, baik dalam mengatur atau 
memungkinkan bentuk pembayaran semacam itu. Pasal ini kemudian mengacu pada keadaan-keadaan di 
mana pembayaran tersebut dapat dilakukan dan menyatakan secara khusus untuk “kasus-kasus di mana 
pembayaran dengan cara ini merupakan kebiasaan”. Kata-kata semacam itu menegaskan bahwa otorisasi 
dari pejabat yang berwenang, baik tersurat maupun tersirat, seperti jika metode-metode pembayaran 
tersebut banyak digunakan dan mendapatkan persetujuan pekerja (Catatan akhir 84). Selain itu, bentuk-
bentuk pembayaran semacam itu juga diperkenankan jika ada keadaan-keadaan khusus, atau di mana 
kesepakatan bersama atau keputusan arbitrase menyatakan demikian, atau, jika tidak ada ketentuan 
semacam itu, dengan persetujuan pekerja. 

86.  Sejumlah negara, seperti Azerbaijan (Catatan akhir 85), Republik Moldova  (Catatan akhir 86), Ukraina 
(Catatan akhir 87), dan Uruguay (Catatan akhir 88) mengesahkan pembayaran upah dengan cek atau uang 
atau perintah pos. Di Panama (Catatan akhir 89), pembayaran dengan cek diperbolehkan dalam kasus staf 
kantor, dengan syarat bahwa cek diserahkan selama jam buka bank yang mengeluarkan cek dan bahwa 
pekerja memiliki kesempatan untuk menguangkan cek tersebut selama jam kerja. Di Filipina (Catatan akhir 
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90), pembayaran dengan cek atau surat perintah pembayaran uang diperbolehkan ketika cara pembayaran 
semacam itu merupakan kebiasaan atau diperlukan karena keadaan khusus, atau sebagaimana ditetapkan 
dalam kesepakatan bersama. Dalam kasus-kasus lain, bentuk pembayaran semacam ini digunakan untuk 
jumlah yang melebihi jumlah yang ditentukan, misalnya, di Perancis (Catatan akhir 91), upah yang tidak 
melebihi 10.000 franc dapat dibayarkan secara tunai jika pekerja menghendaki demikian, sedangkan 
untuk upah di atas jumlah tersebut harus dibayarkan dengan cek bank atau transfer ke bank atau rekening 
pos. Sebaliknya, di Seychelles (Catatan akhir 92), upah dapat dibayarkan dengan cek atau transfer 
bank, meskipun persetujuan pekerja harus diperoleh di mana upah kurang dari 2.000 rupee sebulan. 
Dalam kasus-kasus lain, pembayaran upah dengan cek atau surat perintah pembayaran uang atau pos 
hanya diizinkan jika persetujuan awal pekerja diperoleh secara tertulis. Ini berlaku di Barbados (Catatan 
akhir 93), Mauritius (Catatan akhir 94), Swaziland, dan Uganda (Catatan akhir 96). Demikian pula, 
di Thailand (Catatan akhir 97), remunerasi tunduk pada persetujuan tertulis pekerja, harus dibayarkan 
dengan tagihan, sedangkan di Viet Nam (Catatan akhir 98), para pihak yang terikat dalam hubungan 
kerja dapat menyepakati pembayaran sebagian upah dengan cek atau wesel yang diterbitkan oleh negara, 
dengan ketentuan bahwa pekerja tidak menderita kerugian atau ketidaknyamanan. 

87.  Sebaliknya, di sejumlah negara, seperti Aljazair, Benin, Burkina Faso, Chad, Komoro, Kongo, Pantai Gading, 
Republik Demokratik Kongo, Djibouti, Mesir, Gabon, Ghana, Guyana, Indonesia, Yordania, Kuwait, Lebanon, 
Madagaskar, Mali, Niger, Senegal, Republik Arab Syria, Tajikistan, Togo, Tunisia dan Uni Emirat Arab, 
kemungkinan pembayaran upah dengan cek atau surat perintah pembayaran uang  tidak diatur dalam 
undang-undang tenaga kerja. Pemerintah Republik Afrika Tengah telah melaporkan bahwa pembayaran 
upah dengan cek bank atau perintah pos sangat umum dalam praktik, meskipun tidak ada ketentuan 
perundang-undangan atau peraturan yang menetapkan modalitas untuk pembayaran tersebut. Pemerintah 
Sri Lanka telah mengindikasikan bahwa pembayaran dengan cek diadopsi di perusahaan-perusahaan 
dagang yang terkenal, meskipun tidak ada ketentuan hukum yang memungkinkan pembayaran tersebut, 
sementara pembayaran dengan perintah pos atau surat perintah pembayaran uang diperbolehkan dalam 
kasus-kasus luar biasa atas permintaan pekerja yang terbukti menderita ketidakmampuan, atau dihalangi 
oleh sakit atau kurangnya fasilitas perjalanan untuk mencapai tempat kerja. 

88.  Di antara metode “membayar tanpa uang tunai” yang tidak secara tegas diatur dalam Konvensi, di 
banyak negara pembayaran upah dengan transfer langsung ke bank atau rekening pos cenderung untuk 
menggantikan berbagai bentuk pembayaran lainnya, setidaknya untuk kategori pekerja tertentu dan di 
cabang-cabang aktivitas tertentu. Misalnya, di Argentina (Catatan akhir 99), Botswana (Catatan akhir 100), 
Malaysia (Catatan akhir 101), dan Zambia (Catatan akhir 102), di samping kemungkinan pembayaran 
dengan cek dan pos wesel atau surat perintah pembayaran uang, undang-undang memperbolehkan 
pembayaran ke rekening pribadi atau bersama dari orang yang kepadanya pembayaran ditujukan, sejauh 
pekerja menghendaki demikian secara tertulis atau bahwa perjanjian bersama yang berlaku bagi pekerja 
menyatakan demikian. Di Spanyol (Catatan akhir 103), pemberi kerja dapat membayar upah dengan cek 
atau melalui lembaga kredit yang tunduk pada konsultasi dengan komite kerja atau perwakilan pekerja. 
Pemerintah Filipina (Catatan akhir 104) telah memperbolehkan pemberi kerja untuk menerapkan sistem 
pembayaran melalui anjungan tunai mandiri (ATM) perbankan, sejauh syarat-syarat tertentu terpenuhi, 
misalnya, bahwa pekerja yang bersangkutan telah memberikan persetujuan tertulis, bahwa ada fasilitas 
ATM dalam radius 1 kilometer dari tempat kerja atau bahwa pekerja diberikan waktu yang wajar untuk 
menarik upah mereka dari fasilitas bank. 

89.  Juga, di Brazil (Catatan akhir 105), Bulgaria (Catatan akhir 106), Hungaria (Catatan akhir 107), Federasi 
Rusia (Catatan akhir 108), dan Slovakia (Catatan akhir 109), atas permintaan pekerja, upah tenaga kerja 
dapat sepenuhnya atau sebagian ditransfer ke rekening bank, sedangkan pembayaran dengan cek atau surat 
perintah pembayaran uang tidak diatur dalam undang-undang tenaga kerja. Di Azerbaijan (Catatan akhir 
110), upah dapat disimpan di rekening bank pekerja atau dikirim ke alamat khusus atas permintaannya. Di 
Republik Moldova (Catatan akhir 111), dan Ukraina (Catatan akhir 112), pembayaran dapat dilakukan 
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dengan persetujuan pekerja melalui lembaga perbankan untuk rekening yang disampaikan oleh pekerja, 
biaya-biaya ditanggung oleh pemberi kerja. 

90.  Di beberapa negara, pembayaran dengan cek, transfer bank, atau surat perintah pembayaran uang 
tampaknya menjadi kebiasaan umum. Misalnya, di Norwegia (Catatan akhir 113) undang-undang 
menyatakan bahwa gaji dibayarkan secara tunai di tengah ketiadaan kesepakatan mengenai pembayaran 
ke rekening gaji, dengan cek atau giro. Di Amerika Serikat (Catatan akhir 114), undang-undang federal 
dan negara mengizinkan pembayaran upah dengan cek yang dapat dicairkan dengan nilai nominal uang 
sah Amerika Serikat, atau dengan persetujuan tertulis dari pekerja, dengan setoran elektronik ke dalam 
rekening atas nama pekerja di sebuah lembaga keuangan yang ditunjuk oleh pekerja. Demikian pula, di 
Kanada (Catatan akhir 115), undang-undang mengharuskan upah dibayarkan hanya dalam mata uang 
Kanada atau dengan cek yang dicairkan di bank resmi atau disetor ke rekening pekerja di sebuah bank 
resmi. Pemerintah telah melaporkan bahwa, meskipun proporsi pasti tidak diketahui, dianggap bahwa 
sejumlah besar pekerja Kanada mengambil keuntungan dari pembayaran langsung upah ke rekening bank 
mereka sendiri, dan bahwa bentuk pembayaran ini dapat diterima di semua wilayah hukum Kanada. 

91.  Di negara-negara bagian Australia, upah dapat, dengan persetujuan tertulis pekerja atau dengan 
kewenangan yang diberikan oleh instrumen industri, dibayarkan dengan perintah pos atau surat perintah 
pembayaran uang yang dapat dibayarkan kepada pekerja, atau dengan transfer dana elektronik ke rekening 
atas nama pekerja (baik atau tidak dimiliki bersama-sama dengan orang lain) di lembaga keuangan. 
Peraturan mengenai hal ini terdapat di New South Wales (Catatan akhir 116), Australia Selatan (Catatan 
akhir 117), dan Australia Barat (Catatan akhir 118). Di Queensland  (Catatan akhir 119), undang-
undang tersebut juga menetapkan bahwa jika upah akan dibayarkan selain dalam bentuk tunai, mereka 
harus dibayar tanpa dikurangi biaya apapun yang muncul dari bentuk pembayaran; jika seorang pekerja 
menerima pembayaran upah dengan cek, wesel, atau surat perintah pembayaran uang yang ditolak, 
pekerja dapat memperoleh ganti rugi dari pemberi kerja melalui pengadilan yang berwenang oleh karena 
utang yang dibayarkan kepada pekerja, tidak hanya upah yang jatuh tempo, tetapi juga jumlah yang 
wajar untuk kerugian yang diderita karena rasa malu. Di Tasmania (Catatan akhir 120) banyak peraturan 
industri yang menetapkan bahwa ketika pemberi kerja memutuskan untuk membayar pekerja melalui 
transfer bank secara langsung, pemberi kerja harus menanggung biaya satu kali setoran dan satu kali 
penarikan per pembayaran. Selain itu, setidaknya pemberitahuan tiga bulan di muka harus diberikan 
berkenaan dengan pembayaran dengan transfer langsung. Demikian pula, di Selandia Baru (Catatan 
akhir 121), undang-undang menetapkan bahwa pemberi kerja dapat, dengan persetujuan tertulis dari 
pekerja atau atas permintaan tertulis dari seorang pekerja, membayar upah yang telah menjadi utang 
kepada pekerja dengan perintah pos, wesel, cek atau dengan kredit langsung ke rekening bank atas nama 
pekerja, atau yang dimiliki atas nama pekerja dan beberapa orang lain atau orang-orang secara bersama-
sama. Di Meksiko, menurut informasi yang diberikan oleh Pemerintah, undang-undang dan peraturan 
nasional telah ditafsirkan oleh pengadilan bahwa tidak mengecualikan pembayaran dengan cek, yang 
merupakan praktik umum di negara tersebut, dengan syarat bahwa pekerja memberikan persetujuannya 
dan tidak menderita kerugian. 

2.  Pembayaran upah dalam bentuk natura 

92. Pasal 4 Konvensi mengakui bahwa berbagai tunjangan dalam bentuk natura boleh jadi merupakan 
kebiasaan atau diminati oleh industri-industri dan pekerjaan tertentu. Pasal ini menetapkan bahwa metode 
pembayaran upah semacam itu diperbolehkan jika disahkan berdasarkan undang-undang atau peraturan 
nasional, kesepakatan bersama, atau keputusan arbitrase, dan tunduk pada syarat-syarat khusus yang 
berusaha menjamin bahwa pekerja tidak benar-benar kehilangan remunerasi tunai, dan bahwa tunjangan 
yang ditawarkan sebagai pengganti uang dihargai secara wajar dan memenuhi kebutuhan pribadi dan 
keluarga dari pekerja. Konvensi ini menetapkan larangan absolut terhadap pembayaran upah dalam 
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bentuk minuman keras atau obat-obatan, dan karena itu negara-negara yang meratifi kasi harus mengambil 
langkah-langkah konkrit untuk pelaksanaan larangan ini. Komite akan mengacu pada masing-masing poin 
dalam paragraf berikut, setelah memberikan gambaran singkat dari praktik-praktik masa lalu dan tren saat 
ini berkenaan dengan bentuk pembayaran upah dalam bentuk natura. 

93.  Istilah “upah” tidak terbatas pada pembayaran moneter. Pekerja sering menerima bagian dari remunerasi 
“dalam bentuk natura” dalam bentuk barang atau jasa. Dalam beberapa kasus, pembayaran dalam bentuk 
natura disediakan dalam jumlah yang tetap atau dalam jumlah yang sesuai dengan nilai tukar tetap 
(misalnya, makanan dan perumahan), yang lainnya, mereka terbatas dalam kuantitas atau nilai tetapi tidak 
diberikan kecuali pekerja meminta demikian (misalnya, transportasi gratis), sedangkan pada kasus lain, 
mereka tidak tetap atau terbatas jumlahnya, tetapi pekerja dapat memperoleh mereka dengan potongan 
harga (misalnya, hasil pertanian diberikan kepada pekerja pertanian). Upah dengan demikian tidak hanya 
mencakup jumlah uang yang sebenarnya diserahkan kepada pekerja, tetapi juga nilai uang dari manfaat-
manfaat lain yang mereka terima sebagai hasil dari pekerjaan mereka. Realitas ekonomi dan sosial ini 
tercermin dalam Pasal 1 Konvensi yang mendefi nisikan “upah” secara cukup luas untuk memastikan bahwa 
semua komponen upah, termasuk manfaat-manfaat dalam bentuk natura, menikmati perlindungan yang 
diberikan oleh ketentuan-ketentuan substantif Konvensi. 

2.1.  Evolusi pembayaran dalam bentuk natura 

2.1.1.  Sistem barter (truck system) dan asal-usul peraturan internasional 

94.  Pada tahap-tahap awal pembangunan industri, upah dibayarkan dengan medium lain, seperti makanan, 
pakaian dan tempat tinggal, atau barang dan barang dagangan, atau sebagian dalam bentuk uang dan 
sebagian dalam bentuk barang. Secara historis, pembayaran upah dalam bentuk natura telah mendorong 
terjadinya pelanggaran. Metode pembayaran upah semacam ini, yang dikenal sebagai “truck system”, atau 
barter, seperti yang dipraktikkan oleh pemberi kerja yang mengeksploitasi kemalangan dan ketidaktahuan 
para pekerja mereka, membiarkan para pekerja berada dalam keadaan ketergantungan yang menjurus 
pada perbudakan. Sistem barter pada umumnya mengambil dua bentuk. Pertama, pekerja memperoleh 
sebagian dari apa yang mereka benar-benar hasilkan, apakah produk-produk tersebut sesuai dengan 
kebutuhan mereka atau tidak, pengusaha membiarkan mereka untuk menukar produk-produk tersebut 
dengan apa pun yang benar-benar mereka perlukan atau inginkan, seperti makanan, minuman, pakaian, 
bahan bakar atau tempat tinggal. Kedua, di bawah sistem barter, pekerja bolehjadi tidak menerima apa 
yang mereka hasilkan, tapi apa yang mereka akan konsumsi, akan dibayarkan dalam bentuk komoditas 
yang seharusnya lebih atau kurang cocok dengan kebutuhan mereka, dengan biaya-biaya untuk komoditas 
tersebut dibebankan pada upah yang jatuh tempo (Catatan akhir 122). 

95.  Metode yang umumnya dipakai untuk menerapkan sistem barter adalah melalui “Toko Tommy”. Ini adalah 
toko yang dimiliki oleh pemberi kerja, di mana barang-barang, termasuk bahan makanan, pakaian, dan 
barang kebutuhan rumah tangga, yang umumnya berkualitas rendah, dijual, seringkali dengan harga 
yang jauh di atas harga pasar. Upah dibayarkan seluruhnya atau sebagian dengan tiket yang memberikan 
hak kepada pekerja atas barang-barang dengan nilai tertentu. Ketergantungan ekonomi pekerja pada 
“Toko Tommy” tampak jelas dengan dibayarkannya upah dalam interval yang panjang, sehingga cara 
pengadaan kebutuhan hidup yang tersedia adalah melalui uang muka dari pemberi kerja. Uang muka 
ini dibuat dalam bentuk tiket bertuliskan nama barang yang dibutuhkan. Sebuah rekening mencatat apa 
yang telah dikeluarkan untuk setiap pekerja, yang pada hari pembayaran upah menerima saldo yang 
jatuh tempo, yang segera habis; ketiadaan sarana, kebutuhan yang sama untuk uang muka, kebutuhan 
penerbitan tiket yang terulang sehingga, untuk tujuan-tujuan praktis, pekerja menemukan bahwa mereka 
tidak bisa lepas dari jerat utang (Catatan akhir 123). 
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96. Menyadari penyalahgunaan praktik-praktik yang terkait metode pembayaran barter, sistem hukum 
nasional berusaha memperbaiki situasi dengan melindungi pihak yang paling lemah dalam hubungan 
kerja. Undang-Undang Barter Inggris, yang merupakan undang-undang pertama yang disahkan tahun 
1464, melarang sistem barter dan menetapkan kewajiban membayar seluruh upah buruh dalam bentuk 
koin. Kontrak yang menetapkan pembayaran upah selain dalam bentuk koin tidak sah, dan pemberi 
kerja tidak dapat memaksakan syarat-syarat tentang cara bagaimana mana upah dipergunakan. Undang-
Undang Barter digabungkan ke dalam satu Undang-Undang tahun 1831 yang kemudian diamendemen 
pada tahun 1887 dan 1896. Peraturan serupa diperkenalkan dalam hukum ketenagakerjaan di sebagian 
besar negara Eropa, misalnya, di Swiss pada tahun 1877, Belgia tahun 1887, Jerman pada tahun 1891, 
Austria pada 1897 dan di Perancis pada 1909. 

97. Di Amerika Serikat, sebaliknya, peraturan perundang-undangan awal yang melarang sistem barter, 
terutama dalam bidang manufaktur dan pertambangan, dinyatakan tidak konstitusional oleh pengadilan. 
Alih-alih peraturan-peraturan yang sah yang ditujukan untuk melindungi pendapatan dari penerima upah, 
peraturan perundang-undangan ini sering dipandang sebagai campur tangan yang tidak sah dalam hak 
kontrak dan mereka telah lama dikecam oleh pengadilan negara sebagai undang-undang diskriminatif 
kelas yang mencoba untuk menempatkan buruh di bawah pengawasan legislatif. Namun demikian, sikap 
pengadilan mengenai pengaturan cara pembayaran upah berevolusi dari waktu ke waktu dan statuta-statuta 
yang menetapkan bahwa adalah tidak sah bagi siapapun yang memelihara toko barter untuk keuntungan 
atau untuk membayar pekerja selain dalam mata uang yang sah pada akhirnya diakui konstitusional dalam 
sejumlah putusan penting yang disampaikan pada awal abad kedua puluh (Catatan akhir 124). 

98.  Mengenai peraturan internasional, resolusi yang diadopsi dalam Sidang ke-19 Konferensi Perburuhan 
Internasional pada tahun 1935 yang meminta Badan Pimpinan mengundang Kantor untuk melakukan 
penyelidikan ke dalam “berbagai bentuk dan manifestasi sistem barter, ke dalam praktik-praktik terkait yang 
melibatkan pengurangan jumlah nominal upah atau gaji, dan ke dalam peraturan perundang-undangan 
mengenai hal ini yang berlaku di berbagai negara” menjadi rujukan (Catatan akhir 125). Sebuah resolusi 
serupa yang meminta Badan Pimpinan untuk menginstruksikan Kantor menyiapkan sebuah draf Konvensi 
atau Rekomendasi mengenai sistem barter disahkan pada Konferensi Perburuhan Negara-Negara Amerika 
yang merupakan Anggota Organisasi di Santiago pada tahun 1936 (Catatan akhir 126). Penyelidikan 
yang dilakukan oleh Kantor terkait dengan resolusi-resolusi ini ditangguhkan karena pecahnya Perang 
Dunia Kedua, pada saat sejumlah jawaban dari pemerintah belum diterima. 

99.  Pada Sidang ke-25 tahun 1939, Konferensi mengadopsi Konvensi Kontrak Kerja (Pekerja Masyarakat 
Adat) (No. 64), yang secara tidak langsung mengatur masalah pembayaran upah dalam bentuk natura, 
dengan menetapkan dalam Pasal 5 (2) bahwa “perincian-perincian yang akan dimuat dalam kontrak 
harus senantiasa mencakup - (...) (e) tingkat upah dan metode perhitungan upah tersebut, tata cara dan 
periodisitas pembayaran upah, uang muka upah, jika ada, dan tata cara pembayaran dari setiap uang 
muka tersebut”. Pada akhirnya, Konvensi Kebijakan Sosial (Wilayah-wilayah Non-Metropolitan) Konvensi 
(No. 82), yang disahkan pada Sidang ke-30 Konferensi tahun 1947, berisi beberapa ketentuan yang 
secara khusus mengatasi masalah pembayaran upah dalam bentuk natura. Misalnya, Pasal 15 (4) Konvensi 
No. 82 mengatur bahwa “penggantian alkohol atau minuman beralkohol lainnya untuk seluruh atau 
sebagian upah atas jasa yang dilakukan oleh pekerja dilarang”, sedangkan berdasarkan Pasal 15 (7) “di 
mana makanan, perumahan, pakaian dan kebutuhan pokok dan jasa lainnya merupakan bagian dari 
remunerasi, semua langkah praktis harus diambil oleh pejabat yang berwenang untuk memastikan bahwa 
mereka mencukupi dan nilai tunainya benar-benar dinilai”. 

2.1.2.  Tunjangan, keuntungan, dan insentif tambahan

100.  Dalam masyarakat modern, pembayaran dalam bentuk natura adalah bagian dari apa yang disebut 
“tunjangan”, yaitu bentuk-bentuk tambahan dari remunerasi yang belum dibayarkan kepada pekerja 
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melampaui dan di atas tingkat upah dasar, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menyesuaikan biaya 
hidup, tetapi juga untuk memberikan penghargaan dan insentif. Tunjangan dapat berupa manfaat-
manfaat moneter, seperti komisi, bonus, tips, biaya-biaya perjalanan atau relokasi, keluarga, pendidikan 
atau tunjangan pelatihan dan bagi hasil, atau keuntungan-keuntungan non-moneter, seperti makanan, 
perumahan, pakaian kerja, liburan dan rumah peristirahatan, fasilitas olahraga dan rekreasi, diskon 
pembelian, pusat-pusat penitipan dan sekolah taman kanak-kanak. Namun demikian, pembedaan antara 
pembayaran dalam bentuk tunai dan pembayaran dalam bentuk natura tidak selalu tampak jelas, karena 
barang-barang tertentu seperti pakaian kerja, makanan dan perumahan dapat diberikan dalam bentuk 
natura, tetapi juga dapat dinyatakan dalam bentuk tunjangan moneter (Catatan akhir 127). 

101. Secara umum diakui bahwa di sebagian besar negara industri, manfaat-manfaat yang diperoleh pekerja 
cenderung membentuk sebagian besar dari total pendapatan pekerja dan bahwa unsur non-tunai telah 
berkembang selama dua dekade terakhir (Catatan akhir 128). Manfaat-manfaat non-tunai sangat bervariasi 
dari perusahaan ke perusahaan, hampir sama dengan fakta bahwa undang-undang dan peraturan yang 
mengatur tunjangan bervariasi, dari satu negara ke negara lain. Meskipun akomodasi gratis biasanya 
diberikan kepada pekerja yang diharuskan untuk hidup di tempat lingkungan kerja (misalnya, porter, 
penjaga sekolah, pekerja rumah sakit, staf hotel), bisnis seringkali menawarkan sewa gratis untuk perumahan 
perusahaan atau dengan harga sewa yang dikurangi untuk pekerja tertentu. Dalam banyak bisnis, kantin 
menyediakan makanan dengan harga yang dikurangi (subsidi) harga, sementara di perusahaan lain 
pekerja mendapatkan voucher makan atau uang makan. Banyak perusahaan mempunyai rumah liburan 
dan peristirahatan sendiri, yang seringkali tersedia secara gratis atau dengan biaya rendah bagi para 
pekerja mereka. Banyak perusahaan juga memiliki dan menjalankan fasilitas-fasilitas olahraga dan rekreasi 
yang besar, yang dapat digunakan dengan biaya rendah. Keanggotaan olahraga dan klub sosial seringkali 
terbuka bagi pasangan dan anak-anak, serta para pensiunan. Tunjangan non-moneter mencakup sekolah-
sekolah pelatihan dan seminar, penyediaan mobil perusahaan, bantuan keuangan untuk penggunaan 
mobil pribadi untuk kepentingan bisnis (misalnya asuransi, pemeliharaan, parkir), pemberian layanan gratis 
(misalnya telepon, listrik, gas), transportasi gratis ke tempat kerja (misalnya bus perusahaan atau angkutan 
umum), perkemahan musim panas untuk anak-anak pekerja, diskon untuk produk-produk perusahaan 
(atau diskon dengan perusahaan lain) dan inisiatif kesejahteraan (tiket gratis, makan malam perusahaan, 
hadiah pribadi). Perlu dicatat, bagaimanapun, bahwa manfaat-manfaat tersebut di atas, seperti mobil atau 
hipotik perusahaan, secara eksklusif tersedia bagi pekerja senior, sedangkan sebagian besar pekerja kasar 
hanya berhak atas manfaat-manfaat dengan biaya rendah, seperti makanan atau transportasi bersubsidi. 
Dengan contoh, Pemerintah Australia telah melaporkan bahwa baru-baru ini terlihat peningkatan trend 
penggunaan skema-skema “pengorbanan gaji” atau “paket gaji” yang mencakup konversi sejumlah upah 
pekerja menjadi manfaat-manfaat non-tunai, seperti penyewaan mobil, pembayaran biaya sekolah anak, 
asuransi kesehatan swasta atau tambahan kontribusi pensiun, dalam rangka mengurangi pajak manajer 
dan profesional yang berpenghasilan tinggi. 

2.1.3. Bagi hasil dan opsi saham 

102. Bagi hasil adalah metode remunerasi industri di mana pemberi kerja, sebagai insentif atau karena alasan 
lain, membayar pekerja dengan bagian yang diambil dari keuntungan bersih perusahaan, selain upah 
reguler. Bagi hasil biasanya mengambil satu atau lebih bentuk sebagai berikut: (1) pembayaran tunai 
dilakukan untuk pekerja yang berhak pada akhir periode tertentu, (2) partisipasi ditangguhkan dengan 
menempatkan keuntungan yang seharusnya dibagi ke dalam rekening tabungan, dana hari tua, atau 
simpanan hari tua untuk kepentingan para pekerja yang memenuhi syarat; atau (3) pembayaran dilakukan 
dengan penjatahan saham kepada pekerja yang memenuhi syarat (tenaga kerja co-kemitraan). Jenis ketiga 
menetapkan penerbitan saham kepada pekerja, dalam beberapa hal, tanpa adanya pembayaran oleh 
pekerja, sebagai bonus, dan kadang-kadang dengan harga di bawah harga pasar. Bagi hasil dan program-
program opsi saham telah berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun sebagian 
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besar skema mengikuti pola yang sama, terdapat perbedaan yang signifi kan terutama berkaitan dengan 
kriteria aligibilitas (memenuhi syarat) dan penghitungan cara pembayaran. Kerugian terbesar dari skema 
pembayaran tersebut adalah bahwa imbalan tidak konsisten dari tahun ke tahun dan tidak dijamin karena 
mereka terikat pada keuntungan perusahaan. Selain itu, berdasarkan program tertentu, pekerja harus 
menunggu beberapa tahun, tergantung pada kontrak, sebelum mereka dapat mencairkan saham mereka 
dan menerima pembebasan pajak. Sifat hukum dari opsi saham merupakan masalah kontroversi, dan di 
banyak negara masih diperlukan peraturan hukum yang rinci (Catatan akhir 129). 

103.  Berkenaan dengan survei ini, pertanyaan-pertanyaan muncul mengenai apakah opsi saham dapat dianggap 
pembayaran dalam bentuk natura dalam pengertian Pasal 4 Konvensi, dan akibatnya apakah syarat-
syarat khusus Pasal ini berlaku untuk tambahan upah semacam itu. Mengingat faktor risiko yang melekat 
pada kepemilikan saham dan konsekuensi serius kondisi pasar saham yang bergejolak yang mungkin 
mempengaruhi penghasilan pekerja, terdapat alasan-alasan untuk meragukan apakah program opsi saham 
mencerminkan dasar pemikiran dari Pasal 4 Konvensi, yang terutama dimaksudkan untuk mengamankan 
penghasilan. Namun, di sisi lain, program opsi saham rencana seringkali merupakan bentuk selektif dari 
remunerasi terbatas untuk manajer senior yang, biasanya, kurang membutuhkan perlindungan upah dan 
oleh karena itu tidak terkait langsung dengan persyaratan dari Konvensi tentang tunjangan dalam bentuk 
natura. 

2.2. Syarat-syarat penerapan dan perlindungan pembayaran upah dalam bentuk natura 

104.  Membayar remunerasi dalam bentuk tunjangan dalam bentuk natura, yaitu menyediakan barang dan 
jasa, bukan alat pembayaran yang sah yang dapat dipertukarkan secara bebas, cenderung membatasi 
pendapatan keuangan pekerja dan karena itu merupakan praktik yang tidak disukai. Bahkan di industri-
industri atau pekerjaan-pekerjaan di mana metode pembayaran semacam itu sudah lama dipakai dan 
diterima dengan baik oleh pekerja yang bersangkutan, masih terdapat kebutuhan pengamanan dan 
perlindungan legislatif terhadap risiko penyalahgunaan. Berkenaan dengan pertimbangan ganda ini, 
ketentuan Pasal 4 Konvensi mencegah pembayaran dalam bentuk natura dari sepenuhnya menggantikan 
remunerasi tunai, dan hanya menerimanya dengan pengecualian sesuai dengan syarat-syarat yang ketat 
dan sangat terbatas. Komite ingin menekankan sejak awal bahwa syarat-syarat yang ditentukan dalam 
Pasal 4, ayat 1 dan 2, dari Konvensi bersifat kumulatif dan dengan demikian menyiratkan bagian dari 
undang-undang dan peraturan negara-negara yang meratifi kasi yang mencerminkan secara mendalam, 
dan tidak selektif, ketentuan-ketentuan yang ditinjau di bawah. 

2.2.1. Otorisasi berdasarkan hukum nasional, kesepakatan bersama, atau keputusan arbitrase 

105. Menurut teks awal yang diusulkan oleh Kantor, pembayaran sebagian upah dalam bentuk tunjangan 
dalam bentuk natura dapat, dengan persetujuan pekerja, disahkan oleh pejabat yang berwenang. Pada 
pembahasan Konferensi pertama, teks diamendemen, berdasarkan usulan anggota pemberi kerja dan 
pekerja, dengan menghapus kata “dengan persetujuan pekerja” dan menambahkan kata-kata “dengan 
putusan atau kesepakatan bersama atau” setelah kata “disahkan”. (Catatan akhir 130) 

106. Dalam susunan kata terakhir, Konvensi oleh karena itu memperbolehkan pengesahan, oleh hukum atau 
peraturan nasional, kesepakatan bersama, atau keputusan arbitrase, pembayaran sebagian upah dalam 
bentuk tunjangan dalam bentuk natura dalam keadaan-keadaan tertentu. Jika jalan lain harus ditempuh 
untuk kemungkinan ini, berbagai metode regulasi dapat diadopsi. Peraturan perundang-undangan itu 
sendiri dapat menentukan jenis tunjangan, dan atau keadaan-keadaan di mana pembayaran dalam bentuk 
natura tersebut dapat dilakukan. Mungkin juga, di samping atau sebagai alternatif, memperbolehkan 
pembayaran dalam bentuk natura untuk dibuat dalam kesepakatan bersama atau keputusan arbitrase. Yang 
tidak diperbolehkan oleh Konvensi adalah bahwa pihak-pihak dibiarkan secara bebas, dengan persetujuan 



51

individual, untuk menetapkan bentuk apapun dari pembayaran dalam bentuk natura. Ketentuan-ketentuan 
dalam peraturan nasional di mana pemberi kerja sepakat dengan seorang pekerja untuk memberikan 
pekerja manfaat dalam bentuk natura atau hak istimewa selain upah uang, karenanya tidak memenuhi 
persyaratan Konvensi. (Catatan akhir 131) 

107. Juga harus dibuat jelas bahwa tunjangan dalam bentuk natura harus tidak diatur oleh peraturan-peraturan 
internal perusahaan mengingat bahwa peraturan-peraturan tersebut secara teoritis dapat berubah sesuai 
dengan kehendak pembuatnya, dan oleh karena itu tidak memadai untuk memastikan penerapan Pasal 
Konvensi ini. (Catatan akhir 132) Konvensi, oleh karena itu, mengandaikan adanya suatu ketentuan umum 
yang melarang setiap pembayaran dalam bentuk natura yang tidak sejalan dengan salah satu cara yang 
disebutkan dalam Pasal 4, ayat 1, dan denda atau upaya lainnya, sesuai dengan Pasal 15(c), juga harus 
ditetapkan berkenaan dengan pelanggaran atas ketentuan tersebut. Lebih lanjut, harus ditegaskan bahwa 
persyaratan untuk membayar upah dalam bentuk alat pembayaran yang sah, sebagaimana tercermin dalam 
peraturan perundang-undangan di hampir semua negara, hanya berlaku untuk upah uang dan dengan 
demikian tidak dapat dengan sendirinya dianggap melarang atau sebaliknya mengatur pembayaran upah 
dalam bentuk natura. Dalam kasus-kasus semacam itu, ketentuan-ketentuan yang tepat diperlukan, baik 
untuk mengatur pembayaran upah dalam bentuk natura sesuai dengan Konvensi atau, jika dimaksudkan 
untuk memungkinkan pembayaran upah hanya dalam bentuk tunai, perlu ditetapkan dengan jelas dalam 
peraturan perundang-undangan, dalam bentuk larangan yang tegas mengenai pembayaran upah dalam 
bentuk natura. Serupa, jika peraturan pembayaran dalam bentuk natura dibatasi pada upah minimum, hal 
ini tidak dianggap memadai untuk tujuan Konvensi. (Catatan akhir 133) 

108. Di sebagian besar negara, perundang-undangan nasional berisi otorisasi umum untuk pembayaran dalam 
bentuk natura, sebagai pengganti upah uang, di mana syarat-syarat rinci untuk pembayaran semacam itu 
seringkali diatur melalui pengundangan khusus, peraturan administratif, atau perundingan bersama. Hal 
ini terjadi, misalnya, di Argentina, (Catatan akhir 134) Azerbaijan (Catatan akhir 135) Belgia, (Catatan 
akhir 136) Republik Ceko, (Catatan akhir 137) Hungaria, (Catatan akhir 138) Mauritius, (Catatan akhir 
139) Meksiko, (Catatan akhir 140) Panama, (Catatan akhir 141) Spanyol (Catatan akhir 142) dan 
Tunisia. (Catatan akhir 143) 

109. Di beberapa negara, perundang-undangan nasional memperbolehkan pembayaran dalam bentuk natura 
hanya dalam kaitan dengan kategori-kategori pekerja yang khusus, seperti pekerja rumah tangga. Hal 
ini terjadi, misalnya, di Bolivia, (Catatan akhir 144) Republik Dominika (Catatan akhir 145) dan 
Nikaragua. (Catatan akhir 146) Di negara-negara lain, tunjangan-tunjangan khusus dalam bentuk natura 
diperbolehkan untuk para pekerja yang bekerja dalam kondisi khusus dengan mengecualikan larangan 
umum mengenai pembayaran dalam bentuk natura. Hal ini berlaku, misalnya, di Benin, (Catatan akhir 
147) Kamerun, (Catatan akhir 148) Kuba, (Catatan akhir 149) Republik Demokratik Kongo, (Catatan 
akhir 150) Mauritania, (Catatan akhir 151) Nigeria (11) dan Togo, (Catatan akhir 153) di mana para 
pekerja terikat untuk memenuhi kontrak kerja di luar tempat tinggal mereka dan yang tidak mampu, 
dengan upaya mereka sendiri, mendapatkan akomodasi yang sesuai bagi mereka dan keluarga mereka, 
atau yang tidak mampu, dengan usaha mereka sendiri, memperoleh pasokan bahan makanan rutin yang 
diperlukan untuk diri mereka dan keluarga mereka, berhak mendapatkan perumahan yang sesuai dan 
pasokan makanan rutin dari pemberi kerja mereka. Hal ini tampaknya juga menjadi pilihan di Selandia 
Baru, (Catatan akhir 154) di mana pembayaran upah dalam bentuk tunjangan dalam bentuk natura 
pada umumnya dilarang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Upah, yang mengatur bahwa upah 
hanya dapat dibayarkan dengan uang dan lebih lanjut memungkinkan pekerja untuk mengambil tindakan 
untuk mendapatkan kembali upah uang jika pemberi kerja membayar upah mereka tidak dengan uang, 
sementara ketentuan penyediaan makan dan akomodasi ditetapkan menurut ketentuan perundang-
undangan lain, seperti Undang-Undang Upah Minimum, yang menetapkan batasan-batasan pemotongan 
yang diperbolehkan dalam kaitan dengan tempat tinggal jika disediakan oleh pemberi kerja. 
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110. Di beberapa negara, seperti Republik Moldova, (Catatan akhir 155) Rumania (Catatan akhir 156) dan 
Federasi Rusia, (Catatan akhir 157) pembayaran sebagian upah dalam bentuk natura ditetapkan dan 
tunduk pada syarat-syarat dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kesepakatan bersama. 

111. Di sejumlah kecil negara, perundang-undangan nasional yang bertentangan dengan Pasal Konvensi ini 
menetapkan bahwa pengaturan pembayaran dalam bentuk natura dapat didasarkan pada kontrak kerja 
individu, sehingga pemberi kerja dan pekerja pada prinsipnya bebas untuk menyetujui syarat-syarat dan 
sifat pembayaran tersebut. Hal ini terjadi, misalnya, di Barbados, (Catatan akhir 158) Belarusia (Catatan 
akhir 159) dan Tajikistan. (Catatan akhir 160) Pemerintah Selandia Baru telah melaporkan bahwa syarat-
syarat tunjangan, seperti mobil, asuransi kesehatan atau skema keanggotaan dana pensiun, yang dapat 
diberikan kepada pekerja, harus bebas dinegosiasikan antara pihak-pihak dalam perjanjian kerja sebagai 
bagian dari seluruh paket kerja. 

112. Dalam beberapa kasus, undang-undang dan peraturan nasional di satu sisi tidak secara langsung 
memperbolehkan pembayaran sebagian upah dalam bentuk natura atau secara resmi melarang hal 
tersebut, namun juga sama sekali tidak mengatur mengenai metode pembayaran ini. Pemerintah 
Yordania, misalnya, telah melaporkan bahwa Kitab Perburuhannya tidak menetapkan industri-industri atau 
pekerjaan-pekerjaan di mana pembayaran upah dalam bentuk natura tidak diperbolehkan, tidak melarang 
pembayaran dalam bentuk barang-barang atau pasokan tertentu, juga tidak menentukan proporsi dari 
upah yang dapat dibayarkan dalam bentuk natura. Serupa, Pemerintah Arab Saudi telah mengindikasikan 
bahwa tidak ada di dalam undang-undang yang berlaku ketentuan yang dapat mencegah upah untuk 
dibayarkan dalam bentuk natura, seperti dalam bentuk akomodasi atau transportasi, meskipun upah dasar 
harus dalam bentuk tunai. Demikian pula, di Bahrain (Catatan akhir 161) dan Uni Emirat Arab, (Catatan 
akhir 162) perundang-undangan nasional secara tegas mengacu pada manfaat-manfaat dalam bentuk 
natura sebagai bagian dari upah atau remunerasi pekerja, tanpa menetapkan batasan-batasan atau syarat-
syarat untuk pemberian manfaat-manfaat tersebut. Lebih lanjut, menurut informasi yang diberikan oleh 
Pemerintah Lithuania, undang-undang dan peraturan nasional tidak menyediakan kemungkinan untuk 
membayar upah dengan manfaat-manfaat dalam bentuk natura, namun demikian, tidak ada undang-
undang yang secara resmi melarang praktik tersebut. 

113.  Akhirnya, di beberapa negara, seperti Aljazair, (Catatan akhir 163) Cina (Catatan akhir 164) dan Kyrgyzstan, 
(Catatan akhir 165) pembayaran upah dalam bentuk tunjangan dalam bentuk natura pada umumnya 
dilarang. Pemerintah Kroasia, El Salvador, Qatar dan Thailand juga melaporkan bahwa pembayaran upah 
dalam bentuk natura tidak diperbolehkan menurut undang-undang perburuhan yang berlaku. Di Vietnam, 
(Catatan akhir 166) undang-undang nasional mewajibkan pembayaran upah dilakukan hanya dalam 
bentuk tunai dan tidak memuat ketentuan mengenai remunerasi dalam bentuk natura. Ini juga terjadi di 
beberapa bagian di Australia, di mana negara hukum di New South Wales, (Catatan akhir 167) Australia 
Selatan (Catatan akhir 168) dan Tasmania (Catatan akhir 169) menyatakan bahwa upah harus dibayarkan 
hanya dengan uang. 

2.2.2.  Pembayaran sebagian upah dalam bentuk natura 

114. Proses persiapan instrumen menunjukkan bahwa selalu ada konsensus di antara negara-negara anggota 
bahwa pembayaran upah dalam bentuk natura hanya sebagai tambahan untuk pembayaran tunai, dan 
dengan demikian bersifat parsial (sebagian). Prinsip ini tercermin dalam kuesioner awal yang dibuat oleh 
Kantor mengenai undang-undang dan praktik, laporan-laporan persiapan serta teks usulan draf instrumen, 
dan mendapat dukungan penuh selama diskusi Konferensi. Beberapa pemerintah bahkan mengusulkan 
agar instrumen-instrumen internasional harus menyatakan bahwa undang-undang atau peraturan nasional 
harus menetapkan jumlah upah yang dapat dibayarkan dalam bentuk natura, sementara yang lain lebih 
memilih untuk membatasi proporsi upah yang dibayarkan dalam bentuk natura sehingga tidak melebihi 
50 persen dari nilai total upah. (Catatan akhir 170) 
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115.  Di sebagian besar negara anggota, prinsip bahwa hanya sebagian dari upah tunai pekerja dapat dibayarkan 
dalam bentuk barang dan jasa secara jelas ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan tenaga 
kerja yang berlaku umum. Dalam banyak kasus, undang-undang menetapkan pembayaran tunjangan 
“di samping upah moneter”. (Catatan akhir 171) Dalam kasus-kasus yang lain, undang-undang sangat 
memungkinkan “bagian dari upah” (Catatan akhir 172) atau “bagian yang layak dari jumlah tunai” 
(Catatan akhir 173) untuk dibayarkan dalam bentuk natura, atau “sebagian dalam bentuk alat pembayaran 
yang sah dan sebagian dalam bentuk natura”. (Catatan akhir 174) Namun demikian, dalam undang-
undang dan peraturan lain, rujukan mencakup “pembayaran sebagian remunerasi dalam bentuk selain 
uang tunai”, (Catatan akhir 175) atau “remunerasi tambahan atau “akhir” tenaga kerja dalam bentuk 
natura”, (Catatan akhir 176) atau kemungkinan “pembayaran tunai yang dilengkapi dengan pembayaran 
dalam bentuk natura”. (Catatan akhir 177) 

116. Secara tidak langsung, juga dijamin bahwa hanya sebagian upah yang dapat dibayarkan dalam bentuk 
natura di negara-negara yang hanya memperbolehkan pengadaan makanan dan tempat tinggal, selain 
upah uang, untuk beberapa pekerja yang dipekerjakan dalam kondisi yang sangat khusus. Jumlah 
maksimum yang dapat dikenakan untuk tunjangan-tunjangan tersebut seringkali ditentukan dalam dekrit-
dekrit khusus, yang lebih lanjut menegaskan sifat dari manfaat-manfaat ini sebagai tambahan, dan bukan 
sebagai pengganti remunerasi tunai. (Catatan akhir 178) 

117. Undang-undang perburuhan di banyak negara menetapkan proporsi maksimum dari upah yang dapat 
dibayarkan dalam bentuk natura; hal ini pada umumnya bervariasi antara 20 sampai 40 persen, sedangkan 
beberapa negara yang memperbolehkan pembayaran dalam bentuk natura dapat menetapkan sampai 
setengah dari jumlah upah uang. (Catatan akhir 179) Dalam beberapa kasus, batasannya berbeda, 
tergantung pada jenis pekerjaan atau sifat dari tunjangan dalam bentuk natura. Di Belgia, (Catatan akhir 
180) misalnya, persentase maksimum yang diperbolehkan dari upah yang dapat dibayarkan dalam bentuk 
natura pada prinsipnya ditetapkan sebesar 20 persen dari jumlah bruto upah yang diperoleh, tetapi dapat 
naik menjadi 40 persen apabila perumahan disediakan oleh pemberi kerja dan 50 persen untuk pembantu 
rumah tangga, pengasuh, magang yang menerima makanan dan tempat tinggal penuh. Dalam situasi-
situasi lain, batas maksimum berbeda, tergantung pada jumlah total pendapatan. Di Kolombia, (Catatan 
akhir 181) misalnya, pembayaran dalam bentuk natura tidak boleh melebihi 50 persen dari upah pekerja 
kecuali untuk pekerja yang mendapatkan upah wajib minimum, di mana nilai tunjangan dalam bentuk 
natura tidak boleh melebihi 30 persen dari total upah. 

118. Dalam kaitan dengan ini, Komite mempertimbangkan bahwa alat ukur yang meragukan  bisa dibenarkan 
untuk menilai apakah hal ini tepat untuk menetapkan batasan untuk pembayaran dalam bentuk natura 
yang diperbolehkan pada 50 persen atau lebih dari upah uang, mengingat risiko pengurangan remunerasi 
tunai yang diperlukan untuk pemeliharaan kehidupan pekerja dan keluarganya. Sambil mengingatkan 
bahwa instrumen yang dipertimbangkan tidak menetapkan batasan tertentu atau sebaliknya memberikan 
panduan, Komite menyarankan agar Pemerintah, sebelum memperbolehkan pembayaran dalam bentuk 
natura dengan proporsi yang tinggi dari upah pekerja, harus secara hati-hati menilai apakah tindakan 
demikian masuk akal, berdasarkan akibat yang mungkin timbul bagi para pekerja yang bersangkutan, 
dengan memperhatikan keadaan-keadaan nasional dan kepentingan rakyat pekerja. (Catatan akhir 182) 

119.  Di beberapa negara, batas atas pembayaran dalam bentuk natura yang diperbolehkan ditetapkan tidak 
dengan mengacu pada persentase maksimum dari upah tunai, tetapi dengan mengacu pada undang-
undang upah minimum yang harus dibayarkan secara tunai. Dalam kasus-kasus tersebut, seorang pekerja 
dapat diberikan barang atau jasa sebagai pengganti uang, tetapi hanya untuk jumlah upah yang melebihi 
upah minimum. Hal ini berlaku, misalnya, di Republik Ceko, (Catatan akhir 183) Republik Islam Iran, 
(Catatan akhir 184) Slovakia (Catatan akhir 185) dan Tunisia. (Catatan akhir 186) 
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120. Di negara-negara lain seperti Belarusia, (Catatan akhir 187) Kuba, (Catatan akhir 188) Peru, (Catatan 
akhir 189) Venezuela (Catatan akhir 190) dan Yaman, (Catatan akhir 191) undang-undang tidak memiliki 
ketentuan yang dapat mencegah kemungkinan, meskipun teoritis, upah kerja dibayarkan seluruhnya 
dalam bentuk natura. Berkenaan dengan situasi di negara-negara ini, telah sering dilaporkan bahwa, 
dalam praktiknya, upah tunai tidak pernah sepenuhnya digantikan dengan pembayaran dalam bentuk 
natura atau bahwa pembayaran dalam bentuk natura tidak lagi relevan dalam setiap cabang kegiatan 
ekonomi. Komite menggunakan kesempatan ini untuk menegaskan bahwa syarat-syarat Konvensi hampir 
tidak dapat dipenuhi dengan pernyataan belaka bahwa situasi yang dimaksud dalam Konvensi tidak ada 
di dalam praktik atau bahwa undang-undang pelaksana tidak dianggap perlu. Harus diingat bahwa, untuk 
memenuhi ketentuan Pasal 4 Konvensi, yang hanya memperbolehkan pembayaran sebagian upah dalam 
bentuk natura, undang-undang atau peraturan nasional, kesepakatan bersama atau keputusan arbitrase 
harus menetapkan, sebagai batas minimum, bahwa tunjangan dalam bentuk natura mungkin dibayarkan 
sebagai tambahan upah uang. 

121.  Dua kasus yang memiliki relevansi khusus harus disebutkan. Dalam kasus Yunani, menurut laporan 
Pemerintah sebelumnya, kesepakatan bersama kadang-kadang dibuat untuk pembayaran dalam bentuk 
natura khusus, khususnya dalam menebah dan menekan minyak zaitun, sedangkan dalam beberapa tahun 
terakhir praktik tersebut tampaknya terbatas pada pekerjaan pertanian yang bersifat musiman dan tidak 
menyangkut pekerja yang mendapatkan gaji. Selanjutnya, Pemerintah telah menyatakan di beberapa 
kesempatan bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi, termasuk Pasal 4, berlaku berdasarkan Konstitusi, di 
mana setelah ratifi kasi Konvensi internasional tenaga kerja menjadi bagian integral dari hukum domestik. 
Dalam kaitan dengan hal ini, Komite telah menekankan selama bertahun-tahun bahwa Konvensi mencakup 
tidak hanya “pekerja yang mendapatkan gaji”, tetapi semua orang yang menerima pembayaran, termasuk 
pekerja pertanian musiman, dan juga bahwa Pasal 4 Konvensi tersebut tidak berlaku dengan sendirinya, 
tetapi membutuhkan langkah-langkah tertentu dari pihak-pihak yang berwenang untuk pelaksanaannya. 
(Catatan akhir 192) Dalam kasus Italia, Komite telah menunjukkan selama beberapa tahun bahwa, 
meskipun informasi yang diberikan oleh Pemerintah mengenai pembayaran upah dalam bentuk natura 
dalam praktiknya dilakukan secara parsial dan marginal, yang hanya relevan dengan kontrak pekerjaan 
tertentu  (misalnya pekerjaan rumah tangga dan pertanian, perikanan dan pengangkutan barang), 
persyaratan Pasal 4 Konvensi tidak dapat dianggap telah dipenuhi ketika Hukum Perdata Italia terus 
membuka kemungkinan pembayaran upah seluruhnya dengan bentuk tunjangan dalam bentuk natura. 
(Catatan akhir 193) 

122.  Akhirnya, referensi harus disusun untuk negara-negara yang secara eksplisit mengizinkan remunerasi yang 
dibayarkan secara keseluruhan dalam bentuk tunjangan dalam bentuk natura. Hal ini terjadi, misalnya, 
di India, (Catatan akhir 194) di mana ketika otorisasi pemerintah diumumkan dalam Berita Resmi, 
pembayaran upah minimum baik seluruhnya atau sebagian dalam bentuk natura dapat dilakukan apabila 
adalah merupakan kebiasaan untuk membayar upah dengan cara demikian. Di Amerika Serikat, (Catatan 
akhir 195) beberapa hukum negara bagian mengatur bahwa seorang pekerja dapat menyetujui secara 
tertulis untuk menerima sebagian atau seluruh upah dalam bentuk natura. 

123.  Pada saat ini, Komite ingin mengacu, melalui ilustrasi, pada contoh spesifi k yang menunjukkan nilai 
penting yang dikemukakan oleh ILO dari prinsip bahwa pembayaran sebagian upah dalam bentuk 
natura hanya dapat dipahami sebagai tambahan, dan bukan sebagai alternatif untuk remunerasi tunai. 
Dalam pandangan Komite, posisi yang diambil oleh Kantor dalam hubungan kerjanya dengan Program 
Pangan Dunia PBB (WFP) sehubungan dengan penerapan standar ketenagakerjaan internasional tentang 
perlindungan upah dalam konteks proyek-proyek pangan-untuk-kerja WFP, yakni program-program 
pembangunan di mana makanan diberikan sebagai remunerasi atau insentif atas pekerjaan, secara lugas 
menegaskan kembali relevansi dan dampak dari prinsip tersebut di tingkat internasional. 

124. Sejak pendiriannya pada tahun 1963, WFP telah mengindikasikan bahwa dirinya akan mengacu pada 
Konvensi-konvensi ILO yang relevan dengan kegiatannya, terlepas dari apakah negara yang bersangkutan 
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telah meratifi kasi Konvensi-konvensi tersebut. Atas dasar keputusan kebijakan ini, disepakati bahwa dalam 
hal proyek-proyek WFP yang melibatkan kerja dengan upah buruh, para pekerja harus menerima, selain 
makanan yang disediakan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat 1 
Konvensi, pembayaran tunai tidak kurang dari 50 persen dari upah yang berlaku di tempat itu untuk jenis 
pekerjaan yang dilakukan. Persyaratan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pekerja akan mampu 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan non-makanan yang penting, dan tidak akan terdorong untuk menjual 
atau menukar makanan yang diterima dari WFP. Juga disepakati bahwa Konvensi akan berlaku hanya 
pada proyek-proyek WFP di mana ada hubungan pemberi kerja-pekerja (termasuk pekerjaan umum dan 
pekerjaan untuk kepentingan publik), dan tidak pada proyek-proyek swadaya dalam konteks kerja-kerja 
pembangunan komunal. 

2.2. Upah tunai untuk pekerja yang dipekerjakan pada proyek-proyek bantuan-makanan WFP

Untuk memastikan ketaatan terhadap prinsip-prinsip tersebut di atas (dalam hal pembayaran upah dalam 
bentuk natura), bolehjadi tepat untuk menetapkan, dalam perjanjian-perjanjian antara WFP dan pemerintah, 
proyek-proyek di mana makanan akan digunakan sebagai pembayaran tenaga kerja normal dalam ruang 
lingkup Konvensi Perlindungan Upah: (a) bahwa makanan hanya menjadi bagian dari remunerasi yang tidak 
melebihi kuantitas jumlah makanan yang biasa dikonsumsi pekerja dan/keluarganya. Dalam hal proyek-
proyek WFP yang melibatkan kerja dengan upah buruh, para pekerja harus menerima pembayaran tunai 
tidak kurang dari 50 persen dari upah yang berlaku di tempat itu untuk jenis pekerjaan yang dilakukan, 
(b) bahwa untuk tujuan penghitungan proporsi uang tunai terhadap remunerasi, proporsi makanan 
harus dinilai dengan harga yang tidak melebihi harga makanan lokal yang biasa dibayar oleh pekerja, (c) 
bahwa pekerja tidak diwajibkan untuk menerima jenis makanan yang tidak ingin dikonsumsi oleh pekerja 
atau keluarganya dan bahwa ia, dengan demikian, harus menjual. (...) Adalah menarik untuk melihat 
kesempatan untuk memasukkan, dalam dokumen proyek atau dalam rencana operasi, sebuah klausula 
untuk menentukan ruang lingkup dan isi dari kewajiban untuk membayarkan sebagian remunerasi tunai 
kepada para pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut dalam kapasitas sebagai penerima upah. Klausul 
ini dapat dibaca sebagai berikut: “Pemerintah menetapkan bahwa, selain pemberian jatah makanan WFP, 
upah tunai minimal 50 persen dari upah yang berlaku di tempat itu untuk jenis pekerjaan yang dilakukan 
harus dibayarkan kepada pekerja yang dipekerjakan pada proyek tersebut dimana mereka tidak akan 
memperoleh manfaat langsung atau yang, karena sifat dan lingkup pekerjaan yang dilakukan, merupakan 
proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat umum ketimbang proyek-proyek pembangunan masyarakat. 
Ketentuan-ketentuan ini berlaku khususnya: dalam proyek irigasi dan pelestarian tanah, untuk setiap 
pekerja selain pemilik tanah, petani yang langsung menerima manfaat dari proyek tersebut, dalam proyek 
penghutanan, untuk setiap pekerja yang dipekerjakan pada perusahaan pemerintah atau perusahaan lain 
di mana mereka tidak memiliki kepentingan langsung; dalam pembangunan jalan, perluasan perumahan, 
sekolah, pusat kesehatan, sumur atau fasilitas masyarakat lainnya, untuk pekerja yang bekerja di luar 
komunitas mereka sendiri.”

 
Sumber: Kutipan dari sebuah makalah ILO tentang pembayaran upah dalam kerangka proyek-proyek bantuan makanan WFP (Food 
for Work), dipresentasikan pada pertemuan bersama WFP/ ILO yang diselenggarakan di Roma pada bulan Februari 1992. 
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125.  Selama 40 tahun terakhir, Kantor Perburuhan Internasional secara luas menafsirkan proyek-proyek WFP, 
mengarahkan perhatian pada kebutuhan bahwa pembedaan yang nyata harus dibuat antara inisiatif-inisiatif 
swadaya dan proyek infrastruktur publik, agar tidak menghilangkan upah buruh atas remunerasi tunai. 
Dalam hal di mana pekerja memiliki kepentingan langsung dalam pelaksanaan proyek bantuan makanan 
(misalnya pemilik tanah sehubungan dengan proyek yang dirancang untuk meningkatkan irigasi lahannya, 
pembangunan gedung sekolah pada tingkatan komunal oleh penduduk setempat, dll.), makanan dapat 
digunakan sebagai satu-satunya insentif dan remunerasi tunai tidak diperlukan. Sebaliknya, pekerjaan 
umum, seperti proyek-proyek besar penggalian saluran, konservasi tanah, atau pembangunan jalan, 
pada umumnya dianggap mewakili jenis situasi di mana bantuan pangan WFP harus diartikan sebagai 
pembayaran dalam bentuk barang bagi pekerja yang dipekerjakan dan hanya dinyatakan tunduk pada 
ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 4 Konvensi. (Catatan akhir 196) 

126.  Baru-baru ini, WFP bermaksud memfokuskan kembali kebijakan dan kewajiban operasionalnya, sehingga 
80 persen dari kegiatannya akan fokus pada operasi-operasi darurat dan hanya 20 persen pada proyek-
proyek pembangunan. WFP juga mengumumkan bahwa kebijakan pangan-untuk-kerja akan beralih 
dari memberikan dukungan anggaran kepada pemerintah, melalui pengadaan bantuan pangan untuk 
pekerja pemerintah, menuju mendorong pembangunan aset-aset melalui skema-skema berbasis 
swadaya masyarakat, dengan pemerintah yang diharapkan untuk membayar upah tunai. (Catatan akhir 
197) Meskipun benar bahwa WFP bertindak lebih sebagai lembaga kemanusiaan ketimbang badan 
pembangunan, semakin sedikit masalah mengenai pembayaran sebagian upah dalam bentuk natura 
akan muncul dalam praktik, Komisi menganggap penting agar Kantor Perburuhan terus menawarkan 
keahliannya dalam rangka memastikan bahwa setiap proyek WFP yang melibatkan kegiatan upah tenaga 
kerja sesuai dengan standar perburuhan internasional dalam hal perlindungan upah.

2.2.3. Kebiasaan atau tunjangan yang diinginkan dalam bentuk barang

127.  Dalam beberapa jenis pekerjaan, pembayaran upah sebagian dalam bentuk barang merupakan pengaturan 
yang biasa karena keadaan dari pekerjaan terkait. Contohnya di bidang pertanian, pemberi kerja seringkali 
menyediakan lahan untuk dikelola oleh pekerja untuk kegunaan mereka sendiri, atau menyediakan produk-
produk seperti gandum, kentang, dll, kepada pekerja untuk konsumsi mereka. Di industri dan pekerjaan 
lainnya, pemberi kerja menyediakan tempat tinggal, makan, atau komoditas lainnya untuk pekerja. Hal 
ini yang biasanya terjadi misalnya, di bidang perkapalan, hotel dan restoran, rumah sakit atau bidang 
lainnya yang serupa, pelayan rumah tangga dan, umumnya, di segala pekerjaan yang dilakukan pada 
jarak yang cukup jauh dari pusat populasi penduduk, contonya di pertambangan atau pembangunan 
jalan. Karena pada kasus-kasus tersebut pemberian biaya dalam bentuk barang biasanya menawarkan 
kelebihan-kelebihan tertentu kepada pekerja dan seringkali sama-sama menguntungkan bagi keluarga 
mereka, hal-hal ini telah diatur oleh peraturan-peraturan yang mengizinkan pengecualian kepada prinsip 
pembayaran upah secara tunai.

128. Dalam kuisioner Kantor Perburuhan yang dirancang untuk mendapatkan pandangan negara anggota 
mengenai hal ini, pemerintah dimintakan pendapatnya apakah pembayaran dalam bentuk barang 
harus diizinkan hanya di bidang industri atau pekerjaan di mana pembayaran semacam itu merupakan 
kebiasaan atau diperlukan. Maksud dari pengajuan kebiasaan dan keperluan sebagai panduan kriteria 
utama untuk pemberian izin oleh hukum atas pembayaran upah dalam bentuk barang adalah bahwa 
pada bagian-bagian pembayaran dalam bentuk barang tampak menawarkan lebih banyak kelebihan 
dibandingkan kekurangan bagi pekerja yang terkait, meskipun pada saat bersamaan semua tindakan yang 
diperlukan harus dilakukan untuk mencegah munculnya kembali dari sistem barter. (Catatan akhir 198) 
Pada diskusi kedua Konferensi, sebuah amandemen diajukan bahwa pembayaran upah sebagian dalam 
bentuk barang harus diperbolehkan di segala kasus di mana bentuk pembayaran ini merupakan kebiasaan 
atau diinginkan, serta di mana hukum, kesepakatan bersama, atau putusan arbitrase berlaku. Akibat dari 
proposal amandemen ini adalah bahwa untuk mengizinkan pembayaran dalam bentuk barang kapanpun 
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hal tersebut merupakan kebiasaan, tanpa acuan terhadap, atau kontrol dari, hukum, kesepakatan atau 
putusan dan maka dari itu melibatkan suatu perubahan substansial dalam kesimpulan yang disahkan oleh 
Konferensi pada diskusi pertama. Amandemen ditentang dengan dalih bahwa hal tersebut menawarkan 
terlalu banyak kebebasan dan tidak akan secara cukup membatasi persyaratan di mana upah dibayarkan 
dalam bentuk barang. Amandemen tersebut pada akhirnya ditolak. (Catatan akhir 199)

129. Dalam meninjau hukum dan praktek terkait dengan ketentuan Konvensi ini, harus diingat bahwa Konvensi 
tidak berarti meminta peraturan terkait semua industri atau pekerjaan di mana pembayaran upah dalam 
bentuk barang merupakan kebiasaan atau keinginan. Tidak juga ketentuan tersebut memberikan defi nisi 
dari pemberian biaya sebenarnya dalam bentuk barang untuk dibayarkan di masing-masing industri. 
(Catatan akhir 200)

130.  Di beberapa Negara seperti Belgia (Catatan akhir 201), Nigeria (Catatan akhir 202), dan Uganda 
(Catatan akhir 203), dalam perundang-undangan terdapat suatu ketentuan spesifi k yang membatasi 
pembayaran upah sebagian dalam bentuk barang kepada perdagangan atau pekerjaan di mana cara 
pembayaran tersebut merupakan kebiasaan atau keinginan. Di Brasil (Catatan akhir 204), undang-undang 
mengizinkan pembayaran dilakukan secara tunai, dalam bentuk tempat tinggal, pakaian, dan tunjangan 
dalam bentuk barang lainnya di mana pemberi kerja biasa memberikan kepada pegawai atau sesuai 
dengan kebiasaan yang ada. Di India (Catatan akhir 205), di mana pembayaran upah secara utuh atau 
sebagian dalam bentuk barang sudah menjadi kebiasaan, dan pemerintah yang berkuasa berpendapat 
bahwa adalah perlu dalam hal ini, pemerintah dapat, dengan notifi kasi di Lembaran Negara, mengizinkan 
pembayaran upah minimum baik semuanya ataupun sebagian dalam bentuk barang. Demikian halnya di 
Ghana (Catatan akhir 206), undang-undang mengatur bahwa seorang pegawai dapat, dengan persetujuan 
Kepala Kantor Ketenagakerjaan, menyediakan pemberian biaya dalam bentuk barang pada pekerjaan di 
mana ketentuan terhadap bentuk pemberian biaya tersebut ialah kebiasaan atau diinginkan dikarenakan 
pekerjaan terkait. Di Amerika Serikat (Catatan akhir 207), undang-undang federal dan negara bagian 
mengizinkan biaya yang masuk akal atau nilai yang adil atas tempat tinggal atau fasilitas lainnya dianggap 
sebagai bagian upah yang dibayarkan kepada pegawai hanya ketika pemberi kerja sesuai kebiasaan 
memberikannya kepada pegawai atau bila hal-hal tersebut secara kebiasaan diberikan kepada pegawai 
lainnya yang terlibat dalam perdagangan, bisnis, atau perusahaan yang serupa di komunitas yang sama. 
Lebih lanjut, tidak hanya pegawai menerima tunjangan fasilitas di mana mereka dikenakan biaya, namun 
adalah esensial pegawai menerima fasilitas tersebut secara sukarela dan tidak dipaksa.

131. Di kasus lainnya, perundang-undangan mengakui keberadaan kewajiban yang bersifat kebiasaan bagi 
pemberi kerja tertentu untuk menyediakan barang-barang atau persediaan yang spesifi k bagi pekerja, 
namun tanpa membatasi kemungkinan pembayaran upah dalam bentuk barang terhadap pemakaian 
yang sudah pasti. Di Yordania (Catatan akhir 208) contohnya, seorang pemberi kerja terikat berdasarkan 
ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk menyediakan pekerja dengan pakaian atau 
makanan bila kebiasaan menentukan demikian, entah apakah hal tersebut disebutkan di dalam kontrak 
kerja. 

132. Di beberapa negara tertentu, kebiasaan atau karakter yang diinginkan atas pemberian upah dalam bentuk 
barang merupakan suatu hasil dari sifat pemberian upah tersebut, meskipun tidak terdapat persyaratan 
khusus dalam perundang-undangan ketenagakerjaan untuk pembayaran dalam bentuk barang menjadi 
sebuah kebiasaan atau bersifat diinginkan. Hal ini yang terjadi misalnya di Burkina Faso (Catatan akhir 
209), Kamerun (Catatan akhir 210), Gabon (Catatan akhir 211), Senegal (Catatan akhir 212), dan Togo 
(Catatan akhir 213) di mana pembayaran dalam bentuk barang dilarang, dengan pengecualian tunggal 
atas perumahan dan makanan yang mana pemberi kerja harus memberikannya ketika pekerja dipekerjakan 
di luar wilayah tempat tinggal mereka dan mereka tidak mampu untuk menyediakannya sendiri. Sifat 
kebiasaan dari praktek ini lebih jauh ditunjukkan dengan adanya fakta bahwa kebiasaan tersebut sudah 
lebih dahulu diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Perancis untuk Teritori Luar Negeri yang 
berlaku untuk negara-negara tersebut, jauh sebelum kemerdekaan mereka. Sama halnya di Kosta Rika 
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(Catatan akhir 214), Kuba (Catatan akhir 215), Republik Dominika (Catatan akhir 216), Ekuador (Catatan 
akhir 217), dan Venezuela (Catatan akhir 218) di mana hukum mengizinkan pembayaran upah dalam 
bentuk barang hanya dalam bentuk makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Serupa, berdasarkan Undang-
Undang Ketenagakerjaan Namibia (Catatan akhir 219), ketika pegawai perlu untuk tinggal di tempat 
kerja atau untuk bertempat tinggal di rumah pemberi kerja, pemberi kerja tersebut harus menyediakan 
tempat tinggal, termasuk fasilitas sanitasi dan pengairan, sesuai dengan persyaratan yang cukup bagi 
pegawai dan anggota keluarganya. Lebih jauh, dalam hal pegawai yang perlu untuk tinggal atau hidup di 
lahan pertanian, pemberi kerja haruslah memberikan izin kepada pegawai untuk menyimpan persediaan 
sehari-hari dan untuk melakukan pengelolaan lahan sejauh diperlukan untuk mencakup kebutuhannya 
dan anggota keluarganya.

133.  Tinjauan terhadap hukum nasional dan praktek mengungkap bahwa perundang-undangan di beberapa 
negara seperti, Azerbaijan (Catatan akhir 220), Barbados (Catatan akhir 221), Belarusia (Catatan 
akhir 222), Republik Islam Iran (Catatan akhir 223), dan Slovakia (Catatan akhir 224), mengatur 
kemungkinan pembayaran upah dalam bentuk barang dengan persetujuan pekerja, atau sesuai dengan 
ketentuan dan syarat sebagaimana disepakati antara pemberi kerja dan pekerja. Praktek demikian tidak 
hanya tidak sesuai dengan Pasal 4, paragraf 1 Konvensi, yang mensyaratkan pembayaran dalam bentuk 
barang agar diatur dengan perundang-undangan, perjanjian atau kesepakatan bersama, atau putusan 
arbitrase, dan tidak membiarkan perjanjian individual, namun juga tidak sesuai dengan kewajiban 
untuk mengizinkan pembayaran dalam bentuk barang hanya bagi mereka yang berada pada industri 
atau pekerjaan yang secara kebiasaan terkait dengan cara pembayaran demikian. Harus juga dicatat di 
beberapa negara seperti, Hungaria (Catatan akhir 225) dan Tunisia (Catatan akhir 226), ketentuan 
dibuat untuk keputusan administratif yang mengizinkan pembayaran dalam bentuk barang, tanpa acuan 
apapun terhadap pembatasan yang mungkin atas pemberian izin kepada industri atau pekerjaan di mana 
pembayaran sebagian dalam bentuk barang merupakan kebiasaan atau diinginkan.

2.2.4. Pelarangan pembayaran upah dalam bentuk alkohol atau obat-obatan terlarang

134. Sejarah klausul perundang-undangan yang melarang pembayaran upah sebagian dalam bentuk alkohol 
atau obat-obatan terlarang juga penting, meskipun kerja-kerja persiapan tidak selalu menitikberatkan 
kepada maksud asli dari pembuat peraturan dalam mensahkan klausul ini pada bentuk akhirnya. Inisiatif 
untuk memasukkan ketentuan tersebut tidak berasal dari Kantor Perburuhan Internasional. Pertanyaan 
tersebut tidak dimasukkan dalam kuisioner sebelum penyusunan instrumen dan, akibatnya, teks yang 
awalnya diajukan oleh Kantor tidak memuat acuan apapun terkait pembayaran dalam bentuk barang yang 
dilarang. Hanya pada saat diskusi pertama Konferensi, anggota pekerja mengajukan suatu tambahan 
ketentuan spesifi k yang melarang pembayaran upah dalam bentuk minuman beralkohol atau obat-
obatan terlarang, meski dengan persetujuan pekerja terkait. Mereka menganggap pelarangan tersebut 
diperlukan dengan pandangan bahwa penyalahgunaan terjadi di beberapa negara. Anggota pemberi 
kerja menentang amandemen tersebut, menimbang bahwa ketentuan tersebut tidaklah tepat dan tidak 
diperlukan, dengan fakta bahwa berdasarkan rancangan teks pembayaran dalam bentuk barang akan 
dibatasi kepada pemberian upah yang menguntungkan dan berguna bagi pekerja dan keluarganya. 
Amandemen akhirnya ditolak tanpa banyak diskusi. Namun demikian, anggota pekerja membuatnya jelas 
bahwa hal ini akan diangkat lagi di tahap yang lain. (Catatan akhir 227)

135.  Ketika rancangan instrumen dibawa ke hadapan Konferensi untuk kedua kalinya, anggota pekerja 
mengajukan kembali proposal mereka mengenai ketentuan khusus yang melarang pembayaran upah 
dalam bentuk minuman beralkohol atau obat-obatan terlarang, meskipun dengan persetujuan pekerja. 
Pekerja berdalih bahwa praktek tersebut harus secara aktif dilarang dan diharapkan tidak ada kemungkinan 
apapun untuk mengecualikan dari pelarangan tersebut. Lebih jauh dijelaskan bahwa maksud proposal 
tersebut bukanlah untuk melarang penyediaan penyegaran bagi pekerja dalam bentuk bir, anggur atau 
jus, sebagai contoh, akan tetapi untuk melarang pembayaran upah dengan minuman beralkohol. Beberapa 



59

anggota pemerintah mempertimbangkan bahwa pelarangan yang diajukan akan menghadapi praktek 
normal di negara-negara mereka akan pembayaran upah sebagian dalam bentuk anggur, yang dianggap 
bukan sebagai minuman beralkohol kuat. Amandemen tersebut pada akhirnya disahkan. (Catatan akhir 
228)

136. Namun demikian, ketika teks instrumen, sebagaimana direvisi oleh komite penyusun Konferensi, 
dipertimbangkan oleh Komite pada saat sidang terakhir, voting baru dilakukan dan mayoritas memilih 
untuk menghapus pelarangan pembayaran dalam bentuk minuman beralkohol. Ketika laporan Komite 
Konferensi dibahas di Konferensi untuk diskusi umum, amandemen baru diajukan untuk memperkenalkan 
kembali ide pelarangan pembayaran upah dalam bentuk “alkohol”. Amandemen ini mencoba untuk 
menentukan suatu pembedaan antara beragam minuman beralkohol – pada satu sisi bir, anggur, dan 
jenis alkohol ringan lainnya, dan di sisi lainnya alkohol yang berkadar tinggi seperti whisky, dan lain-lain. 
(Catatan akhir 229) Amandemen pada akhirnya disahkan dan acuan awal terhadap minuman beralkohol 
digantikan dengan acuan terhadap “minuman dengan kadar alkohol tinggi”.

137. Sebagaimana pada akhirnya dituliskan, Pasal 4, paragraf 1 Konvensi melarang ketentuan minuman 
beralkohol atau obat-obatan terlarang sebagai bentuk pembayaran dalam bentuk barang dalam keadaan 
atau situasi apapun. Implementasi perundang-undangan dapat memberikan efek terhadap persyaratan 
ini, baik dengan suatu pelarangan khusus atau melalui sebuah klausul perizinan yang mengecualikan 
alkohol atau obat-obatan terlarang. Meskipun pelarangan khusus dapat menjadi cara yang paling efektif 
dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ini, Konvensi justru tak tampak punya kehendak 
mensyaratkan hal ini. Terlihat cukup memadai bahwa semua perizinan untuk pembayaran upah dalam 
bentuk barang yang terdapat dalam hukum atau peraturan, perjanjian bersama, atau putusan arbitrase 
untuk mengecualikan kemungkinan pembayaran upah dalam bentuk di atas, maka segala praktek bentuk 
ini terancam pidana atau sanksi lainnya yang berlaku pada bentuk pembayaran tanpa izin ini. Terkait 
dengan pembayaran upah dalam bentuk obat-obatan terlarang, banyak negara sudah memiliki perundang-
undangan yang mengontrol obat-obatan terlarang, dan karenanya segala hal pelanggaran akan diancam 
pidana sebagaimana tercantum dalam perundangan-undangan tersebut.

138. Di banyak negara, perundang-undangan ketenagakerjaan umum secara formal melarang pembayaran 
upah sebagian dalam bentuk minuman berkadar alkohol tinggi atau obat-obatan terlarang. Istilah yang 
digunakan untuk menyatakan pembayaran dalam bentuk barang tersebut dilarang dalam Konvensi, 
meskipun istilah serupa seperti, alkohol, minuman yang memabukkan, minuman alkohol, narkotika, obat-
obatan yang membuat ketagihan, obat berbahaya, juga ditemukan di hukum dan peraturan nasional. Hal 
demikian dapat dilihat misalnya, di Azerbaijan (Catatan akhir 230), Belarusia (Catatan akhir 231), Brasil 
(Catatan akhir 232), Kosta Rika (Catatan akhir 233), Dominika (Catatan akhir 234), Ghana (Catatan 
akhir 235), Indonesia (Catatan akhir 236), Malaysia (Catatan akhir 237), Republik Moldova (Catatan 
akhir 238), Federasi Rusia (Catatan akhir 239), dan Singapura (Catatan akhir 240).

139.  Dalam beberapa kasus, pertanyaan tidak lagi langsung ditujukan pada perundang-undangan 
ketenagakerjaan, tapi dapat disimpulkan dari hukum dan aturan khusus mengenai penjualan bahan-bahan 
berbahaya dan minuman beralkohol. Di Australia, di Negara Bagian Australia Selatan, di mana penjualan 
minuman beralkohol dan banyak obat-obatan terlarang, racun, dan bahan-bahan lainnya sangat jelas 
dilarang berdasarkan Undang-Undang Bahan-Bahan yang Dikontrol Tahun 1984, dan Undang-Undang 
Perizinan Minuman Beralkohol Tahun 1997, defi nisi “penjualan” cukup untuk mencakup persediaan 
minuman beralkohol atau obat-obatan terlarang oleh seorang pemberi kerja sebagai kompensasi atas 
pekerjaan berdasarkan kontrak kerja.

140.  Dalam kasus lainnya, pembayaran upah dalam bentuk alkohol atau obat-obatan terlarang tidak secara 
jelas dilarang, namun dapat dilihat dari cakupan dan tujuan dari ketentuan yang relevan mengenai 
pembayaran dalam bentuk barang. Di Kamerun (Catatan akhir 241) dan Republik Demokratik Kongo 
(Catatan akhir 242) misalnya, tunjangan dalam bentuk barang hanya diperbolehkan untuk kategori 
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pekerja tertentu yang dipekerjakan di wilayah khusus dan hanya terdiri atas akomodasi tempat tinggal dan 
makanan harian. Makan, pakaian, dan tempat tinggal juga merupakan pemberian upah dalam bentuk 
lainnya yang diperbolehkan oleh hukum dan peraturan di Kolombia (Catatan akhir 243), Nikaragua 
(Catatan akhir 244), dan Panama (Catatan akhir 245). Di Mauritius (Catatan akhir 246), remunerasi 
dapat dibayarkan sebagian dalam bentuk barang hanya dengan persetujuan Menteri Tetap, yang 
bertanggungjawab untuk memastikan apakah pengamanan yang disediakan oleh Konvensi dipenuhi atau 
tidak. Secara tidak langsung, perundang-undangan di Lebanon (Catatan akhir 247) mengatur bahwa 
tidak ada pimpinan usaha atau manajer dapat memperbolehkan semua minuman beralkohol untuk 
dibagikan atau diperkenalkan di tempat kerja untuk konsumsi pegawai, ataupun memperbolehkan semua 
orang berada dalam keadaan mabuk untuk masuk atau tetap berada di dalam tempat kerja. Demikian 
halnya di Guatemala (Catatan akhir 248) undang-undang melarang penjualan atau pengenalan bahan-
bahan memabukkan atau narkotika atau obat-obatan terlarang, sabung ayam, permainan judi, dan praktek 
prostitusi dalam radius 3 kilometer dari tempat kerja.

2.3. Syarat dan batasan untuk pembayaran upah dalam bentuk barang dan pemberian upah yang 
dilarang 

Komite memandang adalah penting untuk membahas, dalam hal ini, sifat tidak biasa dari praktek yang 
diatur pada Pasal 4 Konvensi, dan untuk mengingatkan persyaratan ketat praktek tersebut harus dipenuh: 
(a) izin atau otorisasi khusus melalui hukum atau peraturan nasional, perjanjian bersama, atau putusan 
arbitrase; (b) sebuah izin hanya dapat terkait dengan pembayaran upah sebagian dalam bentuk barang; 
(c) sebuah izin hanya dapat diberikan kepada industri atau pekerjaan di mana pembayaran upah bentuk 
barang merupakan kebiasaan atau harapan karena sifat pekerjaan atau industri terkait; (d) sesudah diizinkan, 
pembayaran upah dalam bentuk barang harus diawasi secara ketat dengan tujuan untuk memastikan bahwa 
pemberian upah yang ditawarkan sesuai dan berguna bagi pekerja dan keluarganya serta bernilai. 

Komite tidak perlu menekankan bahwa Pasal 4 Konvensi hanya dapat dipahami sebagai dasar atas 
pelarangan menyeluruh terhadap penggantian gaji dan remunerasi kontraktual lainnya dengan produk-
produk berbahaya seperti minuman beralkohol, bahan-bahan narkotika, atau tembakau. Komite 
mengingatkan bahwa Komite Ahli tentang Pemberlakuan Konvensi dan Rekomendasi secara konsisten 
telah membaca ketentuan Pasal 4, Paragraf 1 Konvensi sebuah larangan atas pembayaran upah dalam 
bentuk minuman beralkohol atau obat-obatan berbahaya dalam keadaan dan jumlah berapapun. Lebih 
lanjut, Komite berpendapat bahwa pengecualian minuman beralkohol dan obat-obatan berbahaya dari 
pemberian upah dalam bentuk barang yang diperbolehkan harus dilihat bersamaan dengan ketentuan 
Pasal 4, Paragraf 2 Konvensi yang membatasi pembayaran dalam bentuk barang dalam pemberian upah 
tersebut yang pantas dan menguntungkan bagi pekerja dan keluarganya. (...)

 Sumber: Laporan Komite yang dibentuk untuk menilai pengaduan ketidakpatuhan Republik Moldova atas Konvensi No. 95 yang 
dibuat berdasarkan Pasal 24 Konstitusi ILO oleh Federasi Umum Serikat Pekerja Moldova, Juni 2000, GB.278/5/1, paragraf 31-32. 

141.  Di sejumlah negara, perundang-undangan nasional secara jelas melarang pembayaran upah dalam bentuk 
barang berupa alkohol atau minuman beralkohol, namun tidak terdapat ketentuan khusus yang melarang 
pembayaran upah dalam bentuk obat-obatan terlarang. Hal ini yang terjadi, misalnya, di Republik Afrika 
Tengah (Catatan akhir 249), Israel (Catatan akhir 250), Mauritania (Catatan akhir 251), Senegal 
(Catatan akhir 252), dan Togo (Catatan akhir 253). Namun, di banyak negara tersebut, pembayaran 
dalam bentuk barang hanya diperbolehkan sebagai pengecualian dan hanya dapat diberikan dalam bentuk 
tempat tinggal atau makanan bagi pekerja yang dipekerjakan di luar wilayah tempat tinggal mereka dan 
yang tidak dapat mendapatkan persediaan makanan biasa untuk mereka. Maka dari itu dapat disimpulkan 
bahwa berdasarkan hukum negara-negara tersebut, pembayaran upah dalam bentuk barang berupa obat-
obatan terlarang adalah ilegal dan dapat dipidana. Demikian pula halnya di Belanda (Catatan akhir 254) 
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dan Suriname (Catatan akhir 255), hanya minuman beralkohol yang secara khusus dikecualikan dari daftar 
pemberian upah berbentuk barang yang diizinkan. Tetapi, dapat diasumsikan bahwa pembayaran berupa 
obat-obatan terlarang dilarang di negara-negara tersebut dengan dasar adanya ketentuan Hukum Perdata 
yang yang mengizinkan pembayaran sebagian upah hanya dalam bentuk kebutuhan dasar pekerja dan 
keluarganya, sepanjang persyaratan kesehatan dan moral publik dipenuhi. Dapat pula dilihat perundang-
undangan Belgia (Catatan akhir 256) dan Hungaria (Catatan akhir 257) yang memuat pelarangan 
umum terhadap produk atau bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan pekerja dan keluarganya.

142.  Di beberapa negara seperti Bulgaria, Yunani, Madagaskar, Paraguay, Rumania, Saint Vincent dan Granada, 
Sri Lanka, dan Tajikistan, tidak terdapat hukum atau aturan yang memberlakukan Konvensi terkait dengan 
pembayaran upah dalam bentuk alkohol atau obat-obatan terlarang. (Catatan akhir 258) Hal ini juga 
tidak diatur secara khusus di beberapa negara yang tidak terikat ketentuan Konvensi seperti India dan 
Seychelles. Harus juga diperhatikan bahwa di negara-negara seperti Mesir, Republik Islam Iran, Libya Arab 
Jamahiriya, Mali, Sudan, Republik Arab Suriah, Tunisia, dan Yaman, pelarangan pembayaran upah berupa 
alkohol atau obat-obatan bertentangan langsung dengan prinsip utama kepercayaan dan tradisi Islam dan 
tidak ada pelarangan legal formal yang akhirnya tunduk dalam hukum dan aturan nasional tentang hal 
ini. 

143.  Pertanyaan penggantian alkohol dan produk lainnya merugikan kesehatan pekerja untuk pembayaran tunai 
dibahas dalam konteks pengaduan berdasarkan Pasal 24 Konstitusi mengenai dugaan ketidakpatuhan 
Republik Moldova terhadap Konvensi, berdasarkan dugaan adanya praktek pembayaran upah berupa 
alkohol dan produk tembakau yang meluas di negara itu. Dalam mengesahkan kesimpulan dan rekomendasi, 
komite tripartit yang dibentuk untuk menilai pengaduan, Badan Pimpinan mempertimbangkan Pasal 4, 
Paragraf 1 Konvensi. Ketentuan ini harus dipahami sebagai pelarangan penyediaan semua produk-produk 
berbahaya, seperti minuman beralkohol, bahan-bahan narkotika atau tembakau, sebagai alat untuk 
membayar remunerasi. Harus pula diingat bahwa ketentuan ini jangan dibaca secara tertutup, namun 
dengan melihat Pasal 4, Paragraf 2 Konvensi yang mengizinkan pemberian upah hanya  dengan sesuatu 
yang berguna dan sesuai dengan kebutuhan pekerja dan keluarganya. Lebih lanjut, mengacu kepada 
kemungkinan penerimaan upah yang menurun dikarenakan sebagian penyelesaian utang upah berupa 
alkohol dan produk tembakau, Badan Pimpinan menekankan bahwa tindakan-tindakan diambil untuk 
penggantian upah yang terlambat tidak boleh mengakibatkan pada pelanggaran ketentuan lainnya dari 
Konvensi. (Catatan akhir 259)

2.2.5. Langkah-langkah yang pantas untuk memastikan perlindungan yang cukup

2.2.5.1. Pemberian upah yang pantas untuk pemakaian pribadi dan tunjangan pekerja

144.  Pada tahap awal kerja persiapan menuju pengesahan Konvensi, pemerintah negara-negara anggota 
ditanya apakah peraturan internastional harus mengatur bahwa, ketika pembayaran upah sebagian berupa 
barang diizinkan, langkah-langkah yang pantas harus diambil untuk memastikan “pemberian upah tersebut 
memadai secara kualitas dan kuantitas”. (Catatan akhir 260) Kuisioner Kantor perburuhan Internasional 
juga meminta pendapat negara-negara anggota apakah pemberian upah berupa barang yang diizinkan 
harus “dibatasi untuk hal-hal yang diperlukan bagi pemakaian pribadi pekerja dan keluarganya”. Mengikuti 
saran bahwa istilah “pantas” harus digunakan daripada “perlu”, Kantor Perburuhan memasukkan perubahan 
ini, dan mempertahankan klausul ini sebagai ketentuan pengaman untuk menghilangkan kemungkinan 
penyelewengan. Selama diskusi-diskusi Konferensi mengenai rancangan instrumen, pertanyaan pembayaran 
upah berupa barang diperdebatkan cukup panjang. Pada proposal anggota pemberi kerja, misalnya, kata-
kata “dan tunjangan” ditambahkan setelah kata “pemakaian”. (Catatan akhir 261) Anggota pemberi kerja 
juga menyarankan untuk mengganti kata “atau” untuk kata “dan”, maka acuan dibuat agar memberikan 
manfaat bagi pekerja atau keluarganya. Dalam hal ini, dikatakan bahwa dalam situasi tertentu, perlu 
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mempertimbangkan kepantasan pemberian upah berupa barang dalam kaitannya dengan pekerja ataupun 
keluarganya, dan oleh karena itu muncul pikiran untuk tidak menghubungkan keduanya, sebagaimana 
diajukan dalam teks Kantor. Anggota pekerja menolak amendemen, dan mengatakan bahwa mereka tidak 
dapat menerima ketentuan dengan dalih bahwa kepentingan seorang pekerja dan keluarganya mungkin 
saja terpisah. Amandemen pada akhirnya ditolak. (Catatan akhir 262)

145.  Komite ingin menekankan bahwa kewajiban untuk memastikan semua “pemberian upah berupa barang 
pantas untuk pemakaian pribadi dan keuntungan pekerja serta keluarganya” – serupa dengan kebutuhan 
untuk memastikan bahwa “nilai yang terdapat pada pemberian biaya tersebut adil dan masuk akal” 
– meminta baik berupa tindakan yang nyata dan terarah, yang bisa memasukkan langkah-langkah 
pemerintah atau legislatif, maupun dengan ganti rugi secara hukum. Komite mengingatkan, dalam 
hubungan ini, bahwa persoalan perlindungan pekerja dari penggantian produk manufaktur atau barang-
barang tak terjual untuk remunerasi tunai, yang merupakan pelanggaran nyata atas ketentuan dalam 
Pasal 4, Paragraf 2 Konvensi, telah mendapatkan perhatian utama dalam beberapa tahun belakangan ini, 
terutama mengingat krisis upah yang besar yang dirasakan ekonomi tertentu di Eropa Tengah dan Timur, 
yang akan dibahas lebih lanjut di Bab VI di bawah. (Catatan akhir 263)

146.  Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, adalah sangat penting untuk dicatat bahwa persyaratan 
Konvensi tersebut dapat dipertimbangkan untuk sepenuhnya diterapkan hanya oleh negara-negara 
yang sudah menerapkan hukum atau peraturan nasional untuk mengatur pengaman yang secara efektif 
memastikan bahwa pemberian upah berupa barang yang diizinkan adalah yang pantas untuk pemakaian 
pribadi dan tunjangan pekerja serta keluarganya –kecuali ketika pembayaran terdiri dari pemberian upah 
seperti makanan dan tempat tinggal, kegunaan praktisnya sudah jelas terlihat. Misalnya, di beberapa 
negara Afrika di mana perundang-undangan ketenagakerjaan diambil dari hukum Perancis seperti, di 
Kamerun (Catatan akhir 264), Gabon (Catatan akhir 265), Mali (Catatan akhir 266), Niger (Catatan 
akhir 267), Senegal (Catatan akhir 268), dan Togo (Catatan akhir 269) pemberi kerja harus menyediakan 
tempat tinggal yang cukup dan pantas bagi semua pekerja yang dipekerjakan di luar tempat mereka 
biasa tinggal. Lebih lanjut, mereka wajib untuk memastikan persediaan makanan untuk semua pekerja 
dan keluarganya bagi mereka yang menyediakan akomodasi, di mana pekerja tidak dapat mendapatkan 
makanan bagi mereka sendiri. Dalam banyak kasus, peraturan yang detail menentukan syarat minimum 
akomodasi yang disediakan oleh pemberi kerja harus sesuai, misalnya, dengan sanitasi, pencahayaan, 
fasilitas memasak, dan persediaan air, serta jenis dan jumlah minimum bahan makanan yang disediakan 
oleh pemberi kerja. Hal yang sama juga di Kolombia (Catatan akhir 270), Ekuador (Catatan akhir 271), 
dan Nikaragua (Catatan akhir 272) di mana undang-undang mengizinkan penggantian sebagian upah 
tunai hanya dengan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Di Israel (Catatan akhir 273), bagian upah 
dapat, dengan persetujuan pegawai, dibayarkan dalam bentuk makanan atau minuman yang dimaksudkan 
untuk konsumsi di tempat kerja, atau di tempat tinggal, sementara di Selandia Baru (Catatan akhir 274), 
tempat tinggal tampaknya menjadi pengecualian yang terdapat dalam hukum terhadap pelarangan umum 
atas pembayaran upah berupa barang. Di Filipina (Catatan akhir 275), undang-undang mengacu secara 
prinsip kepada tempat tinggal, namun juga mengizinkan fasilitas lainnya dengan kondisi bahwa pelayanan 
ini untuk tunjangan pegawai serta keluarganya terkecuali alat-alat dagang atau jasa yang utamanya untuk 
kepentingan pemberi kerja atau perlu untuk melaksanakan bisnis pegawai. Di Namibia (Catatan akhir 
276) undang-undang membuat acuan eksplisit atas kebutuhan mendasar pekerja dan tanggungannya 
dalam mensyaratkan pemberi kerja untuk menyediakan tempat tinggal dan makanan, atau untuk memberi 
izin perternakan bagi pemberi kerja di bidang pertanian. Di Guatemala (Catatan akhir 277) dan Panama 
(Catatan akhir 278) pemberian biaya berupa barang yang diizinkan hanya dapat berupa makanan atau 
bahan makanan, tempat tinggal, dan pakaian untuk konsumsi pribadi secepatnya atau digunakan oleh 
pekerja atau anggota keluarganya.

147.  Sebagai tambahan, di Belanda (Catatan akhir 279) dan Suriname (Catatan akhir 280), pembayaran 
berupa barang yang diperbolehkan disebutkan, di antaranya makanan siap saji, listrik, pakaian, penggunaan 
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lahan atau tempat tinggal, perawatan kesehatan gratis, serta produk perusahaan, dengan syarat hal-hal 
ini cocok dengan sifat dan jumlah kebutuhan utama pegawai dan keluarganya. Undang-undang lebih 
jauh mengatur bahwa semua tunjangan berupa tempat tinggal atau keperluan lainnya harus disediakan 
dengan kondisi persyaratan higienis dan standar moral dan bahwa semua perjanjian untuk memindahkan 
atau membatasi kewajiban tersebut oleh pemberi kerja harus dianggap tidak berlaku. Demikian pula 
halnya di Belgia (Catatan akhir 281), tunjangan berupa barang yang diizinkan dibatasi hanya pada 
akomodasi, makanan untuk konsumsi di tempat kerja, listrik, air, atau pemanas dan penggunaan lahan.

148.  Di Amerika Serikat (Catatan akhir 282), pada tingkat federal dan negara bagian, ketentuan dibuat bagi 
pembayaran upah berupa barang hanya dalam bentuk tempat tinggal atau fasilitas lain, serta tunjangan 
lainnya yang mungkin dapat ditambahkan atau dikurangi dari upah tunai. Istilah “fasilitas lainnya” dianggap 
termasuk barang-barang atau jasa-jasa yang serupa dengan tempat tinggal seperti makanan yang tersedia 
di restoran perusahaan atau rumah sakit, hotel atau restoran yang diperuntukkan bagi pegawai mereka, 
kamar asrama dan uang kuliah yang diajukan oleh universitas ke mahasiswa, barang-barang umum yang 
disiapkan oleh toko, bahan bakar, listrik, air, dan gas yang dibuat untuk pemakaian pribadi non-komersil 
pegawai, dan transportasi pegawai antara rumah dan tempat kerja mereka.

149.  Di negara-negara lain, acuan dibuat berdasarkan persetujuan pekerja sebagai sebuah pra-syarat bagi 
pembayaran berupa barang, asumsinya adalah bahwa dengan menyetujui tipe dan nilai pemberian 
upah berupa barang di depan, pekerja dapat memastikan bahwa pemberian upah yang diterima sebagai 
pengganti uang memang sesuai dengan kebutuhan mereka dan berguna bagi rumah tangga mereka. 
Misalnya, di Belarusia (Catatan akhir 283) undang-undang mengizinkan upah uang digantikan sebagian 
dengan pembayaran berupa barang, dengan persetujuan pekerja. Di Republik Ceko (Catatan akhir 
284) dan Slovakia (Catatan akhir 285) pemberi kerja dapat menyediakan upah berupa barang hanya 
dengan persetujuan dan dengan syarat yang disepakati bersama dengan pegawai. Demikian halnya di 
Guyana (Catatan akhir 286), pemberi kerja pada prinsipnya dilarang memberikan pembayaran upah 
berupa barang kecuali diminta oleh pegawai, sementara di Swaziland (Catatan akhir 287), remunerasi 
ketenagakerjaan dapat dibayar berupa barang hanya bila sesuai dengan kesepakatan tertulis dengan 
pegawai. Namun demikian, pengaturan dalam Konvensi sudah jelas bahwa syarat pembayaran upah 
berupa barang harus diatur dengan perundang-undangan, perjanjian bersama, atau putusan arbitrase, 
dan tidak bisa diserahkan kepada masing-masing perjanjian individual antara pemberi kerja dan pekerja. 
Sebagaimana dijelaskan di atas, maksud dari Pasal 4, paragraf 1 Konvensi ialah kapanpun syarat upah, 
seperti pembayaran berupa barang, pengurangan atau pembayaran interval, dibiarkan secara bebas untuk 
ditentukan oleh kedua belah pihak dalam hubungan kerja, akan terdapat risiko penyelewengan yang 
nyata, karena pegawai pada umumnya berada pada posisi yang lebih lemah dan maka dari itu seringkali 
bersedia menerima persyaratan yang ditawarkan pemberi kerja –kebanyakan tidak menguntungkan atau 
memberatkan.

150.  Harus pula disebutkan di negara-negara di mana persyaratan persetujuan awal atas tunjangan berupa 
barang diberikan oleh pemerintah, dalam kasus per kasus, dianggap untuk melindungi pekerja dari 
pemberian upah berupa barang yang tidak berguna atau tidak pantas, dan, hal ini memenuhi persyaratan 
ketentuan Konvensi ini. Contohnya di Malaysia (Catatan akhir 288), undang-undang mengatur bahwa 
semua pelayanan atau jasa selain makanan, tempat tinggal, bahan bakar, listrik, air, dan bantuan medis 
harus disetujui oleh Direktur Jenderal Ketenagakerjaan sebelum seorang pemberi kerja dapat memasukkan 
jenis pelayanan tersebut dalam ketentuan kontrak dengan pekerja. Di Australia, undang-undang negara 
bagian Queensland (Catatan akhir 289) mengizinkan pembayaran upah berupa barang hanya bila 
pembayaran tersebut diperbolehkan oleh suatu instrumen industrial. Instrumen industrial tersebut harus 
disetujui oleh Komisi Hubungan Industrial Queensland, yang harus memastikan bahwa instrumen tersebut 
mengatur upah yang konsisten, relevan, dan aman, serta kondisi pekerjaan. Demikian pula halnya di 
Australia Barat (Catatan akhir 290), pegawai tidak dapat dipaksa, baik secara langsung ataupun tidak 
langsung, oleh pemberi kerja untuk menerima barang, akomodasi, atau jasa berupa apa pun selain uang 
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sebagai bagian dari upah mereka. Kecuali, hal itu diperbolehkan atau dibutuhkan berdasarkan perjanjian 
kerja atau aturan lainnya.

151.  Di beberapa negara, aturan hukum memang merefl eksikan apa yang ada dalam Pasal 4, Paragraf 2(a) 
Konvensi dalam mensyaratkan bahwa pemberian upah berupa barang yang diizinkan harus pantas untuk 
pemakaian pribadi dan menguntungkan pekerja serta keluarganya, namun aturan tersebut gagal untuk 
mengatur langkah nyata bagi implementasi praktis prinsip ini. Hal ini terjadi misalnya di Barbados (Catatan 
akhir 291), Guinea (Catatan akhir 292), Meksiko (Catatan akhir 293), Paraguay (Catatan akhir 294), 
Republik Arab Suriah (Catatan akhir 295), dan Uganda (Catatan akhir 296). Prinsip yang sama tanpa 
ada indikasi adanya aplikasi praktis juga ditemukan dalam perundang-undangan Guinea-Bissau (Catatan 
akhir 297) dan Mozambik (Catatan akhir 298).

2.2.5.2. Penilaian yang adil dan layak atas pemberian upah berupa barang

152.  Berdasarkan tinjauan awal atas hukum nasional dan praktek-praktek terkait dengan perlindungan upah 
selama pekerjaan persiapan yang mengarah pada pengesahan instrumen, Kantor Perburuhan Internasional 
menyimpulkan bahwa nilai barang yang berhak didapatkan oleh pekerja sebagai bagian dari pengaturan 
pembayaran sebagian upah berupa barang, harus didefi nisikan sejelas-jelasnya. Dalam ketentuan kuisioner 
Kantor Perburuhan, pemerintah ditanya untuk menunjukkan apakah mereka setuju dengan peraturan 
internasional yang akan mengatur “nilai yang terdapat pada pemberian upah tersebut tidak boleh melebihi 
nilai sebenarnya”. (Catatan akhir 299) Pada diskusi pertama Konferensi, ada usulan untuk memasukkan 
kata-kata “yang adil dan layak” sebagai pengganti “tidak boleh melebihi nilai sebenarnya”. Menurut para 
pengusul, istilah “nilai sebenarnya” tidaklah akurat, karena dalam praktek, konsep “nilai yang adil dan 
layak” diyakini lebih berguna. Terminologi yang diajukan juga diperkirakan lebih pantas terkait dengan 
pertanyaan interpretasi. Meskipun ada beberapa penentangan dari pemerintah dan anggota pemberi 
kerja, amandemen pada akhirnya disahkan. (Catatan akhir 300)

153.  Lebih jauh pada poin dalam paragraf 145 di atas, Komite sekali lagi mengingatkan bahwa Pasal 4, Paragraf 
2 Konvensi memberikan kewajiban mengenai hasil yang harus dicapai dan karena itu membutuhkan 
pengesahan langkah-langkah praktis untuk memastikan bahwa semua pemberian upah berupa barang 
yang mungkin dapat disediakan dalam pembayaran sebagian upah yang belum terbayarkan memiliki nilai 
yang adil dan layak. Kewajiban ini mungkin dapat dipenuhi melalui beberapa cara, seperti penambahan 
undang-undang, peraturan, perjanjian bersama atau putusan arbitrase yang relevan atas syarat-syarat 
umum dan/atau peraturan yang lebih spesifi k, yang menghormati tipe-tipe tunjangan berupa barang 
yang dapat disediakan dan prinsip-prinsip atau metoda-metoda dalam menentukan, mengawasi, atau bila 
perlu, menguji nilai yang ada pada mereka. (Catatan akhir 301)

154.  Negara-negara tertentu telah mengesahkan perundang-undangan yang menjamin atribut nilai yang adil 
dan layak dalam pembayaran upah berupa barang. Undang-undang kerap kali mensyaratkan bahwa nilai 
yang terdapat pada pemberian upah berupa barang tidak boleh melebihi nilai sebenarnya di pasar. Hal ini 
terjadi, misalnya, di Republik Ceko (Catatan akhir 302), Israel (Catatan akhir 303), dan Slovakia (Catatan 
akhir 304). Di India (Catatan akhir 305), harga eceran di pasar terdekat ikut dipertimbangkan dalam 
menghitung nilai tunai upah yang dibayarkan dalam rupa barang, sementara perhitungan ini dilakukan 
sesuai dengan instruksi pemerintah sebagaimana dikeluarkan dari waktu ke waktu. Di Mozambik (Catatan 
akhir 306), pemberian upah berupa barang harus dihitung sesuai dengan harga sekarang di wilayah 
terkait. Perundang-undangan di Belgia (Catatan akhir 307), mengakui bahwa tidak ada pemberi kerja 
dapat mencari keuntungan dengan membayarkan tunjangan berupa barang kepada pegawai, mengatur 
bahwa pembayaran berupa barang harus dinilai pada harga pengeluaran, namun dalam apapun tidak 
boleh melebihi nilai pasar. Lebih lanjut, di Guatemala (Catatan akhir 308), undang-undang mensyaratkan 
makanan dan persediaan serupa untuk diberikan kepada pekerja pertanian pada harga pengeluaran atau 
lebih rendah. Serupa di Uganda (Catatan akhir 309), nilai pada pemberian upah atau keistimewaan 
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berupa barang tidak boleh melebihi pengeluaran pada pemberi kerja pada persediaan mereka, sementara 
di Ukraina (Catatan akhir 310), undang-undang membolehkan pembayaran upah sebagian berupa 
barang pada harga tidak lebih rendah dari biaya produksi mereka. Di Singapura (Catatan akhir 311), 
pengurangan gaji pegawai yang diizinkan dari untuk makanan dan akomodasi yang disediakan oleh 
pemberi kerja tidak boleh melebihi biaya riil makanan dan jumlahnya harus yang sama dengan nilai 
akomodasi.

155.  Di beberapa negara seperti Kolombia (Catatan akhir 312), Guyana (Catatan akhir 313), dan Peru 
(Catatan akhir 314), undang-undang berusaha melindungi pendapatan pekerja dari penilaian yang 
berlebihan atau tidak adil atas pembayaran berupa barang dengan menegaskan bahwa nilai yang terdapat 
pada semua pemberian upah berupa barang harus disepakati bersama oleh pekerja dan pemberi kerja. 
Hal ini yang terjadi di Yordania (Catatan akhir 315), di mana undang-undang mengizinkan pengurangan 
akomodasi dan fasilitas serta pelayanan lain yang disediakan oleh pemberi kerja pada nilai atau persentasi 
sebagaimana disepakati bersama oleh kedua pihak.

156.  Di banyak negara, nilai tunai barang-barang atau jasa tertentu, seperti tempat tinggal, yang mungkin dapat 
dikurangi dari upah, ditetapkan oleh undang-undang atau oleh keputusan pihak yang berwenang dengan 
tujuan untuk memastikan bahwa pembayaran berupa barang tidak menghasilkan pengurangan yang tidak 
adil atas pendapatan bersih pekerja. Misalnya di Republik Afrika Tengah (Catatan akhir 316), Pantai 
Gading (Catatan akhir 317), Mali (Catatan akhir 318), dan Niger (Catatan akhir 319), ketika tempat 
tinggal disediakan, pengurangan tunai atas tiap hari kerja tidak boleh melebihi jumlah satu setengah 
jam kerja yang dihitung pada batas upah kerja minimum, karena dalam hal persediaan makanan, jumlah 
yang sama dengan dua setengah kali upah kerja per jam di tingkat upah kerja minimum dapat dikurangi 
untuk setiap hari kerja. Di Cili (Catatan akhir 320), nilai dari pemberian upah berupa barang yang 
diizinkan di kalangan pekerja pertanian ditentukan oleh Menteri Ketenagakerjaan dengan memperhatikan 
situasi-situasi di berbagai wilayah di negara. Di Republik Demokratik Kongo (Catatan akhir 321), jumlah 
maksimum yang dikurangi untuk tempat tinggal secara ketat diatur dan tergantung dari pendapatan 
pekerja dan wilayah geografi s di mana pekerjaan dilakukan, sementara di Pantai Gading (Catatan akhir 
322), skala pengurangan maksimum bulanan untuk tempat tinggal ditetapkan oleh perjanjian bersama 
nasional dengan dasar wilayah dan perabotan rumah. Di Selandia Baru (Catatan akhir 323), pengurangan 
yang diizinkan terkait dengan tempat tinggal dan tidak melebihi nilai biaya barang-barang dan jasa 
tersebut, sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan undang-undang, keputusan, perjanjian bersama 
atau kontrak kerja, atau jika penetapannya longgar, jumlah pengurangan tidak boleh lebih dari 15 persen 
upah untuk tempat tinggal atau lebih dari 5 persen upah untuk penginapan.

157.  Di Seychelles (Catatan akhir 324), undang-undang mengatur bahwa Menteri Ketenagakerjaan, setelah 
berkonsultasi dengan serikat buruh dan organisasi pemberi kerja, dapat mengeluarkan peraturan yang 
mengizinkan tunjangan atau keuntungan berupa barang dan mendefi nisikan nilai yang terdapat padanya, 
serta peraturan yang mengatur jumlah maksimal pengurangan upah kerja dari upah pekerja ketika biaya 
makanan atau tempat tinggal, atau keduanya disediakan oleh pemberi kerja. Di Amerika Serikat (Catatan 
akhir 325), berdasarkan hukum federal dan negara bagian, biaya yang masuk akal atau nilai yang adil 
untuk penginapan, tempat tinggal, atau fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai sebagai bagian 
dari upah ditentukan oleh otoritas ketenagakerjaan yang kompeten, dan tidak termasuk keuntungan pada 
pemberi kerja atau kepada pihak terafi liasi lainnya seperti pasangan, anak, orang tua atau pihak lain 
yang memiliki hubungan dengan pemberi kerja, rekan kerja, pegawai di perusahaan, atau agen pemberi 
kerja. 

158.  Di negara-negara lain, undang-undang mengatur intervensi pejabat tinggi pemerintah dalam mengizinkan 
jenis dan nilai pembayaran berupa barang untuk memastikan bahwa persyaratan yang terdapat di Konvensi 
terpenuhi. Di Malaysia (Catatan akhir 326) misalnya, ketentuan tempat tinggal, makanan, bahan bakar, 
listrik, air, bantuan medis, atau fasilitas lainnya, sebagai tambahan pada upah uang, harus mendapatkan 
persetujuan awal Direktur Jenderal Ketenagakerjaan, yang dalam memberikan persetujuan tersebut, dapat 
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membuat modifi kasi atau memberikan syarat-syarat yang dinilai pantas dan adil. Di Filipina (Catatan akhir 
327), Menteri Tenaga Kerja dapat menetapkan nilai yang adil dan layak atas penginapan, tempat tinggal 
dan fasilitas lainnya yang biasanya diberikan kepada pegawai oleh pemberi kerja baik di perusahaan 
pertanian dan non-pertanian, dari waktu ke waktu. Nilai fasilitas yang adil dan layak dipahami sebagai 
biaya operasi dan perawatan, termasuk depresiasi yang cukup, ditambah pemberian upah yang layak yang 
tidak melebihi bunga 5,5 persen pada jumlah modal yang didepresiasi yang diinvestasikan oleh pemberi 
kerja.

159.  Banyak pemerintah lebih memilih pandangan bahwa pemberian upah berupa barang yang diizinkan yang 
tidak melebihi proporsi maksimum dari remunerasi total pekerja, cukup untuk memastikan kepatuhan pada 
persyaratan Konvensi. Seperti telah dianalisis secara mendalam di atas, batas atas tersebut kali beragam 
dari 20 persen, seperti di Hungaria, sampai 40 persen, seperti di Botswana, sementara di beberapa 
kasus lainnya bahkan ditetapkan di atas 50 persen, seperti di Azerbaijan dan Republik Moldova. Namun 
demikian, Komite selalu mempertimbangkan bahwa penentuan batas keseluruhan mengenai proporsi 
upah uang yang dapat digantikan dengan tunjangan berupa barang tidak secara langsung menyelesaikan 
masalah penilaian yang adil atas tunjangan tersebut dan hanya sedikit menawarkan perlindungan kepada 
pekerja dari kemungkinan praktek eksploatasi. Pengaturan proporsi maksimal uang pada barang-barang 
konsumen yang diperbolehkan dalam jaminan remunerasi, merupakan karakter yang banyak dijumpai 
dalam pembayaran upah berupa barang, sebagaimana disyaratkan Pasal 4, paragraf 1 Konvensi. Meskipun 
demikian, batasan tersebut saja tidak selalu bisa memastikan bahwa pemberian upah berupa barang yang 
disediakan dalam kasus manapun cocok dengan kebutuhan dan kepentingan pekerja dan keluarganya, 
dan bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kurangnya pemberian upah tersebut merugikan 
pendapatan asli pekerja. (Catatan akhir 328)

160.  Akhirnya, di beberapa negara, seperti Republik Islam Iran (Catatan akhir 329), Meksiko (Catatan akhir 
330), Paraguay (Catatan akhir 331), Republik Arab Suriah (Catatan akhir 332), dan Uganda (Catatan 
akhir 333), meskipun aturan perundang-undangan cukup merefl eksikan persyaratan Konvensi mengenai 
penilaian yang adil atas tunjangan berupa barang, namun hal itu gagal untuk menentukan langkah nyata 
yang dapat memastikan pemberlakuan persyaratan tersebut di lapangan. Komite dalam beberapa kali 
kesempatan telah menekankan kebutuhan akan regulasi khusus yang menghargai penilaian pemberian 
upah berupa barang. (Catatan akhir 334)

161.  Kesimpulannya, Komite mencatat bahwa mayoritas aturan yang telah didiskusikan di bab ini mendapat 
penerimaan yang luas dan sepenuhnya diberlakukan. Namun, jika persyaratan untuk pembayaran upah 
dalam ranah hukum tampaknya tidak menimbulkan kesulitan di seluruh sistem hukum, pelarangan 
sekaligus pembayaran upah berupa kupon, obligasi, dan pengganti mata uang lainnya justru terus 
menimbulkan masalah kepatuhan yang serius di beberapa negara. Terkait dengan cara pembayaran 
non-tunai, Komite mencatat bahwa kegunaan alat-alat pembayaran itu telah diakui dalam hukum dan 
secara pasti memperluas penerapannya dengan tujuan meningkatkan keamanan dan efesiensi pengaturan 
pembayaran. Lebih lanjut, Komite puas bahwa pembayaran upah dengan transfer bank elektronik, yang 
secara umum telah dianggap sebagai bentuk yang paling disukai untuk pembayaran upah non-tunai, 
seperti merujuk pada paragraf 84, sesuai dengan cakupan dan tujuan ketentuan Konvensi dan karenanya 
tidak dapat menjadi penghalang atas ratifi kasi di masa mendatang.

162.  Pembayaran upah dengan sebagian berupa barang tampaknya tetap merupakan aspek penting dalam 
kehidupan bekerja di banyak negara, terutama di negara berkembang. Namun, akhir-akhir ini menjadi 
kontroversi di banyak negara berkembang karena cara pembayaran ini sering digunakan sebagai respon 
yang mudah terhadap naiknya tunggakan upah. Di banyak negara, pembayaran upah berupa barang 
secara khusus diatur melalui perundang-undangan, meskipun masalah tetap muncul dalam beberapa 
situasi karena penentuan syarat yang pasti mengenai pembayaran beberapa bagian upah berupa barang 
diserahkan kepada diskresi para pihak dalam hubungan kerja. Komite mencatat dengan penyesalan bahwa 
bertentangan dengan apa yang diharapkan, masalah pembayaran upah berupa alkohol dan barang-barang 
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yang dilarang lainnya masih jauh dari penghapusan total setelah 53 tahun sejak pengesahan Konvensi. 
Dalam kaitannya ini, Komite ingin menambahkan bahwa pembayaran sebagian upah berupa minuman 
beralkohol tinggi atau rendah akan hilang, karena Konvensi harus dilihat sebagai pelarangan menyeluruh 
terhadap penggantian upah uang dengan alkohol dan bahan-bahan narkotika dalam segala jenis dan 
bentuk.

163.  Dari pengujian atas hukum nasional dan praktek terungkap bahwa persyaratan utama Konvensi, khususnya 
kewajiban untuk memastikan bahwa pemberian upah berupa barang yang diizinkan adalah yang pantas 
bagi kegunaan pribadi dan tunjangan pekerja dan keluarganya, tidak selalu dipahami. Di satu sisi, ada cukup 
banyak negara yang memberikan efek atas ketentuan ini dengan sepenuhnya menghitung pemberian upah 
berupa barang yang diperbolehkan, di sisi lain, banyak negara lainnya tampaknya membatasi langkah-
langkah yang mereka ambil dalam hal ini dengan memberikan pengakuan perundang-undangan terhadap 
ketentuan tersebut, namun tidak menjamin penerapannya. Sebagai tambahan, perundang-undangan dari 
hampir separuh negara anggota masih belum merefl eksikan prinsip bahwa pemberian upah berupa barang 
harus dinilai secara adil dan layak. Tampaknya terdapat langkah yang tidak pasti mengenai bagaimana 
memastikan pemberlakuan persyaratan ini dalam hukum dan praktek, sebagaimana disampaikan melalui 
komentar Komite bahwa pengaturan proporsi maksimum upah yang mungkin dibayarkan berupa barang 
tidak dengan sendirinya menyelesaikan masalah penilaian yang adil dan layak atas barang dan jasa yang 
disediakan.
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Catatan akhir

Catatan akhir 1
Sebagaimana telah disampaikan panitia kerja persiapan Konvensi, ketentuan mengenai pembayaran 
menengah upah tunai telah sesuai dengan tanggapan khalayak dari luar. Semua tanggapan atas kuisioner 
Kantor pada hal ini setuju Konvensi harus mengatur bahwa upah dibayarkan hanya dalam tawaran legal, 
dan diskusi Konferensi mendukung penuh teks yang diajukan oleh Kantor; lihat ILC, Sidang ke-31, 1948, 
Laporan VI(c)(2), hal. 72, Sidang ke-31, 1948, Rekaman Sidang, hal. 460; ILC, Sidang ke-32, 1949, 
Rekaman Sidang, hal. 503.

Catatan akhir 2
(1), s. 257. Lihat juga Benin, (1), s. 220; Komoro (1), s. 103; Kongo (1), s. 87; Pantai Gading (1), s. 32.1; 
Gabon (1), s. 151; Mauritania (1), s. 89; Maroko (1), s. 1; Niger (1), s. 158; Rwanda (1), s. 90; Swiss (2), 
s. 323b.

Catatan akhir 3
(1), s. 99.

Catatan akhir 4
(1), s. L.114.

Catatan akhir 5
(1), s. 95.

Catatan akhir 6
(1), s. L.143-1. Lihat juga Inggris Raya: Montserrat (21), ss. 3, 5.

Catatan akhir 7
(1), s. 53. Lihat juga Ekuador (2), s. 87; Honduras (2), s. 365; Nikaragua (1), s. 82(2); (2), s. 86.

Catatan akhir 8
(1), s. 134.

Catatan akhir 9
(1), s. 123A(x); (2), s. 101.

Catatan akhir 10
(1), s. 151.

Catatan akhir 11
(2), s. 2; (3), s. 3.

Catatan akhir 12
(1), s. 72.

Catatan akhir 13
(1), s. 19(1)(a); (2), s. 2(a).

Catatan akhir 14
(1), s. 61.

Catatan akhir 15
(1), s. 85.

Catatan akhir 16
(1), s. 7.
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Catatan akhir 17
(1), s. 47.

Catatan akhir 18
(1), s. 79.

Catatan akhir 19
(1), s. 74. Sama halnya di Ghana (1), s. 53(1) dan Singapura (1), ss. 56, 59, perundang-undangan mengatur 
bahwa seluruh jumlah gaji yang diterima oleh, atau dibayarkan kepada, semua pekerja harus dibayarkan 
dalam penawaran legal yang tunduk kepada semua pengaturan untuk pembayaran berupa barang sebagai 
tambahan kepada gaji tunai yang diatur dalam kontrak kerja.

Catatan akhir 20
(1), s. 10(1).

Catatan akhir 21
(1), s. 139.

Catatan akhir 22
(1), s. 174(4). Hal ini juga yang terjadi di Cape Verde (1), s. 119(1); Jerman (1), s. 115(1); Republik Islam 
Iran (1), s. 37; Kyrgyzstan (1), s. 234(1); Slovenia (1), s. 29(1); Suriname (1), s. 1614H. Lihat juga Kuwait 
(1), s. 29; Oman (1), s. 54; Qatar (1), s. 29(1); Arab Saudi (1), s. 116; Uni Emirat Arab (1), s. 55. Keadaannya 
serupa juga terjadi di Indonesia (2), s. 13(1), di mana undang-undang mensyaratkan pembayaran upah 
dilakukan dengan mata uang yang sah di Republik Indonesia, sementara di Thailand (1), s. 54, upah dan 
tunjangan lainnya yang terkait dengan pekerjaan harus dibayarkan dalam mata uang Thai. Di China (1), 
s. 5, undang-undang mensyaratkan pembayaran dalam bentuk mata uang wajib, sementara di Kenya (1), 
s. 4(1), seluruh jumlah upah yang diterima oleh atau dibayarkan kepada pegawai harus dibayarkan secara 
langsung kepada yang bersangkutan dalam mata uang Kenya. 

Catatan akhir 23
(2), s. 463.

Catatan akhir 24
(1), s. 154(1).

Catatan akhir 25
(1), s. 131.

Catatan akhir 26
(4), s. 14(2); (1), s. 3. Serupa di Selandia Baru (1), ss. 2, 7, upah dibayarkan secara tunai, yang didefi nisikan 
sebagai semua koin dan uang kertas Selandia Baru, atau kombinasi keduanya. Di Dominika (1), ss. 3, 5, 
upah dapat dibayarkan dengan koin yang berlaku di negara atau dengan mata uang Karibia Timur atau 
mata uang sah lainnya yang pada saat tersebut digunakan di negara. 

Catatan akhir 27
(1), ss. 2, 18(1).

Catatan akhir 28
(1), s. 42(2).

Catatan akhir 29
(1), s. 32.

Catatan akhir 30
(1), s. 165. Hal ini juga yang terjadi di Chili (1), s. 54; Kuba (1), s. 123; El Salvador (1), s. 38(4); (2), s. 120; 
Guatemala (1), s. 102(d); (2), s. 90; Paraguay (1), s. 231; Republik Arab Suriah (1), s. 45.
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Catatan akhir 31
(1), s. 195.

Catatan akhir 32
(1), s. 33.

Catatan akhir 33
(2), s. 23.

Catatan akhir 34
(1), s. 124. Hal ini juga yang terjadi di Bulgaria (1), s. 269(1); Estonia (2), s. 6(1); Finlandia (1), Bab 
2, s. 16; Jepang (2), s. 24(1); Republik Korea (1), s. 42(1); Sudan (1), s. 35(1); Venezuela (1), s. 147. 
Lebih lanjut, Pemerintah Lithuania telah melaporkan bahwa, berdasarkan Pasal 186(4) Undang-Undang 
Ketenagakerjaan yang baru, yang disahkan pada Juni 2002 namun belum berlaku, upah harus dibayarkan 
secara tunai. 

Catatan akhir 35
(1), s. 2(a).

Catatan akhir 36
(1), s. 86(2).

Catatan akhir 37
(1), s. 59(2).

Catatan akhir 38
(1), s. 213.

Catatan akhir 39
(1), s. 6; (2), s. 11(1).

Catatan akhir 40
(5), s. 117(2)(a).

Catatan akhir 41
(8), s. 68(2)(a).

Catatan akhir 42
(10), s. 17C(1)(a).

Catatan akhir 43
(7), s. 393(2)(a).

Catatan akhir 44
(9), s. 51(3).

Catatan akhir 45
Misalnya, Keputusan Keamanan Industri (Security Industry Award), s. 25(b); Keputusan Umum Transportasi 
Pekerja (Transport Workers General Award), s. 32(c); Keputusan Industri Teknik Metal (Metal Engineering 
Industry Award), s. 10(g); Keputusan Industri Pakaian (Clothing Industry Award), s. 23(a); Keputusan Rumah 
Sakit (Hospitals Award), s. 39(b).

Catatan akhir 46
Dapat ditarik kesimpulan, dalam hal ini, bahwa pendapat informal dalam batas ini diberikan oleh 
Kantor Perburuhan Internasional pada tahun 1990 atas permintaan Pemerintah Cekoslovakia. Pada titik 
ini, acuan juga dapat diberikan pada putusan tahun 1992 Dewan Arbitrase Ketenagakerjaan Lebanon 
mengenai pertanyaan legalitas sebuat klausul kontrak yang mengatur pembayaran upah dengan mata 
uang asing terkait dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur pembayaran 
upah dalam mata uang resmi Lebanon. Menurut keputusan tersebut, klausul yang bertujuan memberikan 
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perlindungan kepentingan pekerja terhadap kemerosotan pendapatan mereka dengan dasar jatuhnya 
mata uang nasional akan konsisten dengan semangat Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dewan Arbitrase 
Ketenagakerjaan menimbang bahwa, meskipun maksud awal Pasal 47 Undang-Undang Ketenagakerjaan 
mengatur pembayaran upah dalam mata uang resmi Lebanon ialah untuk memberikan kesempatan pada 
pegawai terhindar dari risiko menurunnya penukaran nilai mata uang nasional terhadap mata uang asing, 
situasinya sekarang berbeda sejauh bahwa perjanjian untuk membayar upah dalam mata uang asing 
didorong oleh kepentingan terbaik pegawai.

Catatan akhir 47
(1), s. 4. Sama halnya di Republik Ceko (1), s. 120(1); (2), ss. 11(1), 20(1); (4), ss. 17(1), 21; dan Slovakia 
(1), s. 128, upah dibayar dalam penawaran hukum, atau dalam mata uang Ceko dan Slovakia, dan hanya 
pekerja yang ditempatkan di luar negeri yang dapat menerima pembayaran dengan mata uang asing, 
dengan persetujuan mereka, sebagian atau seluruhnya. 

Catatan akhir 48
(1), s. 29(1).

Catatan akhir 49
(1), ss. 54, 77.

Catatan akhir 50
(1), s. 29(1).

Catatan akhir 51
(1), s. 135.

Catatan akhir 52
(1), s. 1614H.

Catatan akhir 53
(2), s. 13(2).

Catatan akhir 54
(1), s. 32(1).

Catatan akhir 55
(1), s. 196. Hal ini juga yang terjadi di Kolombia (1), s. 136; Ekuador (2), s. 87; El Salvador (2), s. 30(9); 
Honduras (2), s. 365; Meksiko (1), s. 123A(x); (2), s. 101; Nikaragua (2), s. 86; Panama (1), s. 151; 
Paraguay (1), s. 231; Inggris Raya: Jersey (17), s. 3. Serupa di Cina (1), s. 5, pembayaran upah dalam 
bentuk saham tidak diperbolehkan.

Catatan akhir 56
(1), s. 53(1).

Catatan akhir 57
(1), s. 154(1).

Catatan akhir 58
(2), s. 18(1).

Catatan akhir 59
(1), s. 147.

Catatan akhir 60
(1), s. 234(2).

Catatan akhir 61
(2), s. 23.
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Catatan akhir 62
(1), s. 102; (2), Bk. III, Aturan VIII, s. 1.

Catatan akhir 63
(3), s. 1.

Catatan akhir 64
(2), s. 531.34. Lihat juga, Arkansas (8), s. 11-4-403(a); California (9), s. 212(a); Colorado (10), s. 8-4-102; 
Nevada (35), s. 608.130; New Jersey (37), s. 34:11-17; Oklahoma (44), s. 40-165.2; Oregon (45), s. 
652.110; Vermont (53), s. 343. Bertolak belakang, menurut hukum negara bagian tertentu akan tampak 
bahwa peralatan tersebut merupakan bentuk pembayaran yang dapat diterima, karena pemberi kerja 
hanya dilarang memberikan potongan harga kupon atau alat lainnya yang dikeluarkan untuk pembayaran 
pegawai; lihat misalnya, Mississippi (31), ss. 71-1-37, 71-1-39, dan Tennessee (50), s. 50-2-102.

Catatan akhir 65
(1), s. 124. Ketentuan yang sangat mirip juga terdapat di Barbados (2), s. 3; Botswana (1), s. 83(1); Burkina 
Faso (1), s. 112; Kamerun (1), s. 67; Dominika (1), s. 3; Jerman (1), s. 117(1); Guyana (1), s. 18(1); Nigeria 
(1), s. 1(1); Swaziland (1), s. 46(1); Inggris Raya: Montserrat (21), s. 3.

Catatan akhir 66
(2), s. 463.

Catatan akhir 67
(1), s. 213.

Catatan akhir 68
(1), s. 19(1).

Catatan akhir 69
(1), s. 1638j(1).

Catatan akhir 70
(1), s. 61(1).

Catatan akhir 71
(1), s. 25(1).

Catatan akhir 72
(1), ss. 54, 56.

Catatan akhir 73
(5), s. 121(2). 

Catatan akhir 74
(7), s. 393(8).

Catatan akhir 75
(17), s. 49(1).

Catatan akhir 76
Lihat, misalnya, RCE 1989, 256 (Filipina), dan RCE 1990, 233 (Filipina). Lihat juga diskusi dalam Komite 
Konferensi mengenai Aplikasi Konvensi dan Rekomendasi dalam ILC, Sidang ke-76, 1989, Catatan Proses, 
hal.26/61, dan ILC, Sidang Ke-77, 1990, 1989, Catatan Proses, hal. 27/47.

Catatan akhir 77
(1), s. 165(3). Lihat juga RCE 2002, 327 (Costa Rica).

Catatan akhir 78
(2), s. 90. Komite telah menyampaikan permintaan langsung mengenai hal ini kepada Guatemala pada tahun 
2001. Demikian juga di Inggris (1), s. 27(5), Undang-undang Hak-Hak Ketenagakerjaan memperbolehkan 
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penggunaan voucher, stempel atau dokumen serupa lainnya selama mereka memiliki nilai tetap dalam 
bentuk moneter, dan dapat dipertukarkan (secara tersendiri atau bersama dengan voucher, stempel atau 
dokumen lainnya, dan segera atau dalam jangka waktu tertentu setelahnya) dengan uang, barang atau 
jasa. Lihat juga Inggris: Isle of Man (14), s. 19(4).

Catatan akhir 79
(2), s. 3.

Catatan akhir 80
Untuk lebih jauh, lihat www.patacon.com.ar/.

Catatan akhir 81
Lihat RCE 1996, 178 (Argentina) dan RCE 1997, 219 (Argentina). Mengenai masalah pembayaran upah 
dalam surat utang pemerintah lokal, lihat juga diskusi dalam Komite Konferensi mengenai Penerapan 
Konvensi dan Rekomendasi dalam ILC, Sidang ke-83, 1996, Catatan Proses, hal. 14/83-14/87.

Catatan akhir 82
Teks yang pada semula diusulkan oleh Kantor ILO memperbolehkan “pembayaran, dengan persetujuan 
tertulis dari pekerja, dengan cek yang ditarik dari suatu bank”. Dalam kursus diskusi yang pertama 
Konferensi, peraturan ini digantikan oleh teks berikut yang diterima oleh semua negara anggota terkait: 
“pembayaran dengan cek suatu bank diperbolehkan oleh pemerintah yang berkompeten di mana hal 
itu telah menjadi kebiasaan dan diperlukan karena kondisi tertentu, atau di mana putusan arbitrase atau 
kesepakatan kolektif mengatur demikian, atau jika tidak diatur melalui hal-hal tersebut, dengan melalui 
persetujuan pekerja”, lihat ILC, Sidang Ke-31, 1948, Catatan Proses, hal. 460. Selama diskusi kedua, teks 
Kantor ILO praktis tetap tidak berubah kecuali dimasukkannya kata-kata berikut “atau diatur” setelah 
kata “izin” dalam rangka mempertimbangkan situasi di beberapa negara di mana legislasi mensyaratkan 
pembayaran upah yang melebihi jumlah tertentu agar dilakukan melalui cek bank atau pos; lihat ILC, 
Sidang Ke-32, 1949, Catatan Proses, hal.503.

Catatan akhir 83
Dapat diingat dalam hubungan ini, bahwa pandangan serupa telah disampaikan oleh Kantor ILO dalam 
dua dengar pendapat informal pada tahun 1974 dan 1981 berdasarkan permintaan Pemerintah Jepang 
dan Portugal secara berurutan.

Catatan akhir 84
Opini informal mengenai hal ini diberikan oleh Kantor ILO pada tahun 1954 berdasarkan permintaan 
Pemerintah Republik Federal Jerman; lihat Offi cial Bulletin, Vol. XXXVII, 1954, hal. 388.

Catatan akhir 85
(1), s. 154(1).

Catatan akhir 86
(2), s. 18(2).

Catatan akhir 87
(2), s. 23.

Catatan akhir 88
(4), s. 1.

Catatan akhir 89
(1), s. 151.

Catatan akhir 90
(1), s. 102; (2), Buku III, Aturan VIII, s. 2.

Catatan akhir 91
(1), s. L.143-1.
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Catatan akhir 92
(1), s. 32(1)(b).

Catatan akhir 93
(2), s. 3. Lihat juga Bahama (1), s. 3; (4), s. 14(2); Dominika (1), s. 5; Republik Islam Iran (1), s. 37; Nigeria 
(1), s. 1(3). Di Chili (1), s. 54, atas permintaan pekerja, upah dapat dibayar dengan cek atau wesel (money 
order). Di Malta (1), s. 19(1), dan Inggris: Montserrat (21), s. 5; Virgin Islands (22), s. C31(1), pembayaran 
dengan cek atau wesel pos dianggap sebagai pembayaran yang legal jika pembayaran secara demikian 
sudah menjadi kebiasaan atau diperlukan atau disepakati oleh pekerja yang bersangkutan. 

Catatan akhir 94
(1), s. 10(2)(b).

Catatan akhir 95
(1), s. 46(2).

Catatan akhir 96
(1), s. 29(2).

Catatan akhir 97
(1), ss. 54, 77.

Catatan akhir 98
(1), s. 59(2). Lihat juga Venezuela (1), s. 145.

Catatan akhir 99
(1), s. 124. Di Israel (1), s. 6(a), upah dapat dibayarkan melalui institusi perbankan hanya atas instruksi 
tertulis pekerja. Demikian juga di Belgia (1), s. 5(2), (3); (3), ss. 1, 2, upah dapat dibayarkan melalui bank 
dengan persetujuan tertulis pekerja, dalam hal ini tidak ada biaya bank yang boleh dipotong dari upah. 
Pembayaran upah melalui transfer langsung ke rekening bank pekerja atau melalui cek juga diperbolehkan 
di Guinea-Bissau (1), s. 102(5), India (1), s. 6, Jepang (3), s. 7-2(1), Kenya (1), s. 4(1)(a), (b), Mozambique 
(1), s. 53(3), Namibia (1), s. 36(3)(b), Qatar (1), s. 29(3), Singapura (1), ss. 25(2), 63(1), Slovenia (1), s. 
135(2), Thailand (1), s. 114 dan Inggris: Jersey (18), s. 1(1). Berdasarkan informasi yang dberikan oleh 
Pemerintah Bahrain, pembayaran upah pekerja dalam prakteknya dilakukan melalui bank reguler pekerja, 
walaupun tanpa adanya aturan yang dibuat untuk bentuk pembayaran demikian dalam Undang-undang 
Perburuhan. Demikian juga, Pemerintah Saudi Arabia telah melaporkan bahwa tidak ada yang dapat 
menghalangi upah dibayarkan melalui transfer bank langsung, walalupun tidak ada peraturan legislatif 
spesifi k mengenai hal ini.

Catatan akhir 100
(1), s. 83(1)(b).

Catatan akhir 101
(1), s. 25A(1), (2). Persetujuan dapat ditarik kapan saja dengan memberitahukan secara tertulis, namun 
baru berlaku efektif setelah empat minggu.

Catatan akhir 102
(1), s. 44(1). Sebagai tambahan, Pemerintah Rumania telah melaporkan bahwa rancangan baru Undang-
undang Perburuhan yang saat ini sedang didiskusikan, mengatur bahwa upah harus dibayarkan dalam 
bentuk uang tunai, cek atau transfer bank, dan bahwa peraturan lain yang bertentangan ditarik dan tidak 
berlaku lagi. 

Catatan akhir 103
(1), s. 29(4).
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Catatan akhir 104
Lihat lembaga Penasehat Perburuhan (Labor Advisory) tanggal 25 November 1996 tentang pembayaran 
upah melalui anjungan tunai mandiri (ATM).

Catatan akhir 105
(2), ss. 464, 465. Hal ini juga terjadi di Belarusia (1), s. 75; Republik Czech (2), s. 11(5); (4), s. 17(6); 
Estonia (2), s. 31(3); Kyrgyzstan (1), s. 235(3).

Catatan akhir 106
(1), s. 270(3).

Catatan akhir 107
(1), s. 154(1).

Catatan akhir 108
(1), s. 136.

Catatan akhir 109
(1), s. 130(8).

Catatan akhir 110
(1), s. 174(2).

Catatan akhir 111
(1), s. 102; (2), s. 19(4).

Catatan akhir 112
(2), s. 24.

Catatan akhir 113
(1), s. 55(1). Situasinya serupa di Finlandia (1), Ch. 2, s. 16, sebagaimana diindikasikan oleh pemerintah, 
telah menjadi kebiasaan bahwa upah dibayarkan ke rekening bank pekerja. Pemerintah Belanda telah 
melaporkan bahwa, sebagai tradisi yang telah lama berlangsung, upah dibayarkan melalui wesel, cek pos 
atau cek bank, dalam hal pekerja telah memberikan persetujuannya. Demikian juga Pemerintah Swiss telah 
menyatakan bahwa pembayaran upah melalui transfer bank atau pos telah menjadi praktek umum saat ini, 
kecuali pekerja bersangkutan meminta pembayaran tunai.

Catatan akhir 114
Lihat Arizona (7), s. 23-351(C); Delaware (13), s. 1102(a); Idaho (17), s. 45-608; Illinois (18), s. 115/4; 
Kansas (21), s. 44-314; Maryland (26), s. 3-502(c); Michigan (28), s. 408.476; Montana (33), s. 39-3-
204(1), (4); New Hampshire (36), s. 275:43(I); New Jersey (37), ss. 34:11-4.2 dan 34:11-4.2a; New York 
(39), s. 192; North Carolina (41), s. 13-12.0309; North Dakota (42), s. 34-14-02; Oregon (45), s. 652.110; 
South Carolina (48), s. 41-10-40(A), (B); South Dakota (49), s. 60-11-9; Texas (51), s. 61.016(a); Utah (52), 
s. 34-28-3(1)(e); Virginia (54), s. 40.1-29(B).

Catatan akhir 115
Lihat misalnya Alberta (4), s. 11(2); British Columbia (6), s. 20; Manitoba (7), s. 88; New Brunswick (8), 
s. 36(2); Newfoundland and Labrador (9), s. 34(2), (3); Nova Scotia (12), s. 80; Ontario (14), s. 11(2), 
(4); Quebec (16), s. 42. Dalam Saskatchewan (17), s. 49(1), hukum mengatur bahwa di mana kontrak 
antara pekerja dan pemberi kerja mengandung peraturan atas pembayaran dalam bentuk lain, peraturan 
tersebut dinyatakan ilegal dan tidak berlaku. 

Catatan akhir 116
(5), s. 117(2)(b), (c).

Catatan akhir 117
(8), s. 68(2)(b).
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Catatan akhir 118
(10), s. 17C(1)(b), (c).

Catatan akhir 119
(7), s. 393(2)(b), (4), (7).

Catatan akhir 120
Lihat misalnya, Wholesale Trades Award (Putusan Arbitrase Perdagangan Wholesale), Part III, s. 4(d), (e); 
Insurance Award (Putusan Arbitrase Asuransi), s. 24(b); Medical Practitioners (Private Sector) Award (Putusan 
Arbitrase Praktisi Medis (Sektor Swasta)), s. 24(a).

Catatan akhir 121
(1), ss. 8, 9(1), 10. Seorang pekerja dapat menarik persetujuan dengan memberi pemberitahuan tertulis 
kepada pemberi kerja mengenai hal itu dan pemberi kerja harus, dalam waktu dua minggu setelah 
menerima pemberitahuan, mulai membayar pekerja dengan uang tunai atau cara lain yang disepakati.

Catatan akhir 122
Satu bentuk pembayaran non-tunai pertanian (agricultural truck) yang paling umum adalah pesangon bir 
atau cider ; di beberapa tempat, diperkirakan bahwa buruh pertanian menerima 20 hingga 50 persen 
upah mereka berupa cider ; Lihat, misalnya Francis A. Walker, The wages question (pertanyaan upah), 
London, 1891, hal. 324-344.

Catatan akhir 123
Lihat F.E. Mostyn, The Truck Acts and Industry (Undang-undang Pembayaran Non-Tunai dan Industri), 
London, 1950, hal. 1-7. Pemberi kerja, memiliki kontrol absolut atas upah pekerja, tidak menanggung 
risiko utang tidak dibayar, tidak khawatir terhadap kerugian pajak, sebagai hasil dari kewajiban yang 
dibebankan kepada pekerja, walaupun harga-harga 15 persen lebih tinggi dibandingkan toko eceran 
biasa, dan menyebabkan pekerja secara praktis mustahil dapat bermigrasi untuk mencari kondisi pekerjaan 
yang lebih baik. Sebagaimana telah dicatat, “apabila kebenaran sederhana mengenai pembayaran non-
tunai di Inggris pada masa awal abad ini dapat dituliskan, maka hal itu akan menjadi salah satu bab paling 
menyakitkan dalam kisah panjang dan suram ketidakmanusiawian manusia terhadap manusia lain”; lihat 
Walker, op. cit., hal. 332.

Catatan akhir 124
Saat itu diakui bahwa peraturan yang demikian disahkan dengan pandangan untuk menghapuskan 
kesempatan untuk penipuan dan pemaksaan dan bahwa kebebasan kontrak individu harus mengalah 
kepada batasan legislatif kapan pun diperlukan untuk menjaga kesehatan, keamanan dan moral 
masyarakat, sehingga “statuta yang menyasar pada sesuatu yang dianggap jahat, dan menghantamnya di 
mana pengalaman menunjukkan hal itu merupakan yang paling banyak dirasakan”, tidak dapat dianggap 
diskriminatif. Evolusi legislasi dan yurisprudensi Amerika Serikat mengenai sistem pembayaran non-tunai 
ditinjau ulang dalam Robert Gildersleeve Paterson, “Wage-Payment Legislation in the United States” 
(Legislasi pembayaran upah di Amerika Serikat), Departemen Perburuhan Amerika Serikat, Bulletin of the 
Bureau of Labor Statistics (Buletin Biro Statistik Perburuhan), No. 229, 1918, hal. 96-117.

Catatan akhir 125
Lihat Offi cial Bulletin (Buletin Resmi), Vol. XX, 1935, hal. 101-102.

Catatan akhir 126
Lihat Offi cial Bulletin (Buletin Resmi), Vol. XXI, 1936, hal. 67-68.

Catatan akhir 127
Untuk lebih jauh mengenai pesangon, lihat Michael Cunningham, Non-wage benefi ts, fringe benefi ts: 
What they are and how to win them (Pesangon non-upah,uang pesangon: Apakah mereka dan bagaimana 
mendapatkannya ), London, 1981, hal. 157-260; Richard Greenhill, Employee remuneration and profi t 
sharing Remunerasi pekerja dan pembagian keuntungan), Cambridge, 1980, hal. 75-154.
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Catatan akhir 128
Berdasarkan pada beberapa perkiraan, remunerasi tidak langsung sebesar sepertiga atau lebih dari 
keseluruhan biaya perburuhan; lihat ILO Meeting of Experts on Pay Systems (Pertemuan Ahli ILO tentang 
Sistem Pembayaran) (Jenewa, 21-25 November 1983), RESR/1983/D.1, paras. 119-142.

Catatan akhir 129
Lihat misalnya, Gilles Bélier; Aurélie Cormier: “Stock options et droit du travail”, dalam Droit social, Sep.-
Oct. 2000, hal. 838-844, dan Salvador del Rey Guanter; Juan Bonilla Blasco: “La naturaleza jurídica de las 
stock options: a propósito de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de febrero de 
2001”, dalam Actualidad Laboral, No. 31 (27 Aug.-2 Sep. 2001), hal. 637-658.

Catatan akhir 130
Amandemen lebih jauh mengusulkan bahwa otoritas yang kompeten harus dapat memberi izin pembayaran 
sebagian upah dalam bentuk barang pada situasi darurat yang menyangkut keterbatasan barang-barang 
kebutuhan pokok. Sejumlah anggota pekerja menentang amandemen ini karena menurut pandangan 
mereka teks Kantor ILO telah menyediakan cakupan yang diperlukan, dan amandemen ini kemudian 
ditolak; lihat ILC, Sidang Ke-31, 1948, Catatan proses, hal. 460.

Catatan akhir 131
Contonhnya, Komite telah membahas permintaan khusus mengenai hal ini kepada Tajikistan pada tahun 
2001. 

Catatan akhir 132
Mengenai hal ini, lihat RCE 1991, 243 (Mesir).

Catatan akhir 133
Misalnya, Komite telah membahas permintaan langsung mengenai hal ini kepada Uruguay di tahun 
2001.

Catatan akhir 134
(1), ss. 105, 107. Lihat juga Brazil (2), s. 458; Bulgaria (1), s. 269(2); Colombia (1), ss. 127, 129, 136; 
Kosta Rika (1), ss. 164, 166; Ekuador (2), ss. 95, 274, 343; (1), s. 35(14); Estonia (2), s. 6(1); Guatemala 
(1), s. 102(d); (2), s. 90; Honduras (2), ss. 361, 366; Republik Islam Iran (1), ss. 34, 40; Republik Korea (1), 
s. 42(1); Libya Arab Jamahiriya (1), s. 31; Paraguay (1), s. 231; Polandia (1), s. 86(2); Saint Vincent and the 
Grenadines (2), s. 13(2); Slovakia (1), s. 127(1); Slovenia (1), s. 126(1); Swaziland (1), s. 48; Uruguay (1), 
s. 56; (2), s. 18; (3), s. 5; Venezuela (1), s. 133.

Catatan akhir 135
(1), s. 174(3).

Catatan akhir 136
(1), s. 6(1).

Catatan akhir 137
(1), s. 120(1); (2), s. 13.

Catatan akhir 138
(1), s. 154(2).

Catatan akhir 139
(1), s. 10(2).

Catatan akhir 140
(2), s. 102.

Catatan akhir 141
(1), s. 144.
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Catatan akhir 142
(1), s. 26(1).

Catatan akhir 143
(1), s. 139.

Catatan akhir 144
(4), s. 65; (5), s. 2(i). Di Chili (1), s. 91, remunerasi perburuhan pekerja pertanian dapat dibayar sebagian 
dalam bentuk uang dan sebagian dalam bentuk barang, sementara di Swiss (2), s. 322, papan dan tempat 
tinggal adalah bagian dari upah pekerja ketika pekerja tersebut tinggal di tempat tinggal pemberi kerja.

Catatan akhir 145
(1), s. 260.

Catatan akhir 146
(2), ss. 86, 146.

Catatan akhir 147
(1), ss. 211(1), (3), 220(3). Situasinya hampir sama di Burkina Faso (1), ss. 105, 106, 112(3); Republik 
Afrika Tengah (1), ss. 97, 98, 104(3); Chad (1), ss. 254, 257(3); Komoro (1), ss. 98, 103(3); Pantai Gading 
(1), ss. 31.5, 32.1(3); Djibouti (1), ss. 92, 93, 99(3); Gabon (1), ss. 141, 142; Mali (1), ss. 96(2), 102(2); 
Rwanda (1), ss. 83, 84, 91; (3), s. 8; (5), ss. 1-7; Senegal (1), ss. 106, 107, 114(3); and Yaman (1), ss. 68, 
70. Sama halnya di Sudan (1), s. 35(1),  hukum memperbolehkan pembayaran tunjangan dalam bentuk 
barang hanya dalam bentuk makanan, bahan bakar, tempat tinggal, transportasi atau pakaian. Di Israel 
(1), s. 3, pembayaran tunjangan yang diizinkan, termasuk makanan atau minuman yang ditujukan untuk 
konsumsi di tempat kerja, dan tempat tinggal. Di Jerman (1), s. 115(2), pembayaran dalam bentuk barang 
dapat terdiri dari kebutuhan pokok, barang-barang rumah tangga, pakaian, akomodasi dan penginapan, 
obat-obatan atau bantuan dan peralatan medis, dan pengaturan lainnya dianggap batal atau tidak berlaku 
lagi. 

Catatan akhir 148
(1), ss. 66(1), (3), 67. Berlawanan dengan hal ini, hukum di Dominika  (1), s. 13; Guinea (1), ss. 206, 
212; Guyana (1), s. 22; Malta (1), s. 25; Nigeria (1), s. 1(2); Filipina (1), s. 97(f); Republik Serikat Tanzania 
(1), s. 65; Uganda (1), s. 30, merujuk secara prinsip kepada makanan dan penginapan, tetapi tidak 
mengecualikan pembayaran tunjangan atau keistimewaan lainnya sebagai tambahan upah dalam bentuk 
uang. Di Malaysia (1), s. 29(1) rujukan langsung dibuat untuk makanan, bahan bakar, penerangan, air dan 
tenaga medis, walaupun fasilitas atau layanan lainnya juga dapat disetujui.

Catatan akhir 149
(1), ss. 123, 129.

Catatan akhir 150
(1), ss. 82, 117(1), (2).

Catatan akhir 151
(1), ss. 80, 81, 89(3).

Catatan akhir 152
(1), ss. 151, 158(3).

Catatan akhir 153
(1), ss. 89(1), (3), 95(3).

Catatan akhir 154
(1), ss. 7, 11(1)(b); (4), s. 7(1).

Catatan akhir 155
(2), s. 18(3). Lihat juga Polandia (1), s. 86(2) dan Ukraina (2), s. 23(3).
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Catatan akhir 156
(3), s. 37.

Catatan akhir 157
(1), s. 131(2).

Catatan akhir 158
(1), s. 13(1). Lihat juga Kenya (1), s. 4(5); Republik Moldova (2), s. 18(3); Federasi Rusia (1), s. 131(2). 
Lebih jauh lagi, Pemerintah Finlandia telah melaporkan bahwa pekerja dan pemberi kerja dapat dengan 
bebas menyetujui remunerasi dengan nilai fi nansial dalam bentuk lain selain uang tunai. 

Catatan akhir 159
(1), s. 74.

Catatan akhir 160
(1), s. 101.

Catatan akhir 161
(1), s. 66.

Catatan akhir 162
(1), s. 1.

Catatan akhir 163
(1), s. 85.

Catatan akhir 164
(1), s. 5.

Catatan akhir 165
(1), s. 234.

Catatan akhir 166
(1), s. 59(2).

Catatan akhir 167
(5), s. 117(2).

Catatan akhir 168
(8), s. 68(2).

Catatan akhir 169
(9), s. 51(3).

Catatan akhir 170
Lihat ILC, Sidang Ke-31, 1948, Laporan VI(c)(2), hal. 97, 105.

Catatan akhir 171
Hal ini terjadi, misalnya di Barbados (2), s. 6; Dominika (1), s. 13; Republik Dominika (1), s. 260; Guyana 
(1), s. 22(1); Malaysia (1), s. 29(1); Malta (1), s. 25; Nikaragua (2), s. 146; Swaziland (1), s. 48; Inggris: 
Montserrat (21), s. 13; Virgin Islands (22), s. C31(1); Republik Serikat Tanzania (1), s. 65; Uganda (1), s. 
30.

Catatan akhir 172
Hal ini misalnya terjadi di Colombia (1), s. 136; Guinea-Bissau (1), s. 102(1); Israel (1), s. 3; Nigeria (1), s. 
1(2); Republik Arab Syria (3), s. 2; Tajikistan (1), s. 101.

Catatan akhir 173
Lihat, misalnya, Meksiko (2), s. 102.
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Catatan akhir 174
Lihat, misalnya, Mauritius (1), s. 10(2).

Catatan akhir 175
Hal ini terjadi misalnya di Republik Korea (1), s. 42(1), Polandia (1), s. 86(2) dan Ukraina (2), s. 23(3).

Catatan akhir 176
Lihat misalnya di Bulgaria (1), s. 269(2), dan Slovenia (1), ss. 126(1), 134(5).

Catatan akhir 177
Lihat misalnya, Mesir (1), s. 1.

Catatan akhir 178
Hal ini terjadi misalnya di Benin (1), ss. 211, 220; Burkina Faso (1), ss. 105, 106, 112(3); Kamerun (1), 
ss. 66, 67; Republik Afrika Tengah (1), ss. 97, 98, 104(3); Chad (1), ss. 254, 257(3); Komoro (1), ss. 98, 
99, 103; Pantai Gading (1), ss. 31.5, 32.1(3); Republik Demokratik Kongo (1), ss. 82, 117, 118; Djibouti 
(1), ss. 92, 93, 95, 99; Gabon (1), ss. 141, 142, 144; Kenya (2), s. 14(3), (4); Mali (1), ss. 96(2), 102(2); 
Mauritania (1), ss. 80, 81, 83, 89; Niger (1), ss. 151, 158; Senegal (1), ss. 106, 107, 114(3); Togo (1), ss. 
89, 95 dan Yaman (1), ss. 68, 70. Hal ini juga terjadi di Kanada  (2), ss. 21, 22, di tingkat federal dan juga 
di beberapa yurisdiksi, seperti Alberta (5), s. 12(1); Manitoba (7), s. 39(4); Newfoundland and Labrador 
(9), s. 36(2); Northwest Territories (11), s. 2; Ontario (14), s. 23(2); Quebec (16), s. 51; Saskatchewan (18), 
s. 14. Lihat juga Ghana (1), s. 53(2); Israel (1), s. 3; Singapore (1), s. 59; Sudan (1), s. 35(1). Lihat juga 
Bolivia (5), s. 2(i) mengenai pekerja rumah tangga.

Catatan akhir 179
Misalnya di Argentina (1), s. 107, Hungaria (1), s. 154(2), dan Panama (1), s. 144, pembayaran dalam 
bentuk barang tidak dapat melebihi 20 persen dari jumlah upah dalam bentuk uang, di Ekuador (2), s. 
343, dan Indonesia (2), s. 12(2) tidak lebih dari 25 persen, di Guatemala (1), s. 102(d); (2), s. 90, Paraguay 
(1), s. 231, Rumania (3), s. 37, dan Spanyol (1), s. 26(1) tidak dapat melebihi 30 persen, sementara di 
Botswana (1), s. 85, pembayaran dalam bentuk barang dapat sebesar hingga 40 persen. Sebaliknya, di 
Azerbaijan (1), s. 174(3), hukum mengatur bahwa, dengan persetujuan pekerja, hingga 50 persen upah 
dapat dibayarkan dalam barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan atau dalam bentuk produk 
konsumen lainnya, sementara di Republik Moldova (4), s. 62, perjanjian kolektif 1998 memperbolehkan 
penggantian sebagian, selama tidak melebihi 50 persen upah dalam bentuk uang, remunerasi dalam 
bentuk barang. Batasan 50 persen juga diatur di Chili (1), s. 91; Costa Rica (1), s. 166; Republik Dominika 
(1), s. 260; Nicaragua (2), s. 146. Sebagai tambahan, berdasarkan informasi yang diberikan oleh Federasi 
Serikat Buruh Ukraina, berdasarkan pemberlakuan sejak bulan Juli 2002, pembayaran sebagian dalam 
bentuk barang tidak boleh melebihi 50 persen upah bulanan. Sama halnya di Cape Verde (1), s. 119(3), 
dan Guinea-Bissau (1), s. 102(3), proporsi upah yang dibayar dalam bentuk barang tidak dapat melebihi 
upah yang dibayarkan dalam bentuk uang.

Catatan akhir 180
(1), s. 6(1). Lihat juga Brazil (2), ss. 81, 82, 458(1), (3), 506.

Catatan akhir 181
(1), s. 129(2), (3).

Catatan akhir 182
Mengenai hal ini, lihat RCE 1991, 244 (Libya Arab Jamahiriya).

Catatan akhir 183
(2), s. 13(1).

Catatan akhir 184
(1), s. 42.
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Catatan akhir 185
(1), s. 127(1).

Catatan akhir 186
(1), s. 139(2).

Catatan akhir 187
(1), s. 74. Hal ini juga terjadi di Lebanon (1), s. 47, Libya Arab Jamahiriya (1), s. 31, Oman (1), s. 54, dan 
Suriname (1), ss. 1613(P), 1614(I), 1614(T). Di Finlandia, berdasarkan laporan Pemerintah, tidak ada yang 
menghalangi pemberi kerja dan pekerja dalam menyetujui bahwa remunerasi akan dibayarkan dalam 
bentuk lain, sebagai tambahan atau sebagai pengganti upah dalam bentuk uang, selama remunerasi 
tersebut memiliki nilai fi nansial. 

Catatan akhir 188
(1), s. 129.

Catatan akhir 189
(2), s. 15.

Catatan akhir 190
(1), s. 133.

Catatan akhir 191
(1), ss. 2, 68, 70.

Catatan akhir 192
Lihat misalnya, RCE 2002, 330; RCE 1996, 179; RCE 1977, 176.

Catatan akhir 193
Lihat misalnya, RCE 2002, 330.

Catatan akhir 194
(2), s. 11(2).

Catatan akhir 195
Lihat misalnya, Iowa (20), s. 91A.3(2), and Texas (51), s. 61.016(b).

Catatan akhir 196
Tentu saja benar bahwa garis batas antara self-help (membantu diri sendiri) dan aktivitas buruh yang 
diupah tidak selalu jelas, terutama karena pekerja self-help dan pekerja upahan dapat terlibat dalam 
proyek yang sama. Dalam keadaan luar biasa, remunerasi tunai dapat tidak diberikan walaupun proyek 
tersebut mungkin saja tidak termasuk dalam kualifi kasi skema self-help. Hal ini terjadi, misalnya, dalam 
situasi darurat ketika keamanan atau kesejahteraan sebagian besar populasi terancam (misalnya kelaparan, 
rekonstruksi pasca perang, pekerjaan bantuan setelah bencana alam). Pengaturan tersebut bagaimanapun 
harus menjadi pengaturan pengecualian dan oleh sebab itu dilakukan dalam batasan yang masuk akal. 
Untuk ilustrasi praktis kebijakan ILO mengenai komponen makanan dari remunerasi pekerja, lihat David 
Tajgman dan Jan de Veen, Employment intensive infrastructure programmes: Labour policies and practices 
(Program infrastruktur intensif ketenagakerjaan: Kebijakan dan praktek perburuhan), ILO, 1998, hal. 78-
91, dan Lampiran 3, hal. 232-234. 

Catatan akhir 197
Lihat, misalnya, Laporan Pertemuan Teknis mengenai Kolaborasi WFP/ILO, Jenewa, Desember 2000 dan 
Petunjuk tentang Makanan sebagai Aset, Agustus 2000 

Catatan akhir 198
Lihat ILC, Sidang Ke-31, 1948, Laporan VI(c)(1), hal. 17-18. Sementara mayoritas pemerintah menyetujui 
hal itu, beberapa pemerintah mengusulkan bahwa pembayaran dalam bentuk barang harus diizinkan 
dalam kasus pembayaran seperti itu memang diinginkan atau sudah menjadi kebiasaan dan dianggap 



82

2003, Perlindungan Upah

perlu. Kantor Perburuhan Internasional memutuskan untuk mengadopsi usulan ini dan memodifi kasi 
usulan tersebut; lihat ILC, 31st Sidang Ke-, 1948, Report VI(c)(2), pp. 70-71.

Catatan akhir 199
Lihat ILC, Ke-32, 1949, Catatan Proses, hal. 504 dan ILC, Sidang Ke-32, 1949, Laporan VII(2), hal. 15-
16.

Catatan akhir 200
Mengenai hal ini, lihat RCE 1993, 245 (Mesir).

Catatan akhir 201
(1), s. 6(1). Lihat juga Guyana (1), s. 22(1); Rwanda (1), s. 84; (3), s. 8; Republik Arab Syria (3), s. 87; (4), 
s. 3(a); Ukraina (2), s. 23(3).

Catatan akhir 202
(1), s. 1(2).

Catatan akhir 203
(1), s. 30.

Catatan akhir 204
(2), s. 458.

Catatan akhir 205
(2), s. 11(2).

Catatan akhir 206
(1), s. 53(6).

Catatan akhir 207
(1), s. 3(m); (2), ss. 531.30, 531.31. Lihat juga Hawaii (16), ss. 387-1, 388-1; Kentucky (23), s. 1:080(2); 
Maryland (26), s. 3-418(a); Ohio (43), s. 4111.01(A); Pennsylvania (46), s. 231.22(a), (b); Texas (51), s. 
62.053.

Catatan akhir 208
(2), s. 824.

Catatan akhir 209
(1), ss. 105, 106. Situasinya sama di Benin (1), s. 211(1), (3); Republik Afrika Tengah (1), ss. 97, 98; 
Komoro (1), s. 98; Pantai Gading (1), s. 31.5; (5), s. 78; Republik Demokratis Kongo (1), s. 117; Djibouti 
(1), ss. 92, 93; Mali (1), s. 96(2); Mauritania (1), ss. 80, 81; Nigeria (1), s. 151; Rwanda (1), ss. 83, 84; (5), 
ss. 1 to 7. Hukum di Libya Arab Jamahiriya (1), ss. 31, 99, Oman (1), s. 38, and Yaman (1), ss. 2, 68, 70 
juga memuat peraturan mengenai fasilitas tempat tinggal dan makanan untuk orang yang dipekerjakan di 
daerah terpencil, namun hal ini bukan merupakan satu-satunya tunjangan yang diotorisasi.  

Catatan akhir 210
(1), s. 66(1), (3). Di Sudan (1), s. 35(1) hukum hanya mengotorisasi tunjangan untuk makanan, bahan 
bakar, tempat tinggal, transportasi, atau pakaian. 

Catatan akhir 211
(1), ss. 141, 142, 144.

Catatan akhir 212
(1), ss. 106, 107.

Catatan akhir 213
(1), s. 89.
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Catatan akhir 214
(1), s. 166. Hal ini juga terjadi di Kolombia (1), ss. 129, 136; Nikaragua (2), s. 146; Panama (1), s. 144; 
Swiss (2), s. 322.

Catatan akhir 215
(1), s. 129.

Catatan akhir 216
(1), s. 260.

Catatan akhir 217
(2), ss. 274, 343.

Catatan akhir 218
(1), s. 133.

Catatan akhir 219
(1), s. 38(1). Namun demikian harus dicatat bahwa remunerasi didefi nisikan sebagai pembayaran dalam 
bentuk uang saja dan bahwa berdasarkan laporan pemerintah bahwa pembayaran upah dalam bentuk 
barang belum dibahas secara spesifi k dalam hukum nasional.

Catatan akhir 220
(1), s. 174(3). Sebagai tambahan, Pemerintah Finlandia telah melaporkan bahwa remunerasi selain uang 
sebagai ganti pembayaran dapat digunakan di semua sektor dengan syarat bahwa remunerasi selain 
dalam bentuk uang tersebut memiliki nilai fi nansial.

Catatan akhir 221
(1), s. 13(1).

Catatan akhir 222
(1), s. 74.

Catatan akhir 223
(1), s. 40.

Catatan akhir 224
(1), s. 127(1).

Catatan akhir 225
(1), s. 154(2).

Catatan akhir 226
(1), s. 139.

Catatan akhir 227
Lihat ILC, Sidang Ke-31, 1948, Catatan Proses, hal. 460-461.

Catatan akhir 228
Lihat ILC, Sidang Ke-32, 1949, Catatan Proses, hal. 504.

Catatan akhir 229
Lihat ILC, Sidang Ke-32, 1949, Catatan Proses, hal. 329. Anggota pekerja yang mengusulkan amandemen 
mempertimbangkan bahwa hal tersebut tidak bermoral apabila dalih pembayaran upah dalam bentuk 
barang dan di atas segalanya, dalam dalih yang memungkinkan pekerja untuk menggunakan produk 
manufaktur dengan harga yang diturunkan, penyalahgunaan alkohol di antara pekerja akan didorong. 
Beberapa anggota pemerintah berpendapat bahwa istilah “spirits” (alkohol) tidak memiliki arti hukum yang 
jelas, sementara istilah “spirituous liquors” (mengandung alkohol) termasuk bir ringan dan anggur ringan, 
sehingga kompromi yang diusulkan tidak dapat dipraktekkan. Sebagai jawaban, anggota lain Pemerintah 
menyatakan bahwa dalam bahasa Perancis, “spiritueux” berarti minuman beralkohol yang mengandung 
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persentase alkohol tertentu, tidak termasuk anggur, dan bersikeras bahwa dengan reservasi mengenai arti 
yang berbeda antara interpretasi bahasa Inggris dan Perancis atas kata tersebut, pelarangan alkohol telah 
ada dalam teks Konvensi.

Catatan akhir 230
(1), s. 174(3). Lihat juga Barbados (2), s. 13(2)(c); Benin (1), s. 220(2); Botswana (1), s. 85(1); Burkina Faso 
(1), s. 112(2); Chad (1), s. 257(2); Pantai Gading (1), s. 32.1(2); Republik Czech (2), s. 13(2); Djibouti (1), s. 
99(2); Guinea (1), s. 206(2); Guinea-Bissau (1), s. 102(4); Guyana (1), s. 22(1); Kenya (1), s. 4(5)(b); Malta 
(1), s. 25; Nigeria (1), s. 1(2); Rwanda (1), s. 91; Slovakia (1), s. 127(2); Swaziland (1), s. 48(c); Ukraina (2), 
s. 23(3); (4), s. 1; Inggris: Gibraltar (11), s. 18(1)(b); Jersey (17), s. 4(3); Virgin Islands (22), s. C31(1)(a).

Catatan akhir 231
(1), s. 74; (4), s. 1, dan ditambahkan daftar barang-barang. Di antara barang-barang yang dilarang menjadi 
salah satu alat pembayaran dalam bentuk barang, referensi juga dibuat pada produk tembakau, minyak 
derivatif, logam atau batu berharga dan bahan peledak. 

Catatan akhir 232
(2), s. 458.

Catatan akhir 233
(2), s. 1.

Catatan akhir 234
(1), s. 13. Mengenai obat-obatan berbahaya, Pemerintah merujuk pada hukum yang berlaku mengenai 
kontrol obat-obatan berbahaya. 

Catatan akhir 235
(1), s. 53(2), (3). Hukum mengatur, jika dalam kontrak disebutkan bahwa pemberi kerja harus menyediakan 
bagi pekerja minuman beralkohol atau obat-obatan berbahaya sebagai cara remunerasi untuk pekerjaannya, 
kontrak tersebut harus dianggap batal karena aturan tersebut. 

Catatan akhir 236
(2), s. 12(2).

Catatan akhir 237
(1), s. 29(1). Mengenai pembayaran upah dalam bentuk obat-obatan berbahaya, Pemerintah telah merujuk 
pada legislasi tertentu yang menangani obat-obatan berbahaya. 

Catatan akhir 238
(2), s. 18(4). Berdasarkan laporan pemerintah, upah tunai kadang digantikan dengan alkohol berdasarkan 
permintaan tertulis pekerja dalam acara keluarga istimewa, seperti pernikahan atau pemakaman.

Catatan akhir 239
(1), s. 131(3). Dilarang juga untuk menawarkan remunerasi dalam bentuk racun, substansi beracun dan 
berbahaya, senjata, peluru, dan obyek lain yang penggunaannya dilarang atau dibatasi.

Catatan akhir 240
(1), s. 59.

Catatan akhir 241
(1), s. 66(1), (3). Sama halnya di Namibia (1), s. 38(1), (2), Filipina (1), s. 97(f), dan Uganda (1), s. 
30(a), hukum hanya memperbolehkan papan, tempat tinggal atau fasilitas atau keistimewaan lainnya yang 
diberikan oleh pemberi kerja. Lihat juga Jerman (1), s. 115(2).

Catatan akhir 242
(1), ss. 117, 118.
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Catatan akhir 243
(1), ss. 129, 136. Lihat juga Kuba (1), s. 129; Republik Dominika (1), s. 260; Ekuador (2), ss. 274, 343.

Catatan akhir 244
(2), s. 146.

Catatan akhir 245
(1), s. 144.

Catatan akhir 246
(1), s. 10(2).

Catatan akhir 247
(1), s. 65. Sama halnya, berdasarkan Kitab Undang-undang Perburuhan Yordania (1), s. 81, pemberi 
kerja atau pekerja tidak dapat mengotorisasi alkohol jenis apapun, obat-obatan ilegal atau berbahaya 
atau substansi psikotropika dibawa ke tempat kerja, atau mempertunjukkan substansi tersebut, dan tidak 
seorangpun yang berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan dapat memasuki atau tinggal di 
tempat kerja dengan alasan apapun.

Catatan akhir 248
(2), s. 7.

Catatan akhir 249
(1), s. 104(2). Lihat juga Komoro (1), s. 103(2); Nigeria (1), s. 158(2); Republik Serikat Tanzania (1), s. 
65.

Catatan akhir 250
(1), s. 3.

Catatan akhir 251
(1), s. 89(2).

Catatan akhir 252
(1), s. 114(2).

Catatan akhir 253
(1), s. 95.

Catatan akhir 254
(1), ss. 1637P, 1638T.

Catatan akhir 255
(1), ss. 1613P, 1614T.

Catatan akhir 256
(1), s. 6(2).

Catatan akhir 257
(1), s. 154(2).

Catatan akhir 258
Misalnya, Komite telah membahas permintaan langsung mengenai hal ini kepada  Bulgaria dan Kyrgyzstan 
tahun 2001, Portugal dan Santa Lusia pada tahun 2000, dan Paraguay dan Sri Lanka pada tahun 1995. 
Pemerintah Bulgaria telah melaporkan bahwa niat untuk memasukkan larangan formal pembayaran 
sebagian upah perburuhan dalam bentuk minuman beralkohol dan obat-obatan dalam amandemen 
berikutnya Kitab Undang-undang Perburuhan pada tahun 2003.

Catatan akhir 259
Lihat GB.278/5/1, paras. 31-32, 34. Berdasarkan rekomendasi Badan Pimpinan bahwa Pemerintah Republik 
Moldova harus melaporkan pada Komite Ahli semua informasi yang relevan mengenai evolusi situasi 
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tersebut, Pemerintah melaporkan bahwa berdasarkan hasil inspeksi yang dilakukan pada 99 perusahaan 
di seluruh negara, 14 perusahaan ditemukan menawarkan alkohol sebagai ganti upah uang, sehingga 
berdampak pada 2.500 pekerja. Juga diindikasikan bahwa upah uang digantikan dengan alkohol dengan 
permintaan tertulis pekerja pada acara keluarga tertentu, seperti pernikahan atau pemakaman. Komite 
menyampaikan keprihatinannya atas pelanggaran yang berlanjut dari peraturan Konvensi, dan mendesak 
pemerintah untuk melakukan yang terbaik guna menghapus praktek tersebut; lihat RCE 2002, 334-335 
(Republik Moldova).

Catatan akhir 260
Lihat ILC, Sidang Ke-31, 1948, Laporan VI(c)(1), hal. 18. Dalam jawaban mereka, beberapa pemerintah 
keberatan dengan penggunaan kata sifat “adequate” (layak) untuk mengukur kuantitas dan kualitas 
tunjangan dalam bentuk barang, karena kesulitan yang akan timbul dari interpretasi istilah ini dalam 
praktek. Berdasarkan pertimbangan ini, Kantor ILO menyimpulkan bahwa peraturan ini akan menimbulkan 
kesulitan dalam menilai kelayakan kualitas dan kuantitas tunjangan dalam bentuk barang. Juga dicatat 
bahwa upaya perlindungan yang cukup juga diberikan oleh klausa lain yang diusulkan, karena mereka 
akan memiliki efek untuk memastikan bahwa pesangon resmi cocok dengan konsumsi personal pekerja dan 
keluarganya. Kantor ILO kemudian mengusulkan untuk menghapus referensi pada kualitas dan kuantitas 
yang layak sebagai persyaratan pembayaran upah dalam bentuk barang; Lihat ILC, Sidang Ke-31, 1948, 
Laporan VI(c)(2), hal. 71.

Catatan akhir 261
Lihat ILC, Sidang Ke-31, 1948, Catatan Proses, hal. 460.

Catatan akhir 262
Lihat ILC, 32nd Sidang Ke-, 1949, Catatan Proses, hal. 504-505.

Catatan akhir 263
Laporan berlimpah, misalnya, mengenai pekerja kelaparan dalam ekonomi transisi,  yang dibayar dengan, 
mulai dari vas porselen, instrumen ukur untuk nanas, pupuk, hingga peti mati, sebagai ganti upah tunai 
biasa, dan yang dilarang untuk mencari pasar barang-barang manufaktur agar mereka dapat menjual atau 
melakukan barter; lihat www.icem.org/campaigns/no_pay_cc/situation.html. Komite selalu mengambil 
pandangan bahwa pembayaran dalam bentuk barang tidak dapat dianggap mewakili solusi tunggakan 
upah, dan telah menegaskan bahwa upaya untuk membayar tunggakan upah tidak boleh menghasilkan 
pelanggaran aturan lainnya dalam Konvensi; mengenai hal ini lihat permintaan langsung yang diberikan 
pada Aljazair tahun 2001 dan Kyrgyzstan pada tahun 2000.

Catatan akhir 264
(1), s. 66(1), (3); (6), ss. 1 to 9. Situasinya praktis sama di Benin (1), s. 211(1), (3); Burkina Faso (1), ss. 
105, 106; Republik AfrikaTengah (3), ss. 1 to 9; (1), ss. 97, 98; Chad (1), s. 254; Komoro (1), s. 98; Pantai 
Gading (1), s. 31.5; (2), ss. 2D.1 to 2D.12; (5), s. 78; Republik Demokratis Kongo (1), s. 117; Djibouti (1), 
ss. 92, 93; Mauritania (1), ss. 80, 81; Rwanda (1), ss. 83, 84; (3), ss. 1 to 9; (5), ss. 1 to 7; Yaman (1), ss. 
68, 70. Lihat juga Arab Libya Jamahiriya (1), ss. 99, 100.

Catatan akhir 265
(1), ss. 141, 142, 144.

Catatan akhir 266
(2), ss. D.96-2-1 to D.96-2-7, D.96-2-11.

Catatan akhir 267
(1), s. 151; (3), ss. 190 to 200.

Catatan akhir 268
(1), ss. 106, 107.
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Catatan akhir 269
(1), s. 89.

Catatan akhir 270
(1), ss. 129, 136. Lihat juga Kuba (1), s. 129 dan Republik Dominika (1), s. 260.

Catatan akhir 271
(2), ss. 274, 343.

Catatan akhir 272
(2), s. 146.

Catatan akhir 273
(1), s. 3.

Catatan akhir 274
(1), ss. 7, 11(1)(b); (4), s. 7(1).

Catatan akhir 275
(1), s. 97(f); (2), Bk. III, Peraturan VII-A, s. 5. Sama juga di Singapura (1), ss. 27(1), 30, 59, hukum 
mengizinkan suplai makanan dan tempat tinggal, sementara kebutuhan atau layanan lainnya hanya dapat 
disuplai dengan otorisasi Komisioner Perburuhan. 

Catatan akhir 276
(1), s. 38(1), (2). Sama halnya di Oman (1), s. 54, tanah untuk bercocok tanam dapat diberikan sebagai 
ganti upah, dengan syarat bahwa terdapat kesepakatan tertulis mengenai hal ini dan kesepakatan tersebut 
disetujui oleh pihak yang berwenang. 

Catatan akhir 277
(2), s. 90.

Catatan akhir 278
(1), s. 144.

Catatan akhir 279
(1), ss. 1637P, 1638T.

Catatan akhir 280
(1), ss. 1613P, 1614T. Lihat juga Rumania (4), s. 1(1), di mana legislasi spesifi k mengatur tunjangan 
penghidupan dalam bentuk kupon makanan. 

Catatan akhir 281
(1), s. 6(2).

Catatan akhir 282
(1), s. 3(m); (2), ss. 531.27, 531.28, 531.32. Lihat juga Hawaii (16), ss. 387-1, 388-1; Kentucky (23), 
s. 1:080(3)(a); Maryland (26), s. 3-418(a); Carolina Utara (41), s. 13-12.0301(b). Di Connecticut (12), 
s. 31-60-3(a), “board” (papan) diartikan sebagai makanan yang diberikan dalam bentuk sajian pada 
jadwal reguler yang dibuat, sementara “lodging” (tempat tinggal) didefi niskan sebagai fasilitas tempat 
tinggal yang tersedia bagi pekerja setiap jam sepanjang hari di mana pekerja tidur, beristirahat dan dapat 
menyimpan pakaian dan barang-barang pribadi.

Di beberapa kasus, legislasi mengatur persyaratan spesifi k untuk memastikan bahwa pengaturan papan 
dan tempat tinggal memiliki kualitas dan kuantitas yang dapat diterima. Misalnya, di Pennsylvania (46), 
s. 231.22(b), tunjangan tempat tinggal hanya diperbolehkan ketika fasilitas tersebut memberikan pekerja 
ruang, privasi, sanitasi, temperatur, penerangan dan ventilasi yang layak, sementara di Minnesota (30), s. 
5200.0070(3), tempat tinggal harus termasuk fasilitas kamar mandi dan dapur eksklusif. Demikian juga, 
berdasarkan hukum di Connecticut (12), s. 31-60-3(c), dan Minnesota (30), s. 5200.0060, tunjangan 
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makan diizinkan hanya ketika pekerja ditawarkan porsi yang cukup atas keberagaman makanan yang 
bergizi dan lengkap, termasuk minimal satu dari empat kelompok makanan berikut: buah-buahan atau 
sayuran, sereal, roti atau kentang; telur, daging atau ikan, susu, teh atau kopi.

Catatan akhir 283
(1), s. 74.

Catatan akhir 284
(2), s. 13(1).

Catatan akhir 285
(1), s. 127(1).

Catatan akhir 286
(1), s. 22(2)(a).

Catatan akhir 287
(1), s. 48(a).

Catatan akhir 288
(1), s. 29. Demikian juga di Ghana (1), s. 53(6), (7)(a), Kitab Undang-undang Perburuhan mengatur bahwa 
Kepala Petugas Perburuhan dapat memberikan persetujuaannya untuk pembayaran upah dalam bentuk 
barang hanya apabila ia diyakinkan bahwa pesangon tersebut pantas untuk penggunaan dan keuntungan 
personal pekerja dan keluarganya. Lihat juga Mauritius (1), s. 10(2).

Catatan akhir 289
(7), s. 393(1)(c). Berdasarkan laporan pemerintah, hanya terdapat satu instrumen industri yang mengizinkan 
pembayaran upah dalam bentuk tunjangan berupa barang, yaitu Putusan Arbitrasi “Station Hands’”, yang 
menetapkan standar untuk dipertahankan, yang nilainya termasuk dalam upah pekerja.  

Catatan akhir 290
(10), s. 17B(1). Berdasarkan informasi yang diberikan oleh pemerintah, pembayaran upah dalam bentuk 
barang di Australia Barat terutama terjadi dalam industri pertanian dan perhotelan, di mana pekerja dapat 
memilih agar sebagian upahnya dikurangi untuk pengaturan papan dan tempat tinggal. Dalam industri-
industri ini, putusan industri yang relevan secara umum mengatur potongan maksimum yang diizinkan 
untuk papan dan tempat tinggal. 

Catatan akhir 291
(2), s. 6. Lihat juga Inggris: Jersey (17), s. 4(2).

Catatan akhir 292
(1), ss. 206(2), 212; (2), ss. 3, 4.

Catatan akhir 293
(2), s. 102.

Catatan akhir 294
(1), s. 231.

Catatan akhir 295
(3), s. 87; (4), s. 3(a).

Catatan akhir 296
(1), s. 30(a).

Catatan akhir 297
(1), s. 102(2).
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Catatan akhir 298
(1), s. 53(2).

Catatan akhir 299
Lihat ILC, Sidang Ke-31, 1948, Laporan VI(c)(1), hal. 18. Dalam jawaban mereka, kebanyakan pemerintah 
mempunyai pandangan bahwa kata “real value” (nilai sebenarnya) tidak tepat dan tidak mengindikasikan 
dengan jelas apakah nilai maksimum pesangon tersebut adalah “nilai pasar yang pantas” atau “biaya wajar 
bagi pemberi kerja untuk menyediakannya”. Diusulkan bahwa kriteria yang lebih spesifi k, seperti harga 
pasar normal barang-barang yang diberikan atau harga biaya, akan lebih disukai; Lihat ILC, Sidang Ke-31, 
1948, Laporan VI(c)(2), hal. 18, 27, 97.

Catatan akhir 300
Lihat ILC, Sidang Ke-31, 1948, Catatan Proses, hal. 460-461. Poin yang sama didebatkan lagi selama 
diskusi kedua Konferensi, ketika diusulkan untuk mengganti kata-kata “adil dan masuk akal” dengan 
kata-kata “harus tidak melebihi harga biaya dan harga pasar lokal”. Hal ini diajukan untuk mendukung 
proposal bahwa kata-kata tekstual Kantor ILO terlalu umum dan akan menyebabkan kesulitan interpretasi. 
Amandemen yang diajukan ditentang dengan alasan bahwa hal itu akan menghambat ratifi kasi Konvensi, 
karena peraturan tersebut akan sangat sulit diterapkan oleh sejumlah pemerintah, dan kemudian akhirnya 
ditolak; lihat ILC,  Sidang Ke-32, 1949, Catatan Proses, hal. 505.

Catatan akhir 301
Ini adalah salah satu poin yang paling sering diangkat dalam komentar individual Komite bagi negara 
yang meratifi kasi; misalnya, Komite telah membahas permintaan langsung mengenai hal ini kepada 
Botswana, Bulgaria, Guatemala, Sri Lanka dan Tunisia di tahun 2001, Federasi Rusia pada tahun 1998, 
Kosta Rika pada tahun 1997 dan Grenada pada tahun 1995. Lihat juga RCE 2002, 329 (Mesir), 339 
(Federasi Rusia).

Catatan akhir 302
(2), s. 13(3). Sama halnya di Jerman, (1), s. 115(2), harga tidak dapat melebihi harga biaya rata-rata dan /
atau harga lokal yang menjadi kebiasaan. 

Catatan akhir 303
(1), s. 3.

Catatan akhir 304
(1), s. 127(3). Hukum merujuk pada harga yang dikenakan oleh produsen barang-barang atau penyedia 
layanan berdasarkan dengan peraturan harga yang berlaku.

Catatan akhir 305
(3), s. 20; (2), s. 11(3). Hukum mengatur lebih jauh bahwa apabila pemerintah yang berwenang 
berpendapat bahwa peraturan harus dibuat untuk suplai komoditas penting pada tingkat konsesional, 
hal itu dapat berupa pemberitahuan dalam Lembaran Resmi, yang memperbolehkan peraturan suplai 
tersebut pada tingkat konsesional.

Catatan akhir 306
(1), s. 53(1)(a). Sama halnya di Guinea-Bissau (1), s. 102(2), nilai yang dikenakan pada pembayaran non-
uang tidak dapat lebih tinggi dari yang berlaku di daerah dan pada waktu tersebut.

Catatan akhir 307
(1), s. 6(3).

Catatan akhir 308
(2), s. 90.
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Catatan akhir 309
(1), s. 30(b). Lihat Swaziland (1), s. 48(b), dan Inggris: Virgin Islands (22), s. C31(1)(b).

Catatan akhir 310
(2), s. 23(3). Namun, berdasarkan informasi yang diberikan oleh Federasi Serikat Buruh Ukraina, legislasi 
baru yang disahkan pada bulan Juli 2002 mensyaratkan bahwa pesangon dalam bentuk barang tidak 
dapat melebihi biaya.

Catatan akhir 311 
(1), ss. 27(1)(c), 30.

Catatan akhir 312
(1), s. 129(2). Nilainya harus disebutkan dalam kontrak pekerjaan, yang akan ditentukan oleh seorang ahli.  
Sama halnya di Inggris: Gibraltar (11), s. 18(2), di mana setiap bagian dari remunerasi pekerja diberikan 
dalam bentuk barang, nilai yang dianggap berasal dari hal tersebut harus dimasukkan ke dalam kontrak 
kerja yang ditandatangani oleh pekerja, perjanjian kerja tertulis diharuskan untuk diberikan kepada 
Direktur Perburuhan dan Keamanan Sosial, dan daftar upah yang disimpan oleh pemberi kerja.

Catatan akhir 313
(1), s. 22(2).

Catatan akhir 314
(2), ss. 13, 15. Apabila tidak terdapat kesepakatan, nilai pasar barang-barang harus diikuti atau nilai yang 
ditentukan oleh Insitut Pangan Nasional mengenai suplai makanan. 

Catatan akhir 315
(1), s. 47(e).

Catatan akhir 316
(3), s. 10.

Catatan akhir 317
(2), ss. 2D.17, 2D.18.

Catatan akhir 318
(2), ss. D.96-2-8, D.96-2-12.

Catatan akhir 319
(3), ss. 201, 205.

Catatan akhir 320
(1), s. 91.

Catatan akhir 321
(5), s. 4.

Catatan akhir 322
(5), s. 79.

Catatan akhir 323
(4), s. 7(1). Sama dengan di Barbados (4), s. 14(3)(b), Saint Vincent and the Grenadines (2), s. 13(2), dan 
Republik Serikat Tanzania (3), s. 11(2), pesangon atau manfaat yang diotorisasi dalam bentuk barang dan 
jumlah tunjangan atau manfaat tersebut diperhitungkan harus disebutkan dengan jelas dalam keputusan 
pengaturan upah. Di Kanada (2), ss. 21, 22, pada tingkat federal dan di beberapa yurisdiksi, seperti 
Alberta (5), s. 12(1), dan Northwest Territories (11), s. 2, legislasinya menyebutkan jumlah maksimum 
yang dapat dikurangi dari upah minimum per jam untuk setiap makanan atau untuk penginapan per hari. 
Di Quebec (16), s. 51, nilai tunai dari papan dan ruang tempat tinggal yang diberikan kepada pekerja 
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sebagai bagian dari upah ditentukan dengan peraturan pemerintah, sementara di Saskatchewan (18), s. 
14, nilai tunai ditentukan dengan papan upah minimum, dengan syarat nilai tersebut tidak dapat melebihi 
jumlah bulanan tertentu yang diatur dalam undang-undang. Di Guinea (1), ss. 206(2), 212; (2), s. 3, 
seorang pemberi kerja tidak dapat mengenakan biaya akomodasi lebih dari 6 persen upah dasar pekerja 
ketika upah tersebut diremunerasikan pada level SMIG, sementara di kasus lainnya pengurangan uang 
tunai tidak dapat melebihi 20 persen upah dasar pekerja. Lihat juga Jepang (3), s. 2(2), (3).

Catatan akhir 324
(1), ss. 40(2)(d), (3)(d), 42(1). Ketika jumlah maksimum telah ditentukan, pemberi kerja dapat 
mengurangkannya dari upah pekerja, apabila upah tersebut melebihi upah minimum nasional, jumlah 
maksimum yang ditentukan atau biaya aktual makanan dan tempat tinggal, atau selisih antara upah 
pekerja dan upah minimum nasional, mana yang lebih kecil. Lihat juga Benin (1), s. 211, dan Kenya (2), 
s. 14(4)(a), di mana jumlah maksimum yang dapat dikenakan untuk suplai makanan dan bahan makanan 
sehari-hari telah ditentukan dengan keputusan menteri. 

Catatan akhir 325
(1), s. 3(m); (2), ss. 531.27, 531.29. Lihat juga Alabama (4), s. 25-4-16(b); Kentucky (23), s. 1:080(1); 
Missouri (32), ss. 290.315, 290.512(2); Montana (33), s. 39-3-204(1); Carolina Utara (40), s. 95-25.2(16), 
dan (41), ss. 13-12.0301(a), (c), 13-12.0302(a), (b); Pennsylvania (46), s. 231.22(a); Texas (51), s. 62.053. 
Di beberapa Negara bagian, seperti Connecticut (12), s. 31-60-3(e), (f), dan Nevada (35), s. 608.155(1), 
hukum menyebutkan jumlah maksimum bulanan atau mingguan yang dapat dikurangi untuk kamar pribadi 
atau makanan lengkap. Di Negara bagian lainnya, seperti Minnesota (30), ss. 5200.0060, 5200.0070(2), 
jumlah maksimum yang dapat dikenakan untuk papan dan penginapan ditentukan dengan persentase 
tingkat upah perjam minimum. Di Maryland (26), s. 3-418(d), peraturan mengenai penghitungan biaya 
papan dan penginapan akan diadopsi oleh otoritas perburuhan di suatu area yang ditentukan berdasarkan 
biaya rata-rata untuk kelompok pekerja yang berada di situasi yang serupa, nilai rata-rata untuk kelompok 
pemberi kerja, atau ukuran yang layak lainnya dengan nilai yang pantas.

Catatan akhir 326
(1), s. 29. Di Singapura (1), ss. 27(1)(e), 30, suplai fasilitas dan layanan, selain makanan dan tempat 
tinggal, adalah subyek bagi otorisasi Komisioner Perburuhan dan bagi kondisi mengenai pemotongan 
yang diizinkan yang diterapkan olehnya. Sama halnya di Ghana (1), s. 53(7)(b), Kepala Pejabat Perburuhan 
tidak dapat memberikan persetujuannya atas permintaan untuk pembayaran sebagian upah dalam bentuk 
pesangon dalam bentuk barang kecuali ia yakin bahwa nilai pesangon tersebut adil dan masuk akal. Lihat 
juga Mauritius (1), s. 10(2), dan Oman (1), s. 38.

Catatan akhir 327
(1), s. 97(f); (2), Bk. III, Peraturan VII-A, ss. 4, 6, 7. Pemberi kerja juga boleh menyediakan makanan yang 
disubsidi hingga sejumlah 30 persen dari nilai yang adil dan masuk akal atas makanan dan kemudian 
mengurangi dari upah tunai pekerja tidak lebih dari 70 persen dari nilai makanan. Dalam hal apapun, 
penerimaan atas fasilitas ini harus sukarela, jadi pemberi kerja tidak dapat mengurangi biaya fasilitas 
apapun tanpa otorisasi tertulis dari pekerja yang bersangkutan.  

Catatan akhir 328
Misalnya, Komite telah membahas permintaan langsung mengenai hal ini kepada Panama di tahun 
2001.

Catatan akhir 329
(1), s. 40.

Catatan akhir 330
(2), s. 102.
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Catatan akhir 331
(1), s. 231.

Catatan akhir 332
(3), s. 87.

Catatan akhir 333
(1), s. 30(b).

Catatan akhir 334
Lihat misalnya, RCE 2001, 356 (Kosta Rika).
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164.  Perlindungan terhadap kebebasan pekerja untuk membelanjakan upah mereka merupakan salah satu aspek 
utama dari Konvensi. Pada praktiknya, terdapat manfaat dalam memastikan para pekerja diupah secara sah, 
dengan jangka waktu tetap dan teratur, serta secara penuh, apabila mereka tidak mampu menghabiskan 
penghasilan mereka tersebut sesuai keinginan. Pasal 5 dari Konvensi mewajibkan pembayaran upah secara 
langsung kepada pekerja yang bersangkutan, tunduk pada pengecualian apapun yang disediakan oleh 
undang-undang atau peraturan nasional, perjanjian bersama atau keputusan arbitrasi, atau perjanjian 
pekerja perseorangan. Pasal 6 secara tegas melarang para pengusaha, dengan cara apapun, membatasi 
kebebasan pekerja untuk membelanjakan upah mereka, sementara Pasal 7 mengakui hak pekerja untuk 
bebas dari paksaan memanfaatkan toko perusahaan, apabila ada. Pasal yang terakhir ini lebih lanjut 
meminta pejabat yang berwenang untuk mengambil langkah yang tepat untuk memastikan bahwa toko 
di tempat kerja tidak dijalankan dengan tujuan memperoleh laba, namun untuk keuntungan para pekerja 
yang bersangkutan, dan barang-barang dijual dengan harga yang wajar dan dapat diterima, ketika akses 
ke toko-toko dan layanan-layanan lain tidak memungkinkan. Ketentuan ini dilengkapi dengan Paragraf 9 
dari Rekomendasi, yang menyerukan tindakan yang tepat harus diambil guna menyokong pengaturan oleh 
Asosiasi Perwakilan Pekerja yang bersangkutan, dan lebih khusus merupakan anggota badan kesejahteraan 
pekerja atau lembaga sejenis, di bidang pengelolaan toko di tempat kerja atau layanan serupa yang 
didirikan perusahaan untuk menjual barang atau penyediaan jasa kepada para pekerja. Dalam paragraf 
selanjutnya, Komite terlebih dahulu menelaah cakupan dan kemudian meneliti akibat yang diberikan oleh 
ketentuan-ketentuan dalam hukum dan praktek negara-negara anggota.

1. Pembayaran upah langsung kepada pekerja

165.  Sebagaimana bisa diperkirakan, selalu ada pengakuan umum dari prinsip/asas yang mengharuskan upah 
untuk dibayarkan langsung kepada pekerja yang bersangkutan. Pun selalu ada kesepakatan, meskipun 
demikian, prinsip/asas tersebut harus membawa pengecualian tertentu, sebagaimana mungkin telah 
diatur oleh undang-undang nasional, peraturan atau pejabat publik, di mana mungkin untuk kepentingan 
pekerja sendiri, upahnya dibayarkan kepada pihak lain, contohnya kepada terpidana, kepada anak di 
bawah umur, atau kepada orang yang di bawah perwalian, atau dalam hal pengaturan yang dimaksudkan 
untuk memastikan pemeliharaan keluarga para pekerja. (Catatan akhir 1)
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166.  Oleh karena itu, Pasal 5 menetapkan prinsip/asas pembayaran langsung, namun pengecualian perizinan 
diberikan berdasarkan hukum, peraturan, perjanjian bersama, atau putusan arbitrase, dan bahkan 
perjanjian pekerja. Sehingga, ketentuan ini memberikan keleluasaan yang besar dalam penerapannya. 
Namun demikian, apabila seorang pengusaha membayar upah karena pekerja memberikannya kepada 
pihak ketiga, tanpa terlebih dahulu meminta izin melalui salah satu pengertian yang disebutkan dalam 
Pasal 5, maka hal ini mungkin bukan merupakan penyelesaian pembayaran utang yang sah kepada pekerja. 
Pertanyaan yang mungkin timbul adalah apakah pembayaran upah yang dilakukan melalui transfer bank 
selaras dengan persyaratan pembayaran upah secara langsung kepada pekerja yang bersangkutan. Komite 
berpandangan bahwa pengaturan formal yang mengatur pembayaran upah melalui wesel pos atau 
transfer bank tampaknya dapat gagal dalam pengecualian-pengecualian yang diizinkan menurut Pasal 5 
(hal tersebut merupakan sebuah pengecualian yang diatur oleh undang-undang atau peraturan nasional 
atau perjanjian pekerja), dan oleh karenanya tidak menjadi masalah yang berkaitan dengan Pasal ini. 
(Catatan akhir 2)

167.  Selanjutnya, Komite berpendapat bahwa Pasal 5 agar dibaca secara terpisah dari Pasal 8 dan Pasal 10 
mengenai pengurangan-pengurangan dan lampiran serta pengalihan upah, meskipun hal-hal ini sepertinya 
akan gagal dalam cakupannya. Pasal 5 dalam Konvensi ditujukan pada cara pembayaran upah, bukan pada 
kondisi di mana atau batas-batas di mana upah dapat dikurangi atau dipotong , atau dapat dilampirkan 
atau dialihkan. Karena itu, sebaiknya tidak perlu ditafsirkan sebagai mengharuskan total jumlah upah 
yang dihasilkan untuk dibayarkan langsung kepada pekerja yang bersangkutan, melainkan lebih pada 
berapa jumlah yang sebenarnya jatuh tempo setelah dikurangi atau terikat sesuai dengan aturan dan 
peraturan yang berlaku. Bagaimanapun juga, dengan mengizinkan pengecualian-pengecualian pada 
prinsip pembayaran upah secara langsung ”sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan 
nasional, perjanjian bersama, atau keputusan arbitrase, atau di mana pekerja yang bersangkutan sepakat 
dengan yang sebaliknya”, Pasal 5 memberikan keleluasaan yang cukup untuk keterikatan atau pengalihan 
upah dalam perkara-perkara yang terletak dalam cakupan Pasal 8 dan Pasal 10 dari Konvensi, tunduk 
secara jelas pada perlindungan yang diatur dalam Pasal 10 alinea 2.

168.  Beralih pada tinjauan hukum nasional dan praktiknya, peraturan perundang-undangan perburuhan di 
banyak negara mengatur ketentuan khusus untuk pembayaran imbalan secara langsung kepada pekerja 
yang bersangkutan. Di antara perbedaan pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk menunjukkan 
persyaratan dari pembayaran langsung, hukum dan peraturan nasional mengacu pada ”pengupahan yang 
dibayarkan kepada karyawan secara pribadi”, atau ”dibayarkan pada masing-masing karyawan secara 
individual”, atau ”dibayarkan benar-benar kepada dia”. Hal ini terjadi, contohnya, di Belgia (Catatan akhir 
3), Costa Rica (Catatan akhir 4), Malaysia (Catatan akhir 5) Mexico, (Catatan akhir 6) Federasi Rusia 
(Catatan akhir 7) dan Srilanka (Catatan akhir 8). Di Bolivia, (Catatan akhir 9) hukum mengatur bahwa 
pekerja rumah tangga harus dibayar secara penuh dan langsung, namun tidak ada ketentuan serupa 
yang dibuat untuk pekerja lainnya. Lebih lanjut, di beberapa negara yang belum meratifi kasi Konvensi, 
peraturan perundang-undangannya memberikan pembayaran remunerasi tenaga kerja secara langsung 
kepada pekerja yang bersangkutan, contohnya di Mozambik, (Catatan akhir 10) Peru, (Catatan akhir 11) 
Ruanda, (Catatan akhir 12) Singapura (Catatan akhir 13) dan Vietnam (Catatan akhir 14), Di Namibia, 
(Catatan akhir 15) hukum mengatur bahwa upah diserahkan kepada karyawan dalam amplop tertutup. 
Di Qatar, (Catatan akhir 16), upah harus dibayarkan kepada pekerja secara pribadi, di mana apabila 
pekerja adalah orang yang belum dewasa, maka pengupahan harus dibayarkan kepada wali atau orang 
dewasa yang merupakan kerabat, dengan catatan adanya permintaan tertulis mengenai wali atau orang 
dewasa yang merupakan kerabat tersebut.

169. Peraturan-peraturan di beberapa negara memperbolehkan pengecualian-pengecualian prinsip/asas 
pembayaran upah secara langsung sebagaimana yang disahkan oleh undang-undang yang berlaku. 
Contohnya, undang-undang perburuhan di Bostwana (Catatan akhir 17) dan Malta (Catatan akhir 18) 
mengakui adanya kemungkinan peniadaan prinsip/asas pembayaran langsung di mana pembayaran 
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sebagian dari pengupahan karyawan kepada pihak lain secara jelas diizinkan menurut peraturan perundang-
undangan yang terkait. Sama halnya dengan di Republik Ceko (Catatan akhir 19) dan Slowakia (Catatan 
akhir 20) dengan tanpa izin tertulis, upah dapat dibayarkan ke pihak selain dari karyawan hanya apabila 
diatur demikian oleh perundangan khusus.

170. Di negara-negara tertentu, upah dapat dibayarkan kepada pihak lain melalui putusan pengadilan atau 
pejabat berwenang lain yang menyerahkan upah pekerja, secara penuh atau sebagian, pada pihak-pihak 
yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan pekerja yang sehat. Hal ini terutama menyangkut 
beberapa kelompok orang tertentu yang tidak cakap hukum atau berada dalam perwalian, contohnya 
anak-anak di bawah umur/di bawah pengampuan, pecandu alkohol dan terpidana. Di Hongaria, (Catatan 
akhir 21) misalnya, hukum mengatur bahwa upah dapat dibayarkan pada pekerja itu sendiri, kecuali 
yang terakhir ini dibatasi oleh putusan pengadilan atau kewenangan lain. Serupa terjadi di Malta (Catatan 
akhir 22), pengupahan yang sudah jatuh tempo dibayarkan secara langsung kepada karyawan, kecuali 
ditentukan sebaliknya oleh perintah pengadilan yang berwenang. Di Venezuela, (Catatan akhir 23) suami/
istri pekerja dapat meminta izin dari inspektorat buruh untuk dapat menerima bagian hingga 50 persen 
dari upah, untuk alasan keluarga atau alasan kepentingan sosial. Sebagai tambahan, Pemerintah Mozambik 
melaporkan bahwa dimungkinkan dalam kasus-kasus tertentu, contohnya karena kecanduan alkohol atau 
pemborosan yang bersifat konstan, Lembaga Hukum menerbitkan suatu keputusan yang tidak memiliki 
pertanggungjawaban secara hukum yang memungkinkan suami/istri pekerja untuk menagih upah atas 
nama pekerja, setelah izin diberikan oleh pejabat yang berwenang.

171.  Dalam beberapa kasus, hukum dan peraturan nasional mengatur pengecualian prinsip/asas pembayaran 
upah secara langsung dengan perjanjian kerja. Di Bulgaria, (Catatan akhir 24) atas permintaan tertulis 
dari pekerja, upah dapat dibayarkan pada keluarganya, sementara di Argentina (Catatan akhir 25) dan 
di Filipina, (Catatan akhir 26) izin tertulis dibutuhkan untuk pembayaran upah kepada anggota keluarga 
pekerja. Di Israel, (Catatan akhir 27) atas perintah tertulis dari karyawan, upah dapat dibayarkan pada 
suami/istrinya, orang tuanya, anaknya, rekan karyawannya, atau kibbutz (tempat pemukiman) di mana 
pekerja yang bersangkutan menjadi anggota dari tempat tersebut, sementara di Kolombia, (Catatan akhir 
28) Ekuador (Catatan akhir 29) dan Slowakia (Catatan akhir 30) atas izin tertulis dari karyawan, upah 
dapat dibayarkan pada pihak yang disebut dalam izin yang dimaksud. Dalam istilah-istilah yang lebih 
umum, hukum pada Federasi Rusia, (Catatan akhir 31) mengizinkan adanya pengecualian terhadap 
prinsip/asas pembayaran upah secara langsung ketika diatur oleh perjanjian tenaga kerja, sementara di 
Malta (Catatan akhir 32) pembayaran upah harus memberikan efek langsung kepada pekerja, kecuali 
yang terakhir ini telah menyetujui yang sebaliknya.

172. Di beberapa negara lain, seperti di Italia (Catatan akhir 33) dan di Belanda, (Catatan akhir 34) prinsip/
asas serupa disimpulkan dari ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 
yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban secara umum – dan oleh karenanya juga berkaitan dengan 
kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan kerja – yang mana memerlukan debitor untuk membayar 
utang kepada kreditor secara langsung atau kepada pihak yang ditunjuk olehnya, atau kepada pihak lain 
yang diizinkan menurut hukum atau menurut putusan pengadilan.

173. Pada negara-negara tertentu, meskipun tidak ada ketentuan perundang-undangan yang menyatakan 
secara tegas mengenai pembayaran upah secara langsung, praktek standar yang ada sudah sesuai dengan 
persyaratan menurut Pasal dalam Konvensi ini, karena para pekerja harus menandatangani slip pembayaran 
yang diserahkan oleh pengusaha pada saat pembayaran upah. Pada kenyataannya, ketentuan perundang-
undangan memerlukan tanda tangan pekerja atau cap sidik jari pada pencatatan upah, pernyataan upah, 
atau catatan upah lain dianggap menawarkan jaminan yang memadai bahwa pengupahan dibayarkan 
secara langsung kepada pekerja yang bersangkutan. Menurut undang-undang sejumlah negara Afrika 
yang berbahasa Perancis, pembayaran upah harus dicatat dalam sebuah dokumen yang dibuat atau yang 
sah dari pengusaha atau wakilnya dan diparaf oleh pekerja yang bersangkutan, atau oleh dua saksi yang 
ditunjuk pekerja, apabila yang terakhir tidak dapat menulis. Dokumen tersebut, yang berbeda dengan 
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daftar gaji atau upah perorangan, harus disimpan oleh pengusaha dengan cara yang sama sebagaimana 
terhadap setiap dokumen pembukuan/akuntansi dan harus dibuat sesuai permintaan dari inspektorat 
buruh. Sebagai contoh kasus, di Kamerun (Catatan akhir 35) dan Senegal. (Catatan akhir 36) Demikian 
pula di Republik Arab Suriah dan di Republik Tanzania (Zanzibar), (Catatan akhir 38) hukum mewajibkan 
tanda tangan atau cap ibu jari karyawan pada daftar upah atau kartu pembayaran yang disimpan oleh 
pengusaha. Di Mesir (Catatan akhir 39) dan Arab Saudi, (Catatan akhir 40) hukum mewajibkan pekerja 
untuk mengakui penerimaan atas upah dengan menandatangani daftar upah, slip gaji, atau tanda terima 
khusus yang dibuat untuk tujuan tersebut, sementara di Brasil (Catatan akhir 41) dan  Yaman, (Catatan 
akhir 42) seorang pengusaha dianggap telah melepaskan kewajiban membayar upah pekerja hanya 
setelah pekerja telah menandatangani atau membubuhkan cap sidik jari dokumen yang menunjukkan hak 
upah.

174. Pada beberapa kasus, pembayaran upah secara langsung tampaknya berasal dari ketentuan-ketentuan 
lainnya, misalnya ketentuan yang menetapkan bahwa pekerja yang tidak hadir pada hari pembayaran 
upah berhak mengambil upah mereka selama waktu pembayaran di jam kerja sesuai dengan peraturan 
internal perusahaan. Sebagai contoh, kasus di Gabon (Catatan akhir 43), Nigeria (Catatan akhir 44), dan 
Togo. (Catatan akhir 45) Hal yang serupa terjadi di Selandia Baru (Catatan akhir 46) di mana hukum 
mengatur bahwa setiap upah dapat dibayarkan kepada pekerja yang untuk sementara tidak hadir untuk 
pembayaran pada tempat yang patut dan biasa, maka pembayaran dapat dilakukan melalui pos wesel 
atau cek. Sebaliknya, ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan tempat dan waktu pembayaran 
tidak relevan dengan cara pembayaran dimaksud dan oleh karenanya tidak dapat dianggap menjamin 
secara implisit atas pembayaran upah secara langsung.

175. Pada akhirnya, pada beberapa negara yang telah meratifi kasi Konvensi, seperti Aljazair, Belarusia, Siprus, 
Republik Islam Iran, Kyrgyzstan, Libanon, Mauritius, Nigeria, Norwegia, Rumania, Tajikistan, dan Ukraina, 
di sana tampaknya tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan akibat pada 
persyaratan untuk pembayaran upah secara langsung kepada pekerja yang bersangkutan atau sebaliknya 
yang mengatur syarat-syarat atau kondisi menurut upah manapun yang dapat dibayarkan ke pihak 
lain. Pada anggota-anggota tersebut di atas, negara tidak terikat pada ketentuan-ketentuan Konvensi, 
pembayaran upah secara langsung kepada pekerja tidak secara jelas diwajibkan menurut peraturan yang 
berlaku di Bahrain, Kroasia, Ghana, (Catatan akhir 47), India, Yordania, Kuwait, dan Uni Emirat Arab.

2. Larangan umum terhadap pembatasan kebebasan pekerja dalam 
membelanjakan upah mereka.

176.  Pasal 6 mengatur bahwa para pengusaha dilarang dengan cara apapun membatasi kebebasan pekerja 
untuk membelanjakan upahnya. Sebagaimana pekerjaan persiapan dan diskusi konferensi yang mengarah 
pada adopsi Konvensi jelas menunjukkan bahwa ketentuan ini memberikan larangan mutlak kepada para 
pengusaha untuk membuat pembatasan apapun terhadap kebebasan para pekerja untuk membelanjakan 
upah mereka, memenuhi dukungan yang bulat dan diadopsi tanpa diskusi. (Catatan akhir 48)

177.  Pasal 6 bertujuan melindungi keleluasaan penuh pekerja untuk menggunakan upah mereka sesuai dengan 
yang mereka harapkan, terhadap apapun jenis tekanan yang mungkin didesakkan oleh pengusaha. 
Cakupannya yang cukup luas untuk melibatkan tidak hanya pendapatan yang telah dibayarkan, namun 
juga upah yang masih diperuntukkan kepada para pekerja. Oleh karenanya. Larangan itu meliputi larangan 
pembatasan kebebasan pekerja untuk membelanjakan upah mereka setelah mereka menerimanya 
(contohnya kewajiban untuk menyimpan sebagian dari pendapatan mereka di dana tabungan) dan 
juga pembatasan yang diterapkan pada tuntutan pekerja secara umum (contohnya perjanjian mengenai 
penghentian atau pengurangan upah untuk tujuan tertentu). Di sisi lain, ketentuan dalam Pasal 6 secara 
jelas menyarankan bahwa Pasal ini tidak mempengaruhi pembatasan yang secara bebas menyertai para 
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pekerja itu sendiri, misalnya, pembatasan pada karyawan mana yang memberikan persetujuan mereka 
secara bebas dan tanpa tekanan dalam bentuk apapun. Dalam pengertian ini, pengalihan berdasar atas 
persetujuan pekerja secara bebas yang diberikan kepada pihak ketiga, yang oleh karenanya dapat dihargai 
dengan pengurangan yang dilakukan oleh pengusaha dari upah yang jatuh tempo. (Catatan akhir 49)

178.  Kalimat dalam Pasal 6 menyiratkan adanya ketentuan perundang-undangan yang sesuai, khususnya yang 
melarang pengusaha membatasi pekerja menggunakan upahnya. Namun demikian, pemerintah sering 
menegaskan bahwa, terlepas dari ketiadaan aturan umum yang menggambarkan ketentuan dari Pasal 6, 
pekerja pada praktiknya dapat membelanjakan upah mereka secara bebas mengingat perundang-undangan 
yang berlaku menjamin ketentuan-ketentuan lain dari Konvensi, contohnya adalah yang berkaitan dengan 
cara pembayaran, batas pengurangan yang diizinkan, atau pengoperasian toko di tempat kerja. Komite 
berpendapat bahwa ketika perundang-undangan nasional memberikan akibat penuh pada Pasal 7, 8, 9 
dan 10 dari Konvensi, pasal-pasal yang sangat berkaitan erat dengan perlindungan terhadap kemampuan 
pekerja dalam mempertahankan kendali atas penghasilan mereka – maka menurut Pasal 6 – kebebasan 
para pekerja untuk membelanjakan upah terlihat cukup dilindungi. Namun, ketentuan-ketentuan yang 
mengatur pengurangan upah, lampiran upah, atau pemanfaatan toko-toko perusahaan tidak meliputi 
semua cara di mana pekerja dapat dibatasi kebebasannya untuk membelanjakan upah: salah satu contoh 
adalah dengan mengerahkan tekanan pada pekerja untuk memberikan kontribusi bagi dana tertentu 
atau untuk menggunakan upah mereka di tempat-tempat tertentu. Menurut pendapat Komite, perlunya 
melaksanakan perundang-undangan yang memuat ketentuan jelas yang pada umumnya melarang 
pengusaha membatasi kebebasan pekerja untuk membelanjakan upah mereka, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 6 Konvensi. Dengan kata lain, Komite menganggap berbagai pernyataan bahwa kebebasan pekerja 
untuk membelanjakan upah mereka merupakan konsekuensi alamiah dari hak milik yang dijamin oleh 
hukum perdata adalah tidak cukup untuk memberikan pengaruh terhadap keharusan-keharusan pada 
Pasal dalam Konvensi ini, namun perlindungan hak milik ini adalah penting.

179.  Gambaran yang baik mengenai bagaimana prinsip/asas kebebasan pekerja membelanjakan upah mereka 
kadangkala memburuk dalam prakteknya, disebabkan oleh berbagai sistem ‘penangguhan pembayaran’ 
atau ‘setoran wajib’ yang berkaitan dengan pekerja migran yang diciptakan di berbagai negara berbeda. 
Sistem-sistem tersebut pada umumnya memuat penguasaan bagian upah bulanan pekerja, yang sering 
lebih besar dari setengah bagian dari upah yang disetujui, dan menyetorkan pada negara asalnya dengan 
dalih bahwa hal itu merupakan kepentingan pekerja sendiri, untuk memulihkan jumlah uang yang cukup 
besar setelah kembali pulang.

180.  Pada beberapa kasus, Komite mempertanyakan kesesuaian antara pengaturan penangguhan pembayaran 
dengan standar yang berlaku dalam perlindungan upah, dan khususnya dengan prinsip/asas keleluasaan 
penggunaan upah yang diterima, yang berarti pembayaran langsung dalam jumlah penuh pada jangka 
waktu tetap yang memungkinkan pekerja menghindari utang yang timbul. Di Nigeria, contohnya, 
undang-undang perburuhan yang telah diberlakukan selama 30 tahun mengatur bahwa Menteri Tenaga 
Kerja, Buruh dan Produktivitas, melalui wewenangnya, dapat mengizinkan penangguhan pembayaran 
sampai 50 persen dari upah pekerja yang direkrut hingga kontrak dipenuhi, dan setelah kontrak selesai, 
jumlah upah yang ditangguhkan tersebut harus dibayarkan kepada pekerja pada tempat tertentu dan 
dengan cara sesuai arahan Menteri. Komite telah tertarik pada kemungkinan adanya inkonsistensi dalam 
sistem ini terhadap persyaratan-persyaratan dalam Konvensi, dan khususnya pada Pasal 6, yang melarang 
pembatasan jenis apapun dalam penggunaan upah para pekerja, dan pada Pasal 12 yang mewajibkan 
pembayaran pada jangka waktu tetap dan teratur, terutama apabila tidak adanya jaminan yang cukup 
untuk memastikan bahwa: penangguhan pembayaran upah dapat dipraktekkan hanya dengan persetujuan 
pekerja atau permintaan khusus pekerja; bahwa pekerja yang direkrut yang diakhiri masa kerjanya sebelum 
pemenuhan kontrak tercapai berhak untuk mengambil upah yang sudah terakumulasi, tanpa ditunda; dan 
bahwa pengusaha (yang tidak selalu diperlukan untuk melakukan penyetoran) pada prakteknya berada 
dalam posisi membayar upah yang ditangguhkan yang jatuh tempo setelah pemenuhan kontrak kerja 
pekerja yang direkrut. (Catatan akhir 50)
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181.  Acuan harus dibuat dalam kaitannya dengan sistem yang mirip dengan penangguhan pembayaran wajib 
pengupahan yang sebelumnya telah dilaporkan dipraktekkan di Afrika Selatan mengenai pekerja tambang 
yang direkrut dari negara-negara tetangga seperti Lesotho, Malawi dan Mozambik. Menurut sistem ini, 
60 hingga 90 persen upah tidak dibayarkan langsung kepada penambang, namun disetorkan ke negara 
asalnya sebagai pembayaran yang ditangguhkan yang akan diterima sebagai pengupahan sekaligus setelah 
kontrak mereka selesai. (Catatan akhir 51). Komite menganggap bahwa menurut sistem penangguhan 
pembayaran wajib sebagaimana dijelaskan di atas, kebebasan para pekerja untuk membelanjakan upah 
mereka secara nyata dihambat, mengingat sebagian besar upah tidak tersedia, baik di tempat mereka 
menghasilkannya maupun pada waktu upah tersebut jatuh tempo. Karena itu, hal ini diperlukan untuk 
memastikan bahwa sistem penangguhan pembayaran tersebut hanya dijalankan secara murni sukarela, 
karena hal yang dipersyaratkan dalam Pasal 6 dan Pasal 12, alinea 1, pada Konvensi.

182. Yang terpenting, pertanyaan mengenai penangguhan pembayaran atas bagian upah pekerja terangkat 
dalam konteks tuntutan yang diajukan pada tahun 1981 menurut Pasal 26 Konsitutsi ILO karena 
melanggar Konvensi perburuhan internasional oleh Republik Dominika dan Haiti. Di antara beragam 
permasalahan yang berkaitan dengan penerapan Konvensi Perlindungan Pengupahan oleh Republik 
Dominika berkenaan dengan pekerja-pekerja dari Haiti yang dipekerjakan pada perkebunan tebu, Komisi 
Pengawas Penyelidikan dibentuk untuk memeriksa keluhan yang dianggap sebagai beragam pengaturan 
penangguhan pembayaran yang dilaksanakan di perkebunan tebu milik negara maupun swasta. Menurut 
pihak yang mengajukan tuduhan, berdasarkan ketentuan-ketentuan perjanjian pengangkatan/ perekrutan 
karyawan antara Pemerintah Haiti dan Dewan Tebu Negara di Republik Dominika, pengurangan illegal 
dibuat pada pengupahan pekerja dari Haiti, dengan pura-pura menyediakan tabungan wajib yang akan 
diberikan kepada mereka ketika mereka kembali ke Haiti, namun jumlah total yang terakumulasi tidak 
pernah dibayarkan kepada mereka. Pada beberapa kasus, pengurangan sebesar 1 dolar per 2 (dua) 
minggu dibuat, sementara pada kasus lainnya “pembayaran insentif” sebesar 50 Centavo per metrik ton 
tebu dipotong dan diisi telah dipertahankan dan diperoleh pada masa akhir panen. Pada intinya, hal-hal 
tersebut merupakan langkah-langkah yang disengaja yang bertujuan untuk mencegah larinya para pekerja 
ke perkebunan lain. (Catatan akhir 52)

183. Pemerintah Republik Dominika mengakui bahwa praktek penahanan/ pemeliharaan berupa 1 Dolar per 2 
(dua) minggu telah melahirkan kesulitan-kesulitan yang praktis, dan program ini pada akhirnya dihentikan. 
Jumlah yang dimaksud seharusnya dikirimkan ke Kedutaan Besar Haiti untuk didistribusikan kepada para 
pekerjanya melalui bagian penerimaan di perbatasan setelah pekerja-pekerja tersebut kembali. Namun 
demikian, praktek ini tidak selalu diikuti dan pembayarannya dilakukan sangat terlambat dengan alasan 
para pekerja sulit dilacak setelah mereka kembali. Sehubungan dengan “pembayaran insentif”, hal itu 
dilakukan secara langsung oleh pengusaha kepada pekerja dengan dasar tanda bukti/bon yang tidak 
dapat dinegosiasikan, yang tidak dapat diuangkan sebelum masa panen berakhir. Para pekerja tidak 
mampu memperoleh pembayaran insentif mereka karena seringkali dibayarkan 2 (dua) bulan setelah 
panen berakhir. Beberapa kali, para pekerja diminta untuk melakukan pembayaran-pembayaran kepada 
para penjaga atau pejabat untuk memperoleh jumlah pembayaran yang sudah jatuh tempo, atau untuk 
memperoleh pembayaran tanpa penundaan/keterlambatan.

184. Dalam mencapai suatu kesimpulan, Komisi Pengawas Penyelidikan mengamati bahwa pengaturan 
pengurangan atau pembayaran insentif yang dikenakan pada pekerja perkebunan tidak sesuai dengan 
Pasal 6 dalam Konvensi, yang mengatur bahwa pengusaha harus melarang pembatasan dengan cara 
apapun kebebasan pekerja untuk membelanjakan upah mereka, dan memanggil kembali Komite Ahli 
pengamatan sebelumnya yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan Republik Dominika 
cacat karena mengandung larangan-larangan alamiah yang tidak bersifat umum. (Catatan akhir 53) 
Komisi Pengawas Penyelidikan merekomendasikan penghapusan sistem penangguhan pembayaran 
yang dikenakan atas bagian tunjangan pemotong tebu yang dibentuk sebagai “pembayaran insentif” 
dan penggabungan “pembayaran insentif” ke dalam upah pekerja, yang harus dibayarkan secara teratur 
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pada hari-hari yang ditetapkan untuk tujuan tersebut. Lebih lanjut, Komisi menegaskan bahwa perubahan 
badan legislatif diperlukan untuk menjamin ketaatan Konvensi Perlindungan Upah, khususnya dengan 
maksud mewajibkan pembayaran upah secara langsung kepada pekerja dan untuk menegakkan larangan 
umum terhadap pengusaha dalam membatasi kebebasan pekerja untuk membelanjakan upah mereka. 
(Catatan akhir 54)

3.1. Kebebasan pekerja untuk membelanjakan upah dan penangguhan pembayaran upah mereka

Komisi telah mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari dua pengaturan yang berbeda 
untuk penangguhan pembayaran atas bagian upah pekerja. Yang pertama dilaksanakan hingga, dan 
meliputi masa panen tebu, pada 1979-1980. Pengusaha mengenakan pemotongan upah sebesar 1 Dolar 
setiap 2 (dua) minggu pada pekerja yang direkrut berdasarkan perjanjian antara Dewan Tebu Negara dan 
Pemerintah Haiti. Pembayaran kemudian dikurangi untuk dapat diakumulasikan dan dikirimkan kepada 
Kedutaan Besar Haiti pada akhir masa panen, untuk didistribusikan kepada para pekerja sekembalinya 
mereka ke Haiti. Sistem lainnya sudah terlaksana sejak panen tebu tahun 1980-1981. Hal itu melibatkan 
penangguhan pembayaran pada akhir masa panen, dari bagian tunjangan pemotong tebu yang telah 
dijelaskan sebagai “pembayaran insentif” (sebesar 0,50 peso dari jumlah upah keseluruhan sebesar 2,33 
peso per metrik ton dari pemotongan dan pengisian tebu). (…) Komisi mengamati bahwa pemotongan 
dimaksud dikenakan berdasarkan perjanjian-perjanjian antara Dewan Tebu Negara (pengusaha para 
pekerja) dan Pemerintah Haiti. Kebijakan ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dalam Konvensi 
Perlindungan Upah, yang mengatur bahwa pengusaha harus dilarang membatasi dengan cara apapun, 
kebebasan pekerja untuk membelanjakan upah mereka. Sebagaimana telah diperhatikan oleh Komite Ahli 
pada Penerapan Konvensi dan Rekomendasi, peraturan perundang-undangan Republik Dominika bersifat 
cacat hukum, karena mengandung larangan semacam ini yang tidak umum. Sejak panen tebu tahun 
1980-1981, sistem yang berbeda dari penangguhan pembayaran telah dilaksanakan pada perkebunan 
Negara dan pada Casa Vicini. Hal itu mempergunakan “pembayaran insentif” sebesar 0,50 peso per metrik 
ton, antara seperlima atau seperempat dari tunjangan pemotong tebu. Tanda bukti pembayaran ini, tidak 
seperti tiket untuk upah dasar, tidak dapat dinegosiasikan dan karenanya tidak dapat diuangkan sebelum 
masa panen berakhir. Pembayaran-pembayaran ini dibuat secara langsung dengan usaha-usaha dari para 
pekerja. (…)

Apapun situasi yang berkenaan dengan pembayaran riil dari pembayaran “insentif”, sistem penangguhan 
pembayaran upah ini dikenakan kepada pekerja-pekerja tertentu berdasarkan perjanjian antara pengusaha 
dengan Pemerintah Haiti dan untuk sistem lainnya dari pengusaha, bertentangan dengan Pasal 6 dalam 
Konvensi Perlindungan Upah.

Sumber: Laporan Komisi Pengawas Penyelidikan yang ditunjuk berdasarkan Pasal 26 dari Konstitusi ILO untuk memeriksa ketaatan 
dari Konvensi buruh internasional oleh Republik Dominika dan Haiti yang berkenaan dengan tenaga kerja Haiti yang dipekerjakan 
pada perkebunan tebu milik Republik Dominika, Resmi, Vol. 66, 1983, Tambahan Khusus, paras. 494-500, pp. 145-147.

185.  Mengenai sistem setoran wajib atas penghasilan, pada tahun 1982 Pemerintah Filipina memberlakukan 
peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setoran wajib pada negara atas bagian upah yang 
dihasilkan pekerja berkebangsaan Filipina di seluruh dunia. Setoran ini sebesar 50 (lima puluh) hingga 
70 (tujuh puluh) persen dari upah dasar pekerja, tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan, dan 
kewajiban setoran tersebut harus ditetapkan dalam kontrak kerja. Komite berkomentar bahwa ketentuan 
tersebut tidak sesuai dengan Pasal 6 dalam Konvensi.  Pemerintah Filipina lalu mengubah peraturan 
perundang-undangan itu. Setoran dilakukan pekerja migran atas dasar kesukarelaan. (Catatan akhir 55)

186.  Beralih pada hukum nasional dan prakteknya, Pasal 6 banyak mewarnai perundang-undangan di sejumlah 
negara dengan memuat ketentuan khusus yang secara formal melarang para pengusaha memberlakukan 
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pembatasan apapun atas kebebasan para pekerja untuk membelanjakan upah mereka. Pada sebagian besar 
kasus, hukum mengikuti ketentuan dalam Pasal 6 kata per kata dan menetapkan pengusaha dinyatakan 
melanggar hukum jika membatasi dengan cara apapun, hak para pekerja untuk memanfaatkan upahnya 
dengan cara yang dikehendakinya. Sebagai contoh, di Brasil, (Catatan akhir 56), Chad (Catatan akhir 
57) Israel, (Catatan akhir 58) Seychelles (Catatan akhir 59), dan Ukraina (Catatan akhir 60).

187.  Pada negara-negara tertentu, hukum dan peraturan nasional lebih lanjut menetapkan bahwa perjanjian 
apapun yang memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan cara pemanfaatan upah harus 
dinyatakan batal dan tidak berlaku dan juga pengusaha dilarang membuat pengaturan dengan pekerja 
yang berkaitan dengan penggunaan upah mereka dengan cara tertentu. Sebagai contoh, negara bagian 
New South Wales di Australia, (Catatan akhir 61) Provinsi Newfoundland dan Labrador di Kanada (Catatan 
akhir 62) dan Saskatchewan (Catatan akhir 63) dan di Ghana (Catatan akhir 64) Mauritius (Catatan 
akhir 65) dan Singapura, (Catatan akhir 66), hukum di negara-negara itu melarang pengusaha membuat 
perjanjian jasa yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai tempat, cara, atau dengan orang atau beberapa 
orang, upah yang dibayarkan kepada karyawan, atau bagian daripadanya, akan digunakan atau sebaliknya 
dipekerjakan. Ketentuan apapun yang termuat dalam kontrak/perjanjian yang berisi hal-hal di atas harus 
batal demi hukum. 

188.  Serupa terjadi di Meksiko (Catatan akhir 67), Panama (Catatan akhir 68) dan Venezuela, (Catatan akhir 
69) peraturan perundang-undangan nasional menetapkan bahwa semua pekerja memiliki hak untuk 
membelanjakan upah mereka secara bebas dan sesuai kehendak mereka, dan apabila ada ketentuan atau 
perjanjian yang bertentangan, kecuali dalam hal pemotongan yang sah, menjadi batal dan tidak berlaku. 
Selanjutnya, di negara bagian Queensland di Australia, (Catatan akhir 70), Bahama, (Catatan akhir 71), 
Guyana (Catatan akhir 72) dan New Zealand, (Catatan akhir 73), tidak seorang pengusaha pun yang 
dapat secara langsung maupun tidak langsung melalui diri sendiri atau perantaranya, memberlakukan 
persyaratan pada saat perekrutan karyawan, baik tersurat maupun tersirat, ketentuan apapun mengenai 
tempat dan cara pekerja membelanjakan upahnya, dan tidak seorang pengusaha pun dapat, atas nama 
diri sendiri atau perantaranya memberhentikan karyawan dari pekerjaannya karena tempat atau cara setiap 
upah dibelanjakan atau gagal dibelanjakan.

189.  Di beberapa negara lain, seperti Burkina Faso (Catatan akhir 74), Madagaskar (Catatan akhir 75) dan 
Spanyol (Catatan akhir 76) tidak ada larangan secara umum dari berbagai tipe pelarangan yang diatur 
Pasal 6 ditemukan dalam perundang-undangan nasional, kecuali mengenai toko perusahaan, di mana 
pengoperasiannya tunduk pada aturan hukum, secara sebagian, di mana ada persyaratan bahwa para 
pekerja tidak wajib untuk membeli kebutuhannya di toko tersebut. Dalam hal ini, Komite telah bertahun-
tahun memberikan perhatian bahwa dalam kasus-kasus tersebut, kecuali yang berhubungan dengan toko 
di tempat kerja, pengusaha tidak dilarang membatasi kebebasan pekerja untuk membelanjakan upah dan 
hal itu telah membuat pemerintah yang bersangkutan mempertimbangkan kemungkinan memasukkan 
larangan umum dalam peraturan perundang-undangan nasional yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
pada Pasal 6.

190.  Serupa terjadi di Costa Rica, (Catatan akhir 77), Mesir (Catatan akhir 78) dan Kuwait (Catatan akhir 79), 
peraturan perundang-undangan nasional tampak hanya menggambarkan sebagian persyaratan-persyaratan 
dari pasal dalam Konvensi ini. Aturan nasional tersebut hanya melarang para pengusaha memaksa para 
pekerja untuk membeli bahan makanan atau barang dagangan dari perusahaan, atau membeli barang yang 
diproduksi pengusaha, namun tidak membatasi atau mencampuri dengan cara apapun kebebasan pekerja 
untuk membelanjakan upah mereka. Lebih lanjut, di Namibia (Catatan akhir 80) seorang pengusaha tidak 
dapat meminta karyawan untuk memanfaatkan toko yang ditangani oleh pengusaha atau atas namanya 
atau membeli barang-barang darinya dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga di atas harga 
yang dibayarkan oleh pengusaha, ditambah dengan pengeluaran-pengeluaran wajar yang timbul dalam 
memperoleh barang-barang tertentu. Di Amerika Serikat, (Catatan akhir 81) sejumlah undang-undang 
perburuhan melarang setiap orang untuk memaksa, berusaha memaksa, atau mencoba menggerakkan 
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karyawan untuk membeli barang, karya, atau cinderamata dari orang, perusahaan, atau badan hukum, 
atau mengabaikan, menghukum, atau memasukkan ke dalam daftar hitam seorang karyawan yang gagal 
membeli barang, karya, atau cinderamata dari orang, perusahaan, atau badan hukum tersebut. 

191.  Akhirnya, di beberapa negara yang meratifi kasi Konvensi, seperti Aljazair, Argentina, Austria, Azerbaijan, 
Belarusia, Bulgaria, Siprus, (Catatan akhir 82) Republik Islam Iran, Kyrgyzstan, Libanon, Mali, Nikaragua, 
Norwegia, Polandia, Rumania, Federasi Rusia, Sudan, Tajikistan, Tunisia dan Uruguay, tampaknya tidak 
ada peraturan perundang-undangan yang khusus yang memberikan pengaruh terhadap pasal dalam 
Konvensi ini. Aturan hukum di sejumlah negara seperti Cina, Kroasia, India, Yordania, Thailand, Inggris, 
dan Vietnam juga tidak terikat dengan Konvensi yang mengekspresikan referensi kebebasan pekerja untuk 
membelanjakan upah mereka.

3.  Pendirian dan pengoperasian toko perusahaan

 192.  Secara historis, pendirian toko-toko perusahaan erat terkait dengan sistem pembayaran dengan barang, 
dan pengoperasian toko-toko Tommy, yang telah dibahas pada Bab II. Ini adalah toko-toko yang biasanya 
dimiliki oleh pengusaha dan karyawan diwajibkan untuk membeli makanan, pakaian, dan kebutuhan 
mereka di toko-toko tersebut. Upah seringkali dibayarkan dalam bentuk koin atau pesanan toko yang 
diuangkan hanya pada saat diskon, dan bahkan ketika upah dibayarkan secara tunai pun, para karyawan 
sebenarnya dipaksa untuk memanfaatkan toko yang dioperasikan oleh pengusaha. Tergantung pada 
keadaan bisnis setempat, namun toko-toko perusahaan sebetulnya bisa memberikan manfaat praktis. 
Di perusahaan-perusahaan seperti pertambangan, contohnya, di mana lokasi pekerjaan jauh dari pusat 
bisnis, para pengusaha seringkali tidak dapat menjamin kebutuhan para pekerjanya kecuali mereka 
menyediakan toko. Sayangnya, godaan seringkali terbukti terlalu kuat, sehingga dalam kondisi-kondisi 
tertentu, pengusaha berusaha mencari keuntungan yang besar dari belanja pekerja. (Catatan akhir 83)

193.  Pekerjaan persiapan instrumen ketentuan ini menunjukkan bahwa masalah toko yang disediakan 
pengusaha merupakan salah satu yang paling banyak diperdebatkan pada kedua diskusi Konferensi. Dalam 
naskah yang semula diusulkan oleh Kantor Perburuhan, pengoperasian toko oleh pengusaha seharusnya 
tunduk pada beberapa persyaratan berikut ini: (i) pekerja bebas dari paksaan untuk memanfaatkan 
jasa-jasa tersebut; (ii) tidak ada keuntungan fi nansial yang diraih pengusaha atas pengoperasian jasa-
jasa tersebut; dan (iii) langkah-langkah tepat diambil untuk memastikan penjualan barang dilakukan 
dengan harga yang wajar dan dapat diterima. (Catatan akhir 84). Ketentuan ini pernah dikritik sebagai 
hal yang berlebihan mengingat adanya larangan tegas terhadap pembatasan apapun atas kebebasan 
pekerja untuk membelanjakan upah mereka, dan sulitnya menegakkan ketentuan seperti hal tersebut 
dimaksudkan untuk mengecualikan keuntungan dalam perusahaan komersial yang normal. Pada akhirnya 
harus diputuskan untuk membedakan dua pengaturan kondisi yang berbeda: yang pertama, menetapkan 
prinsip/asas di mana pekerja harus bebas dari paksaan apapun untuk memanfaatkan toko perusahaan; 
dan yang kedua, untuk melindungi para pekerja dari tekanan yang membuat mereka tidak memiliki akses 
pada toko atau layanan lain. Oleh karena itu ketentuan kontroversial mengenai pengendalian keuntungan 
perlu dipertahankan. Naskah yang akhirnya disusun, merupakan hasil kompromi antara mereka yang 
mendukung penerapan peraturan pengoperasian toko perusahaan untuk mencegah dan menghapuskan 
kemungkinan terjadinya penyalahgunaan, dan mereka yang mempertanyakan kaitan antara setiap usaha 
tertentu untuk mengatur motif/alasan para pengusaha dalam mendirikan toko perusahaan. (Catatan akhir 
85)

194.  Pasal 7 Alinea 1 dari Konvensi mengatur bahwa di mana toko perusahaan atau layanan yang memiliki 
keterkaitan dengan perusahaan dioperasikan, para pekerja harus bebas dari paksaan dalam bentuk apapun 
untuk memanfaatkannya. Berbagai ketentuan ini tidak akan menghadapi kesulitan ketika dipraktekkan, 
mungkin pada awalnya hanya menjadi subjek dari pengawasan yang layak. Apabila ada kesulitan yang 
dihadapi negara-negara yang terikat dengan Konvensi, maka pejabat yang berwenang harus mengambil 
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langkah-langkah penting untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan tersebut. Sebaliknya, Pasal 7 alinea 
2 dalam Konvensi bukan merupakan ketentuan yang bisa mengeksekusi diri sendiri dan membutuhkan 
penerapan langkah-langkah yang tepat terkait dengan harga dan keuangan toko perusahaan dan jasa 
dalam kasus-kasus di mana, sebagai hasil dari kondisi materiil (fakta bahwa lokasi perusahaan terisolasi, 
dan tidak ada toko lain yang berada pada jarak yang wajar kecuali toko milik perusahaan), yang tidak 
memungkinkan para pekerja memiliki akses ke toko atau layanan lain. Oleh karena itu, ketentuan tersebut 
memberikan wewenang diskresi kepada pejabat yang kompeten untuk menentukan kebutuhan untuk, dan 
sifat setiap tindakan khusus tertentu.

195.  Berkaitan dengan hukum nasional dan penerapannya, beberapa negara telah menghapuskan toko yang 
dioperasikan oleh pengusaha untuk penjualan barang-barang kepada para pekerja, mungkin karena 
risiko penyalahgunaan. Di Perancis, (Catatan akhir 86) contohnya, para pengusaha secara resmi dilarang 
mendirikan toko apapun di dalam perusahaan untuk kepentingan penjualan makanan atau barang atau 
jenis lain, secara langsung maupun tidak langsung, kepada para pekerja atau keluarganya. Di Belgia 
(Catatan akhir 87), hukum secara prinsipil melarang penjualan cinderamata atau pemberian layanan kepada 
pekerja, kecuali untuk penjualan barang-barang yang diproduksi perusahaan, makanan dan minuman, 
perawatan medis, dan barang-barang yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan. Di Malaysia (Catatan 
akhir 88) setelah perubahan terbaru atas Undang-Undang Ketenagakerjaan, ketentuan-ketentuan yang 
mengatur pendirian dan pengoperasian toko perusahaan kini telah dicabut. Di negara-negara lain, seperti 
di Barbados, Kuba, Dominika, Hungaria, Libanon, Malta dan Inggris (Guernsey), dilaporkan tidak ada toko 
yang dioperasikan perusahaan. Hal yang sama ditemukan di Republik Dominika. Pemerintah Dominika 
mengabarkan bahwa toko di tempat kerja tidak ada lagi, dan yang pernah didirikan di perkebunan tebu 
saat ini sudah dihapuskan. 

196. Sebaliknya, banyak negara memilih mengatur pendirian dan pengoperasian toko perusahaan melalui 
hukum, daripada melarang seluruhnya, dengan alasan bahwa menurut kondisi-kondisi tertentu, beberapa 
toko menyediakan layanan yang nyaman bagi pekerja dan keluarganya. Pada sebagian besar kasus, toko 
di tempat kerja secara khusus diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa: (i) 
pekerja tidak wajib mendapatkan persediaan di sana; (ii) barang-barang dijual tunai tanpa mengambil 
keuntungan; (iii) rekening toko perusahaan terpisah dari rekening perusahaan dan tunduk pada pemeriksaan 
yang dilakukan oleh komite pengawas yang dipilih oleh para pekerja; (iv) baik minuman beralkohol atau 
minuman keras tidak dijual di toko=toko perusahaan. Sebagai contoh, situasi yang terjadi di Kongo 
(Catatan akhir 89), Gabon (Catatan akhir 90) dan Madagaskar. (Catatan akhir 91) Di Benin, (Catatan 
akhir 92), di samping berbagai persyaratan di atas, ada aturan tambahan, yakni pekerja wajib dilibatkan 
dalam pendirian dan pengelolaan toko perusahaan, serta penjualan barang-barang agar sesuai dengan 
persyaratan yang disepakati oleh para pihak.

197. Selanjutnya, di Meksiko (Catatan akhir  93) toko-toko yang menjual pakaian, makanan dan kebutuhan 
rumah tangga dapat didirikan melalui perjanjian antara pekerja dan pengusaha dengan memenuhi aturan-
aturan berikut: (i) pekerja bebas dan tidak ada kewajiban untuk membeli atau tidak membeli barang-
barang; (ii) harga barang harus ditetapkan melalui perjanjian antara pekerja dengan pengusaha, dan tidak 
boleh melebihi harga resmi atau, tidak ada harga resmi yang tetap, sesuai harga pasar terkini; (iii) setiap 
perubahan harga harus tunduk pada ketentuan yang ditetapkan pada klausul sebelumnya; (iv) perjanjian 
harus mengatur saham pekerja dalam pengelolaan dan pengawasan toko-toko. Di Venezuela, (Catatan 
akhir 94), toko perusahaan dapat didirikan di lokasi di mana pekerja tidak memiliki akses ke toko yang 
ada dan dengan harga yang wajar; para pekerja bebas memanfaatkan toko-toko ini sesuai yang mereka 
inginkan; persyaratan untuk penjualan barang-barang dan harga-harganya harus diiklankan dengan 
memadai. Sebagai tambahan, daftar harga harus disampaikan terlebih dahulu kepada serikat buruh untuk 
memperoleh tanggapan, sementara tenaga kerja mengawasinya bersama dengan serikat buruh untuk 
memastikan bahwa barang-barang yang ditawarkan adalah berkualitas baik dan harganya tidak melebihi 
harga pokok, termasuk biaya transportasi dan administrasi. Di Spanyol, (Catatan akhir 95) pengoperasian 
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toko-toko perusahaan tunduk pada persyaratan sebagai berikut: pekerja tidak diwajibkan memperoleh 
persediaan-persediaan dalam toko tersebut; barang-barang dijual pada harga pokok; perwakilan pekerja 
dapat turut serta dalam pengelolaan toko perusahaan; publikasi yang memadai harus diberikan pada 
kondisi penjualan; wajib dilakukan pelaporan teratur kepada pejabat yang berwenang.

198.  Di Ekuador, (Catatan akhir 96) dalam kasus pabrik atau perusahaan yang mempekerjakan sepuluh atau 
lebih pekerja, pengusaha diwajibkan untuk mengatur toko untuk penjualan barang-barang konsumen 
pada harga pokok kepada pekerja dan keluarganya. Serupa terjadi di Turki, (Catatan akhir 97) peraturan 
perundang-undangan mengatur bahwa pengusaha dapat diwajibkan untuk mengatur toko perusahaan 
untuk menjual keperluan-keperluan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, dan bahan bakar kepada 
pekerja apabila direktorat buruh regional berpendapat bahwa pembukaan toko tersebut dapat memberikan 
keuntungan kepada pekerja dan tidak ada toko serupa di tempat kerja yang berlokasi jauh dari pusat 
kota. Peraturan perundang-undangan tenaga kerja juga mengatur bahwa pekerja tidak dapat dipaksa 
untuk melakukan pembelian di toko-toko perusahaan, sementara Menteri Tenaga Kerja mengatur jenis dan 
kualitas barang-barang yang dijual dan melakukan pengawasan yang layak untuk memastikan penentuan 
harga yang wajar dan menghindari pencarian keuntungan.

199.  Di beberapa negara, seperti Bostwana, (Catatan akhir 98), Kolombia (Catatan akhir 99) dan Nigeria, 
(Catatan akhir 100) satu-satunya persyaratan yang ditetapkan dalam hukum dan peraturan nasional 
adalah bahwa ketika pengusaha diizinkan atau sebaliknya berhak untuk mendirikan sebuah toko yang 
menjual kebutuhan para pekerja, maka pekerja tidak dapat dipaksa dengan kontrak atau perjanjian, baik 
tertulis maupun tidak tertulis, untuk membeli barang-barang kebutuhannya di toko tersebut. Serupa terjadi 
di Filipina, (Catatan akhir 101) seorang pengusaha dilarang memaksa, mendorong, ataupun mewajibkan 
karyawan untuk memanfaatkan toko atau layanan tertentu, sementara di Singapura (Catatan akhir 102) di 
mana pengusaha mendirikan toko atau kantin untuk menjual bahan makanan, pengadaan, makanan atau 
penyegar, maka pekerja tidak dapat dipaksa dengan perjanjian layanan apapun untuk membeli barang-
barang tertentu pada toko atau kantin tersebut dan tidak ada obat-obatan berbahaya atau minuman 
memabukkan yang dapat dijual pada toko atau kantin dimaksud.

200.  Di sejumlah negara seperti Bahrain (Catatan akhir 103) dan Yaman, (Catatan akhir 104) hukum mengacu 
secara tidak langsung pada toko di tempat kerja dengan mengatur bahwa tidak ada pekerja yang dapat 
diminta untuk membeli bahan makanan atau barang-barang lain di toko-toko perusahaan, atau barang-
barang yang diproduksi oleh pengusaha. Di Srilanka, (Catatan akhir 105), hukum mengatur bahwa 
catatan-catatan terperinci disimpan oleh pengusaha untuk segala pengurangan yang dibuat berkenaan 
dengan barang-barang yang dijual kepada karyawan, dan juga mengatur bahwa harga yang dikenakan 
tidak melebihi harga maksimum yang telah ditetapkan untuk barang-barang tersebut menurut hukum 
yang berlaku, dan meskipun tidak secara eksplisit menyatakan hal tersebut, namun demikian, pekerja 
tidak dapat dipaksa untuk membeli barang-barang yang disimpan untuk dijual oleh pengusaha. Serupa 
terjadi di Austria (Catatan akhir 106), Belanda (Catatan akhir 107) dan Suriname (Catatan akhir 108) 
hukum melarang adanya perjanjian antara pengusaha dengan pekerja dimana pekerja diharuskan membeli 
barang-barang pada toko tertentu, namun menetapkan peraturan yang tidak spesifi k mengenai pendirian 
dan pengoperasian toko di tempat kerja.

201.  Di beberapa negara, pengoperasian toko di tempat kerja tidak tunduk pada peraturan resmi apapun. 
Contohnya, Pemerintah Republik Moldova menerangkan bahwa di manapun toko perusahaan didirikan, 
para pekerja tidak diwajibkan untuk memanfaatkan toko tersebut dan harganya tidak boleh melebihi harga 
pasar, dan karena itu dinyatakan bahwa tidak diperlukan peraturan yang spesifi k mengenai toko di tempat 
kerja. Di Kyrgyzstan, menurut informasi yang diberikan oleh Pemerintah, Divisi Penyedia Pasokan Tenaga 
Kerja memiliki fungsi di sejumlah sektor dan mengambil persentase tertentu dari keuntungan, sementara 
di beberapa tempat yang jauh, meskipun harga yang dikenakan lebih tinggi dari yang dikenakan di 
kota atau desa di mana pun, pekerja diwajibkan untuk menggunakan layanan mereka karena ketiadaan 
sumber persediaan lain. Pada Federasi Rusia, menurut keterangan dari Pemerintah, jumlah perusahaan 
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yang memiliki Divisi Penyedia Pasokan Tenaga Kerja terus berkurang dan yang masih beroperasi tidak 
dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang khusus. Pemerintah Belarusia menerangkan bahwa 
terlepas dari tidak adanya peraturan hukum di bidang ini, toko-toko perusahaan beroperasi hanya untuk 
keuntungan pekerja dan penjualan barang-barang dilakukan dengan harga-harga yang secara umum lebih 
rendah dari harga-harga di masyarakat, koperasi, maupun swasta. Sama halnya, Pemerintah Nikaragua 
menerangkan bahwa meskipun tidak ada ketentuan pada Undang-Undang Tenaga Kerja yang menangani 
toko di tempat kerja, pada prakteknya toko-toko tersebut dibentuk melalui perjanjian bersama untuk 
menawarkan produk dasar dengan harga rendah.

202. Begitu pula di Italia, (Catatan akhir 109) tidak ada ketentuan badan legislatif yang khusus untuk 
melindungi para pekerja dari tekanan yang dilakukan oleh pengusaha dalam membujuk pekerja untuk 
memanfaatkan toko perusahaan, namun Pemerintah berpandangan bahwa tidak diperlukan perlindungan 
istimewa, mengingat toko-toko perusahaan dikelola sebagai koperasi dan dikelola oleh pekerja-pekerja 
itu sendiri. Pemerintah Yunani (Catatan akhir 110) telah menyatakan bahwa terlepas dari ketiadaan 
peraturan perundang-undangan yang spesifi k mengenai hal ini, pada prakteknya barang-barang di toko-
toko pengusaha dijual dengan harga murah, dan pemeriksaan tenaga kerja tidak mengungkap adanya 
masalah tertentu berkenaan dengan hal ini. Menurut pendapat Pemerintah, situasi tidak memerlukan 
adanya tindakan lebih lanjut, mengingat semua ketentuan dalam Konvensi dapat diterapkan secara 
langsung berdasar atas Konstitusi, yang mengatur bahwa Konvensi yang telah diratifi kasi merupakan satu 
kesatuan dengan hukum domestik dan dinyatakan lebih tinggi jika ada ketentuan-ketentuan hukum yang 
bertentangan.

203. Tidak banyak ketentuan-ketentuan khusus mengenai toko di tempat kerja dalam peraturan perundang-
undangan tenaga kerja di Argentina, Cyprus (Catatan akhir 111) Republik Cekoslowakia, Irak, Mauritius, 
Sudan dan Uganda. Begitu juga tidak ada persoalan yang timbul yang menjadi subjek pengundangan 
badan legislatif atau pengawasan peraturan di beberapa anggota negara yang tidak terikat dengan 
Konvensi, contohnya Australia, Cina, Kroasia, India, Jepang, Yordania, Selandia Baru, Slovenia, Swiss, 
Thailand, Inggris, dan Vietnam.

204. Beberapa negara mengambil secara penuh dua alinea dalam Pasal 7 pada Konvensi ini dalam perundang-
undangannya dengan mengatur baik pengoperasian toko di tempat kerja secara umum dan menerapkan 
ketentuan-ketentuan khusus yang menyangkut situasi di mana akses ke toko lain tidak dimungkinkan. 
Di Israel, (Catatan akhir 112) contohnya, pada saat menetapkan prinsip umum bahwa pengusaha tidak 
dapat meminta karyawan untuk membeli barang apapun dari dirinya atau pihak lain yang berkaitan 
dengan dirinya, hukum lebih lanjut menetapkan bahwa di mana setiap barang yang diperlukan oleh 
karyawan dan mereka tidak mampu memperolehnya selain di tempat kerja mereka, maka barang-
barang tersebut disediakan oleh pengusaha untuk mereka, dan barang-barang tersebut harus disediakan 
dengan harga wajar dan tidak mengambil keuntungan apapun, dan jika disediakan oleh pihak luar, 
mereka harus menyediakannya dengan harga wajar. Peraturan serupa ada di Brasil, (Catatan akhir 113), 
Paraguay (Catatan akhir 114) dan Slowakia (Catatan akhir 115) di mana pengusaha pada prinsipnya 
dilarang memaksa karyawan untuk memanfaatkan setiap fasilitas komersial yang didirikan di lokasi-lokasi 
perusahaan untuk penjualan barang-barang atau untuk pemberian jasa; dalam hal perusahaan terletak 
di lokasi yang jauh dan tidak memungkinkan karyawan menggunakan fasilitas komersial lain, pengusaha 
harus memastikan bahwa penjualan barang-barang tidak menghasilkan keuntungan atau barang-barang 
tersebut ditawarkan pada harga pasar.

205.  Di beberapa negara, seperti Republik Demokratik Kongo, (Catatan akhir 116) peraturan perundang-
undangan secara khusus mengatur bahwa harga harus ditetapkan pada tingkat wajar dan dapat diterima 
dengan dasar nirlaba dan memperhatikan kepentingan tenaga kerja. Di Swaziland, (Catatan akhir 117) 
hukum menetapkan bahwa barang atau jasa hanya dapat ditawarkan kepada karyawan pada harga pasar. 
Sama halnya, Pemerintah Indonesia menerangkan bahwa fasilitas-fasilitas perusahaan dan toko yang 
didirikan untuk memenuhi kebutuhan harian pekerja, barang-barang tidak dapat dijual dengan harga 
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lebih tinggi dari harga pasar. Di negara-negara lain, seperti Benin (Catatan akhir 118), Guinea (Catatan 
akhir 119) dan Togo (Catatan akhir 120) harga penawaran untuk semua barang yang dijual harus 
dipublikasikan pada tulisan atau cetakan yang dapat terbaca.

206. Di beberapa negara, pembukaan toko di tempat kerja harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu 
dari Menteri Tenaga Kerja atas rekomendasi dari jasa pengawasan tenaga kerja. Hal ini terjadi contohnya 
di Pantai Gading, (Catatan akhir 121) Republik Demokratik Kongo (Catatan akhir 122) dan Mauritania. 
(Catatan akhir 123) Di Benin (Catatan akhir 124) dan Senegal (Catatan akhir 125) perizinan diberikan 
oleh Inspektur Tenaga Kerja, sementara di Kamerun, (Catatan akhir 126) hukumnya mengatur bahwa 
pembukaan toko di tempat kerja membutuhkan pernyataan sederhana dari Inspektur Tenaga Kerja 
setempat. Di kebanyakan negara, pengoperasian toko perusahaan yang sah diawasi oleh jasa pengawasan 
tenaga kerja yang dapat memerintahkan penutupan sementara atau penutupan permanen atas toko 
tersebut apabila ditemukan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan.

207. Hanya beberapa negara yang memiliki ketentuan perundang-undangan yang memastikan pengaturan 
perwakilan pekerja dalam pengelolaan toko perusahaan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Alinea 
9 pada Rekomendasi. Di Benin (Catatan akhir 127) dan Spanyol, (Catatan akhir 128) contohnya, salah 
satu persyaratan yang ditetapkan menurut hukum untuk pengoperasian yang sah dari toko perusahaan 
adalah bahwa para pekerja dikaitkan dengan pendirian dan administrasinya. Di beberapa negara, hukum 
mengatur bahwa rekening-rekening toko perusahaan harus ditempatkan di bawah pengawasan komite 
pengawasan yang dipilih para pekerja. Seperti inilah posisinya di Burkina Faso, Kamerun, Republik Afrika 
Tengah, Chad, Komoro, Pantai Gading, Djibouti, Guinea, Madagaskar, Mauritania, Nigeria, Rwanda, 
Senegal dan Togo. Di Israel, (Catatan akhir 129), hukum mengatur bahwa dalam keadaan tidak ada 
kemungkinan lain pengadaan barang-barang tersebut, harga barang-barang yang disediakan untuk 
karyawan harus ditetapkan melalui kesepakatan komite karyawan pada perusahaan tersebut, sementara 
di Meksiko, (Catatan akhir 130) harga harus disepakati bersama antara pengusaha dan pekerja dan 
tidak dapat melebihi harga resmi pasar. Di Gabon, wakil-wakil pekerja berhak memeriksa rekening toko 
perusahaan setiap tiga bulan. Pada akhirnya, Pemerintah Uruguay menerangkan bahwa pengoperasian 
toko perusahaan dikendalikan oleh komite bersama.

208. Sebagai penutup, Komite memperhatikan bahwa prinsip kebebasan pekerja untuk membelanjakan upah 
mereka, yang mana di masa lalu hal ini telah menjadi subyek dari perjuangan panjang, terutama dalam 
kaitannya dengan pemanfaatan wajib toko yang dijalankan oleh pengusaha, saat ini tampaknya sudah 
diterima oleh banyak kalangan. Memang, hampir di semua negara pembayaran upah secara langsung 
diberikan kepada pekerja yang bersangkutan, kecuali disetujui sebaliknya, larangan terhadap pembatasan 
kebebasan pekerja untuk membelanjakan upah mereka dan hak pekerja untuk memanfaatkan toko 
perusahaan yang bebas dari paksaan, secara khusus diatur dalam hukum dan peraturan nasional. 

209. Mengenai prinsip pembayaran upah secara langsung kepada pekerja, Komite ingin menekankan sekali lagi 
ukuran fl eksibilitas yang diberikan oleh Pasal 5 Konvensi, mengingat pengecualian-pengecualian terhadap 
prinsip ini dibolehkan oleh undang-undang, peraturan, perjanjian bersama, putusan arbitrase, atau dengan 
perjanjian pekerja, dengan hasil bahwa ketentuan ini memperbolehkan kemungkinan pembayaran upah 
dengan cara modern, seperti transfer elektronik bank.

210. Mengenai penerapan Pasal 6 pada Konvensi, Komite berpandangan bahwa secara umum tidak ada 
kekurangan dalam ketentuan legislatif yang mengatur larangan umum terhadap pengusaha dalam 
membatasi kebebasan pekerja untuk membelanjakan upah mereka dalam bentuk dan cara apapun, 
baik langsung maupun tidak langsung, dan tidak hanya dalam pemanfaatan toko-toko perusahaan, 
yang dapat dianggap memberikan efek penuh pada persyaratan-persyaratan Konvensi. Langkah-langkah 
legislatif lainnya, seperti perhitungan menyeluruh atas pemotongan yang diizinkan, digabung dengan 
ketentuan eksplisit yang menyatakan bahwa pemotongan di luar yang secara eksplisit diperbolehkan oleh 
hukum adalah tidak sah dan tidak berpengaruh apapun, dapat dianggap memberikan efek sebagian 



106

2003, Perlindungan Upah

pada kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 6 dalam Konvensi. Komite hampir tidak perlu menegaskan 
kembali konsekuensi serius pada pekerja mengenai ketidaktaatan terhadap prinsip yang ditetapkan dalam 
Pasal 5 dan 6 dalam Konvensi. Sistem ”upah yang ditangguhkan” kadang diterapkan di kalangan pekerja 
migran, sebagaimana sistem ”setoran wajib” yang sesekali dikenakan pada pekerja yang bekerja di luar 
negeri, yang berfungsi sebagai pengingat yang jelas dari risiko nyata dari penyalahgunaan terhadap 
golongan pekerja yang paling rentan,  dan atas kebutuhan untuk menegaskan karakter yang melekat atas 
hak pekerja untuk menerima upah mereka secara langsung dan penuh, dan memanfaatkan upah tersebut 
sesuai dengan yang mereka inginkan.

211.  Pada akhirnya, praktek pengoperasian toko di perusahaan untuk penjualan barang-barang kepada 
pekerja tidak akan tampak sama antara saat ini dengan pada saat Konvensi ini diadopsi. Namun, di 
mana pengaturan tersebut masih ada, ketentuan hukum yang khusus pada umumnya telah diadopsi 
untuk menjamin hak pekerja untuk menggunakan pengaturan ini sesuai dengan kepentingan mereka. 
Mengenai peraturan toko di perusahaan yang berkenaan dengan harga barang-barang yang ditawarkan 
untuk dijual dan terutama sifat nirlaba dari toko-toko tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 alinea 2 
dari Konvensi, tampaknya tidak terlalu sering muncul dalam hukum nasional dan prakteknya.

Catatan akhir

Catatan akhir 1
Lihat ILC, Sesi 31, 1948, Catatan Sidang, hal. 461, dan ILC, Sesi 32, 1949, Catatan Sidang, hal. 505.

Catatan akhir 2
Harus diperhatikan bahwa masalah ini telah dipertimbangkan dalam pendapat informal yang dilaksanakan 
oleh Kantor pada 1974 atas permintaan Pemerintah Jepang.

Catatan akhir 3
s. 5. Kasus ini terjadi juga di Bahama (1), s. 60(1); Barbados (1), s. 5; Bostwana (1), s. 83(1); Bulgaria (1), s. 
270(3); Kolombia (1), s. 139; Kuba (1), s. 124; Republik Cekoslovakia (1), s. 120(1); 2, s. 11(1); Dominika 
(1), s. 5; Republik Dominika (1), s. 196; Ekuador (2), s. 86; Perancis (3), s 1239; Guatemala (2), s. 94; 
Guyana (1), s. 18(2); Honduras (2), s. 370; Hungaria (1), s. 158(3); Irak (1), s. 49(1); Israel (1), s. 6(a); 
Malta (1), s. 19(2); Republik Moldova (2), s. 19(1); Belanda (1), s. 1638F; Nikaragua (2), s. 81; Panama (1), 
s. 154; Paraguay (1), s. 237; Filipina (1), s. 105; Polandia (1), s. 86(3); Slowakia (1), s. 130(1), (4); Sudan 
(1), s. 35(8); Suriname (1), s. 1614F; Swaziland (1), s. 46(1); Uganda (1), s. 3; Inggris:Montserrat (21), s. 
5; Venezuela (1), s. 148;  Zambia (1), s. 44(1).

Catatan akhir 4
(1), s. 171

Catatan akhir 5
(1), s. 25(1).

Catatan akhir 6
(2), s. 100

Catatan akhir 7
(1), s. 136(5).

Catatan akhir 8
(1), s. 19(1)(a); (2), s. 2(a).

Catatan akhir 9
(2). s. 26. Komite telah meminta kepada Pemerintah selama 20 tahun untuk menunjukkan langkah-langkah 
yang diambil untuk menjamin upah dibayarkan secara langsung kepada seluruh pekerja.
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Catatan akhir 10
(1), s. 53(3). Kasus ini terjadi juga di Cina (1), s. 6; Estonia (2), s. 31(2); Finlandia (1), Bab 2, s. 16; Jepang 
(2), s. 24; (5), s. 53; Kenya (1), s. 4(1); Republik Korea (1), s. 42(1); Oman (1), s. 54; Slovenia (1), s. 135(1); 
Inggris: Gibraltar (11), s. 17(1); Jersey (17), s. 5; Zimbabwe (4), s. 11(1). Di Kanada (1), ss. 178, 247, 
keharusan pembayaran upah secara langsung berlaku pada sebagian besar tenaga kerja berkebangsaan 
Kanada; lihat pula Northwest Territorries (1), s. 12(1); Nova Scotia (12), s. 79(1)(a); Ontario (14), ss. 11(3), 
112(1); Quebec (16), s. 44; Saskatchewan (17), s. 47(1).

Catatan akhir 11
(3), s. 1.

Catatan akhir 12
(1), s. 93.

Catatan akhir 13
(1), s. 56

Catatan akhir 14
(1), s. 59(1).

Catatan akhir 15
(1), s. 36(3)(a)

Catatan akhir 16
(1), s. 29(3).

Catatan akhir 17
(1), s. 83(1), (2). Kasus ini terjadi juga di Barbados (1), ss. 5, 6; Guyana (1), s. 18(2); Filipina (2), Bk. III, 
Peraturan VIII, s. 5; Federasi Rusia (1), s. 136(5).

Catatan akhir 18
(1), s. 19(2).

Catatan akhir 19
(1), s. 120(4); (2), s. 11(4).

Catatan akhir 20
(1), s. 130(6).

Catatan akhir 21
(1), s. 19(2).

Catatan akhir 23
(1), s. 149. Kasus ini terjadi juga di Chili (1), s. 59, ketika pekerja dinyatakan berakhlak buruk atau tidak 
baik oleh putusan pengadilan tenaga kerja.

Catatan akhir 24
(1), s. 270(3). Lihat pula Cina (1), s. 6; Jepang (5), s. 56.

Catatan akhir 25
(1), s. 129. Kasus ini terjadi pula di Costa Rica (1), s. 171; El Salvador (2), s. 135; Guatemala (2), s. 94; 
Panama (1), s. 144; Peru (3), s. 2.

Catatan akhir 26
(1), s. 105; (2), Bk. III, Peraturan VIII, s. 5. Hukum mengatur bahwa apabila dalam kasus force majeure 
yang menyebabkan pembayaran secara langsung menjadi tidak mungkin, atau menurut kondisi-kondisi 
khusus yang ditentukan oleh Menteri Perburuhan, maka pekerja dapat dibayar melalui pihak lain dengan 
izin tertulis yang diberikan oleh pekerja untuk keperluan tersebut.
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Catatan akhir 27
(1), s. 6(a).

Catatan akhir 28
(1), s. 139. Kasus ini terjadi juga di Republik Cek (1), s. 120(4); (2), s. 11(4); Republik Dominika (1), s. 
196; Honduras (2), s. 370; Kenya (1), s. 4(1)(c); Meksiko (2), s. 100; Paraguay (1), s. 237; Qatar (1), s. 
29(3); Swaziland (1), s. 50(2); Uganda (1), s. 33; Zambia (1), s. 44(1). Demikian pula, di Polandia (1), s. 
86(3), hukum membolehkan pembayaran imbalan untuk dilaksanakan dengan cara selain penyerahan 
secara pribadi kepada karyawan berdasarkan persetujuan tertulis yang terakhir. Di Indonesia (2), s. 10(3), 
(4), pembayaran upah melalui pihak ketiga hanya dapat diperbolehkan dengan izin tertulis dari pekerja 
yang bersangkutan, jika ia tidak mampu menerima upah secara langsung karena beberapa alasan; izin 
tersebut berlaku hanya untuk 1 (satu) kali pembayaran. Lihat pula Hungaria (1), s. 158(3), Irak (1), s. 49(1) 
dan Sudan (1), s. 35(8), di mana hukum memperbolehkan upah diberikan kepada wakil dari pekerja atau 
orang yang diberi kuasa tanpa pengaturan kondisi-kondisi tertentu untuk pembayaran tersebut.

Catatan akhir 29
(2), s. 86.

Catatan akhir 30
(1), s. 130(6).

Catatan akhir 31
(1), s. 19(2).

Catatan akhir 33
(1), s. 1188. Lihat pula Perancis (3), s. 1239 dan Yunani (1), s. 417.

Catatan akhir 34
(1), s. 1421.

Catatan akhir 35
(1), s. 69(1). Situasi ini terjadi juga di Benin (1), s. 223; Republik Afrika Tengah (1), s. 106; Chad (1), s. 
263; Komoro (1), s. 105; Kongo (1), s. 90; Pantai Gading (1), s. 32.5; Djibouti (1), s. 101; Gabon (1), s. 
153; Guinea (1), s. 217; Madagaskar (1), s. 74; Mauritania (1), s. 91; Nigeria (1), s. 163; Togo (1), s. 97; 
Tunisia (1), s. 144.

Catatan akhir 36
(1), s. L. 116.

Catatan akhir 37
(2), s. 1. Lihat pula Burkina Faso (1), s. 114.

Catatan akhir 38
(2), s. 48(2)(c).

Catatan akhir 39
(1), s. 35. Lihat pula Libya Arab Jamahiriya (1), s. 37.

Catatan akhir 40
(1), s. 118.

Catatan akhir 41
(2), s. 464.

Catatan akhir 42
(1), s. 66(2).
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Catatan akhir 43
(1), s. 152. Kasus ini terjadi juga di Benin (1), s. 222; Kamerun (1), s. 68(4); Republik Afrika Tengah (1), 
s. 105; Chad (1), s. 262; Pantai Gading (1), s. 32.4; Djibouti (1), s. 100; Mali (1), s. L.103; Mauritania (1), 
s. 90; Rwanda (1), s. 93. Ketentuan serupa ditemukan di undang-undang provinsi di beberapa yurisdiksi 
Kanada; lihat, contohnya di Manitoba (7), s. 89(1); New Brunswick (8), s. 35(3); Prince Edward Island (15), 
s. 30(4).

Catatan akhir 44
(1), s. 161.

Catatan akhir 45
(1), s. 96.

Catatan akhir 46
(1), s. 10.

Catatan akhir 47
Pemerintah telah menerangkan bahwa menurut rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang terbaru 
sebelum ketentuan khusus Parlemen yang akan dibuat untuk pembayaran imbalan tenaga kerja secara 
langsung dan dengan selang waktu teratur kepada para pekerja.

Catatan akhir 48
Lihat ILC, Sesi 31, 1948, Laporan VI (c)(1), hal. 15; ILC, Sesi 31, 1948, Laporan VI(c)(2), hal. 73; ILC, Sesi 
32, 1949, Laporan VII(2), hal. 16. Lihat pula ILC, Sesi 31, 1948, Catatan Sidang, hal. 461 dan ILC, Sesi 
32, 1949, Catatan Sidang, hal. 505.

Catatan akhir 49
Pandangan serupa dikemukakan oleh Kantor pada pendapat informal yang diberikan di tahun 1954 atas 
permintaan Pemerintah Republik Federal Jerman, lihat Pengumuman Resmi, Vol. XXXVII, 1954, pp. 386-
387.

Catatan akhir 50
Sebagai contoh, Komite telah menyampaikan permintaan langsung dalam pengertian ini pada Nigeria di 
tahun 1975 dan tahun 1977.

Catatan akhir 51
Untuk selanjutnya, lihat W.R. Böhning (ed.): Migrasi Gelap ke Afrika Selatan, ILO, 1981, pp. 117-130.

Catatan akhir 52
Lihat laporan komisi penyelidikan yang ditunjuk berdasarkan Pasal 26 dari Konstitusi ILO untuk memeriksa 
ketaatan beberapa Konvensi tenaga kerja internasional oleh Republik Dominika dan Haiti yang berkenaan 
dengan perekrutan pekerja Haiti pada perkebunan tebu Republik Dominika, Pengumuman Resmi, Vol. 66, 
1983, Tambahan Khusus, paras. 236-253, pp. 68-72.

Catatan akhir 53
Ibid., paras. 497-500, hal. 147

Catatan akhir 54
Ibid., paras. 541-543, hal. 159.

Catatan akhir 55
Sebagai contoh, Komite telah menyampaikan permintaan langsung ini pada Filipina di tahun 1984, 1987 
dan 1990.

Catatan akhir 56
(2), s. 462(4). Kasus yang sama terjadi juga di Belgia (1), s. 3; Benin (1), s. 220(4); Kamerun (1), s. 77; 
Komoro (1), s. 112(1); Pantai Gading (1),s. 32.1; Republik Demokratik Kongo (1), s. 79(4); Gabon (1), s. 
160; Irak (1), s. 50; Kenya (1), s. 4(9); Luxembourg (1)s. 5; Republik Moldova (2), s. 16(1); Nigeria (1), s. 
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158 (4); Paraguay (1), s. 239; Filipina (1), s. 112; (2), Bk. III, Peraturan VIII, s. 9; Rwanda (1), s. 94; Slovakia 
(1), s. 130(7); Uganda (1), s. 34; Inggris: Jersey (17), s. 6; Yaman (1), s. 62; Zambia (1), s. 49(1). Di Jepang 
(2), s. 18(1), dan Republik Korea (1), s. 29(1), pengusaha dilarang menyuruh pekerja menandatangani 
perjanjian tambahan yang membiarkan pengusaha memegang atau mengelola tabungan.

Catatan akhir 57
(1), s. 257(4).

Catatan akhir 58
(1), s. 4(a).

Catatan akhir 59
(1), s. 34(1).

Catatan akhir 60
(2), s. 25(1).

Catatan akhir 61
(5), s. 119. Sama halnya dengan di Australia Barat (10), s. 17B(2), (3), karyawan tidak dapat, baik secara 
langsung maupun tidak langsung, dipaksa oleh pengusaha untuk menggunakan bagian tertentu dari 
upahnya, sementara di setiap proses pemulihan jumlah tertentu yang jatuh tempo, jumlah tertentu di 
mana karyawan telah dipaksa untuk menggunakannya dan memperlakukannya seolah-olah itu belum 
pernah dibayarkan kepada mereka.

Catatan akhir 62
(9), s. 36(1).

Catatan akhir 63
(17), s. 50.

Catatan akhir 64
(1), s. 53(4). Kasus ini terjadi juga di Barbados (1), s. 4; Botswana (1), ss. 84(1), 87(2); Dominika (1), s. 4; 
Indonesia (2), s. 14; Malaysia (1), s. 26; Malta (1), s. 20; Belanda (1), s. 1637S; Nigeria (1), s. 2; Suriname 
(1), s. 1613S; Swaziland (1), ss. 51(1), 53; Switzerland (2), s. 323b; Inggris: Montserrat (21), s. 4; Virgin 
Islands (22), s. C35; Tanzania (1), s. 62(1).

Catatan akhir 65
(1), s. 8(2), (3).

Catatan akhir 66
(1), s. 55.

Catatan akhir 67
(2), s. 98.

Catatan akhir 68
(1), s. 150.

Catatan akhir 69
(1), s. 131.

Catatan akhir 70
(7), s. 394.

Catatan Ahir 71
(1), s. 65.

Catatan akhir 72
(1), s. 20.
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Catatan akhir 73
(1), s. 12.

Catatan akhir 74
(1), ss. 135, 136. Keadaan ini juga terjadi di Republik Afrika Tengah (1), ss. 115, 116; Kongo (1), ss. 103, 
104; Djibouti (1), ss. 110, 111; Perancis (1), s. L. 148-1; Guinea (1), ss. 234, 235; Mauritania (1), ss. 108, 
109; Maroko (1), s. 15(2); (5), s. 3; Senegal (1), ss. L133, L.134; Togo (1), ss. 106, 107.

Catatan akhir 75
(3), s. 2. Pemerintah telah menerangkan, namun rancangan terbaru Undang-Undang Tenaga Kerja, yang 
mana saat ini sedang dalam persiapan, akan mencakup ketentuan khusus yang mencerminkan syarat-
syarat dari Pasal 6.

Catatan akhir 76
(2), s. 4(b); (3), s. 4(b).

Catatan akhir 77
(1), s. 70(a). Kasus ini terjadi juga di Bahrain (1), s. 73; Ekuador (2), s. 44(c); El Salvador (@), s. 30(1); 
Guatemala (2), s. 62(a); Guinea-Bissau (1), s. 23(g); Qatar (1), s. 32; Republik Arab Syria (1), s. 50; Uni 
Emirat Arab (1), s. 59.

Catatan akhir 78
(1), s. 39.

Catatan akhir 79
(1), s. 30.

Catatan akhir 80
(1), s. 37(d).

Catatan akhir 81
Lihat, contohnya di Arizona (7), s. 23-203; Idaho (17), s. 44-902; New Jersey (37), s. 34:11-21; Ohio (43), 
s. 4113.18; Tennessee (50), s. 50-2-106; Texas (51), s. 52.041; Virginia Barat (57), s. 21-5-5.

Catatan akhir 82
Harus diperhatikan, Pemerintah Cyprus telah menyatakan bahwa rancangan undang-undang perlindungan 
upah sedang dalam persiapan dan diharapkan untuk dapat diajukan ke Dewan Perlindungan Rakyat 
di tahun 2003. Menurut keterangan Pemerintah, rancangan undang-undang memberikan efek pada 
ketentuan-ketentuan dalam Konvensi dan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam Rekomendasi.

Catatan akhir 83
Menurut beberapa laporan, pada awal abad ke 20 di banyak toko di seluruh Amerika Serikat, barang-
barang dijual dengan keuntungan tidak kurang dari 100 (seratus) persen, yang berarti pengupahan buruh 
pada prakteknya telah dipotong setengah. Rata-rata, harga-harga di toko perusahaan ditunjukkan berupa 
25 atau 40 persen lebih tinggi dari di manapun, sementara dimana harga-harga tersebut tidak berlebihan, 
keberadaan tersebut disampaikan sebagai ancaman laten dalam pemecatan para pekerja yang gagal dalam 
perdagangan; lihat Robert Gildersleeve Patterson, “peraturan perundang-undangan pembayaran upah di 
Amerika Serikat”, Departemen Tenaga Kerja AS, pengumuman statistik pada Biro Tenaga Kerja, No. 229, 
1918, hal. 96.

Catatan akhir 84
Kondisi keempat yang memerlukan perwakilan Asosiasi Buruh pada pengelolaam toko perusahaan 
diperoleh ukuran perjanjian yang lebih rendah dan dihilangkan dari naskah yang diusulkan pada Konvensi; 
lihat ILC, Sesi 31, 1948, Laporan VI(c)(2), hal. 74.
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Catatan akhir 85
Lihat ILC, Sesi 31, 1948, Catatan Sidang, hal. 461, dan ILC, Sesi 32, 1949, Catatan Sidang, pp. 506-
507. Alinea 9 pada Rekomendasi pernah dikritik dengan alasan bahwa alinea tersebut memperkenalkan 
pada unsur politis yang tidak diinginkan, dan juga administrasi layanan yang terkait lebih ke hubungan 
industrial daripada perlindungan upah. Namun demikian, Alinea akhirnya diadopsi dalam bentuk yang 
diusulkan oleh Kantor; lihat ILC, Sesi 31, 1948, Catatan Sidang, p. 464, dan ILC, Sesi 32, 1949, Catatan 
Sidang, pp. 514-515.

Catatan akhir 86
(1), ss. L. 148-1, L. 148-2. Satu-satunya pengecualian mengenai toko di tempat kerja yang dijalankan oleh 
perusahaan kereta api nasional yang tunduk pada kondisi-kondisi berikut: (i) pekerja tidak dapat dipaksa 
untuk menggunakan toko-toko; (ii) tidak ada keuntungan fi nansial yang bertambah pada pengusaha; (iii) 
toko dikelola oleh komite bersama yang dibentuk oleh minimal sepertiga dari perwakilan karyawan yang 
ditunjuk; dan (iv) personil berkonsultasi setiap lima tahun sekali pada kelanjutan pelaksanaan toko.

Catatan akhir 87
(6), s. 3.

Catatan akhir 88
(1), s. 30.

Catatan akhir 89
(1), s. 103. Kasus ini terjadi juga di Burkina Faso (1), s. 135; Kamerun (1), s. 78; Republik Afrika Tengah 
(1), s. 115; Chad (1), s. 279; Komoro (1), s. 115; Pantai Gading (1), s. 27.1; Republik Demokratik Kongo 
(1), s. 97; Djibouti (1), s. 110; Guinea (1), s. 234; Mauritania (1), s. 108; Nigeria (1), s. 126; Rwanda (1), 
s. 115; Senegal (1), s. L133; Togo (1), s. 106.

Catatan akhir 90
(1), s. 163. Menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru di tahun 
1994, penjualan barang-barang di toko perusahaan sebaiknya harus dibuat dalam pertukaran uang tunai 
dengan tanpa keuntungan, daripada secara eksklusif dalam pertukaran uang tunai dan tanpa keuntungan, 
sebagaimana diwajibkan menurut undang-undang terdahulu.

Catatan akhir 91
(1), s. 235.

Catatan akhir 93
(1), s. 123A-XXVII(e); 2, s. 103.

Catatan akhir 94
(1), s. 166. Lihat pula Paraguay (1), ss. 176, 241. Sama halnya di Maroko (5), ss. 3, 5, 8, hukum 
mengizinkan pendirian toko di tempat kerja hanya di lokasi pembangunan yang jauh, usaha pertanian 
atau pertambangan industrial mengatur bahwa: pekerja tidak diwajibkan untuk memperoleh persediaan 
didalamnya; barang-barang dijual tanpa keuntungan; tidak ada minuman beralkohol yang ditawarkan 
untuk dijual; dan semua dokumen dibuat memungkinkan untuk diperiksa.

Catatan akhir 95
(2), ss. 1, 4, 6, 15, 18; (3), ss. 1, 4, 5, 11 hingga 16, 23, 28. Harus diperhatikan bahwa beberapa 
komunitas otonom telah memberikan kompetensi untuk mengatur pelaksanaan toko-toko. Sama halnya 
di Guinea-Bissau (1), s. 109, toko-toko harus dijalankan tanpa keuntungan dan melaksanakan penentuan 
harga yang wajar tidak lebih dari harga pasar terkini.

Catatan akhir 96
(2), s. 42(6).
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Catatan akhir 97
(1), s. 22.

Catatan akhir 98
(1), s. 87(1). Kasus ini terjadi juga di Ghana (1),s. 56; Swaziland (1), s. 51(1); Inggris: Jersey (17), s. 7; 
Tanzania (1), s. 67(1); Zambia (1), s. 49(2).

Catatan akhir 99
(1), ss. 59(2), 137.

Catatan akhir 100
(1), s. 6(1).

Catatan akhir 101
(1), s. 112. Di Arab Libya Jamahiriya (1), s. 35, seorang pengusaha tidak dapat memaksa pekerja untuk 
membeli makanan atau barang-barang lain yang dibuat oleh dirinya atau dari toko perusahaan atau 
lembaga yang ditunjuk.

Catatan akhir 102
(1), s. 60(1). Di Seychelles (1), s. 34(2), Undang-Undang Tenaga Kerja mengatur bahwa seorang pengusaha 
memiliki toko, atau tempat untuk menjual barang-barang kepada pekerja dari pengusaha, tidak dapat 
baik secara langsung maupun tidak langsung mengikat pekerja untuk memanfaatkan toko atau tempat 
tertentu tersebut.

Catatan akhir 103
(1), s. 73. Lihat juga Mesir (1), s. 39; Kuwait (1), s. 30; Oman (1), s. 57; Qatar (1), s. 32; Republik Arab 
Syria (1), s. 50; Uni Emirat Arab (1), s. 59.

Catatan akhir 104
(1), s. 62.

Catatan akhir 105
(4), s. 21(1)(a); (5), s. 2(1)(f).

Catatan akhir 106
(9), s. 78(4). Lihat juga Bahama (1), s. 65 dan Guyana (1), s. 20.

Catatan akhir 107
(1), s. 1637S. Menurut laporan Pemerintah yang terdahulu, tidak perlu memberlakukan peraturan 
perundang-undangan khusus atas toko perusahaan, terutama mengingat situasi yang diramalkan di Pasal 
7, alinea 2 dari Konvensi adalah tidak mungkin dalam konteks nasional.

Catatan akhir 108
(1), s. 1613S. Di masa lalu, Pemerintah menyatakan bahwa terdapat hanya satu toko perusahaan di negara 
dan oleh karenanya pengenalan peraturan perundang-undangan yang pada tahap itu dianggap prematur; 
lihat ILC, Sesi 53, 1969, Catatan Sidang, hal. 612.

Catatan akhir 109
Praktek mengenai toko perusahaan di Italia telah diperiksa sebelumnya oleh Komite Konferensi pada 
Penerapan Konvensi dan Rekomendasi. Sementara Pemerintah menyatakan bahwa tidak ada toko 
perusahaan yang didirikan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan bahwa pada prakteknya tidak 
mungkin pengusaha mengeksploitasi pekerja, disebutkan juga bahwa terbuat dari kebutuhan mengadopsi 
langkah-langkah legislatif yang khusus untuk melindungi pekerja dari risiko dipaksa untuk menggunakan 
sebagian dari upah mereka di toko-toko yang dijalankan oleh pengusaha mereka; lihat ILC, Sesi 38, 1955, 
Catatan Sidang, pp. 610-611.
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Catatan akhir 110
Komite selama beberapa tahun telah menunjukkan bahwa Pasal 7 bukan merupakan pasal yang self-
executing, namun memerlukan kompetensi pihak yang berwenang untuk mengambil langkah-langkah 
sesuai untuk pelaksanaannya; lihat ILC, Sesi 61, 1976, Catatan Sidang, hal. 213. Lihat juga RCE 2002, 330; 
RCE 1996, 179; RCE 1977, 176.

Catatan akhir 111
Pemerintah telah mengambil posisi bahwa pasal ini berisi penerapan yang terbatas mengingat sedikitnya 
jumlah toko di tempat kerja yang berada di negara dan fakta bahwa organisasi pekerja puas akan tidak 
adanya penyalahgunaan dalam hal ini.

Catatan akhir 112
(1), s. 4(1), (b).

Catatan akhir 113
(2), s. 462(2), (3).

Catatan akhir 114
(1), s. 241.

Catatan akhir 115
(1), s. 127(4).

Catatan akhir 116
(1), s. 97.

Catatan akhir 117
(1), s. 51(2).

Catatan akhir 118
(1), s. 235. Lihat juga Burkina Faso (1), s. 135; Republik Afrika Tengah (1), s. 115; Chad (1), s. 279; Komoro 
(!), s. 115; Kongo (1), s. 103; Pantai Gading (1), s. 27.1; Republik Demokratik Kongo (1), s. 98; Djibouti 
(1), s. 110; Gabon (1), s. 163; Madagaskar (3), s. 3; Mauritania (1), s. 108; Nigeria (1), s. 126; Rwanda 
(1), s. 115; Senegal (1), s. L.133.

Catatan akhir 119
(1), s. 234.

Catatan akhir 120
(1), s. 106.

Catatan akhir 121
(1), s. 28.1. Kasus ini terjadi juga di Burkina Faso (1), s. 136; Republik Afrika Tengah (1), s. 116; Chad (1), 
s. 280; Komoro (1), s. 116; Kongo (1), s. 104; Djibouti (1), s. 111; Gabon (1), s. 164; Guinea (1), s. 235; 
Madagaskar (1), s. 84; (3), s. 1; Nigeria (1), s. 127; Nigeria (1), s. 6(1); Togo (1), s. 107.

Catatan akhir 122
(1), s. 99.

Catatan akhir 123
(1), s. 109.

Catatan akhir 124
(1), s. 236.

Catatan akhir 125
(1), s. L. 134.

Catatan akhir 126
(1), s. 79.
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Catatan akhir 127
(1), s. 235.

Catatan akhir 128
(1), s. 64(10); (2), ss. 4(e), 10; (3), ss. 4(e), 11, 13 hingga 16.

Catatan akhir 129
(1), s. 4(b).

Catatan akhir 130
(2), s. 103(II).
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212. Pasal 8 dari Konvensi menetapkan prinsip bahwa pemotongan upah hanya diizinkan dengan syarat-syarat 
dan dalam batasan-batasan yang ditentukan oleh undang-undang nasional, atau ditetapkan oleh perjanjian 
bersama atau putusan arbitrase, dan bahwa para pekerja harus tetap mendapatkan informasi secara 
layak tentang syarat-syarat dan batasan-batasan tersebut. Selain itu, Ayat 1 hingga 3 dari Rekomendasi 
memberikan beberapa panduan yang terkait dengan kebutuhan untuk menetapkan batasan-batasan 
mengenai pemotongan yang diperbolehkan, serta syarat-syarat yang berlaku bagi pemotongan atas 
kehilangan atau kerugian, atau pengadaan alat-alat. Pasal 9 memilih satu bentuk pemotongan khusus, 
yaitu segala pembayaran yang langsung ataupun tidak langsung kepada pemberi kerja, perwakilannya, 
atau suatu perantara dengan tujuan untuk mendapatkan atau mempertahankan pekerjaan, dan mewajibkan 
pelarangan penuh atas pemotongan-pemotongan semacam itu. Pasal 10 mengharuskan pengesahan 
undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang cara dan dan batasan-batasan di mana 
upah dapat diserahkan, dan yang melindungi upah dari penyerahan hingga tingkat tertentu yang dianggap 
perlu bagi pemenuhan kebutuhan para pekerja dan keluarga mereka. Komite akan mempertimbangkan 
setiap ketentuan tersebut di atas satu per satu.

1.  Pemotongan Upah

1.1. De� nisi dan lingkup pemotongan upah

213. Para pekerja jarang menerima upah secara penuh seperti yang seharusnya mereka terima. Upah mereka 
biasanya dikenakan berbagai pemotongan yang menunjukkan perbedaan antara jumlah pendapatan kotor 
mereka dan jumlah bersih yang sebenarnya mereka terima. Pemotongan-pemotongan ini harus diatur agar 
dapat melindungi para pekerja dari pemotongan yang sewenang-wenang dan tidak adil, yang justru akan 
mengakibatkan penurunan upah yang tidak adil bagi mereka. Konvensi tidak memberikan defi nisi apapun 
atas istilah “pemotongan”. Meskipun saran untuk menyusun defi nisi tersebut sekilas dipertimbangkan 
di dalam kerja-kerja persiapan sebelum diskusi Konferensi kedua, akhirnya diputuskan bahwa karena 
pemotongan-pemotongan akan diatur di dalam undang-undang, kesepakatan, atau putusan, maka teks-
teks tersebut diharapkan dapat memberikan suatu defi nisi yang sesuai bagi istilah tersebut. (Catatan akhir 
1)

2003. Perlindungan Upah

Pengurangan 
Upah dan 
Pemotongan 
Upah

BAB IV. 
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214. Komite meyakini bahwa Pasal 8 dari Konvensi berlaku bagi segala bentuk pemotongan. (Catatan akhir 2) 
Pasal 8, ayat 1, merujuk kepada “pemotongan upah” secara umum, sementara Ayat 7 (b) dari Rekomendasi 
mengharuskan para pekerja untuk diberi informasikan mengenai “segala pemotongan yang mungkin 
telah dilakukan”. Konvensi tidak membuat daftar, baik secara sebagian maupun secara keseluruhan, segala 
jenis pemotongan upah yang khusus, ataupun menyusunnya sedemikian rupa sehingga menimbulkan 
kesan bahwa Konvensi bermaksud untuk mencakup jenis-jenis pemotongan upah tertentu dan bukan yang 
lainnya.

215. Pertanyaan lain yang muncul adalah apakah Pasal 8 merujuk kepada pemotongan-pemotongan yang 
dilakukan terhadap upah kotor atau upah bersih. Komite cenderung meyakini bahwa yang dimaksudkan 
di sini adalah upah kotor dan bukan upah bersih. Pemahaman ini juga didukung oleh Ayat 7 dari 
Rekomendasi, yang menyatakan bahwa para pekerja “harus diinformasikan” mengenai “(a) jumlah upah 
kotor yang diterima; (b) segala pemotongan yang mungkin telah dilakukan, termasuk kontribusi-kontribusi 
dari pemberi kerja untuk asuransi kesehatan, rencana-rencana pensiun, dan lain-lain. Kemudian, berbagai 
pemotongan itu pada kenyataannya mempengaruhi upah kotor, karena seringkali dilakukan sebelum upah 
diberikan.

1.2. Syarat-syarat yang mengatur pemotongan upah

1.2.1. Izin dari undang-undang atau peraturan-peraturan nasiona, perjanjian bersama, atau putusan 
arbitrase

216. Pasal 8, ayat 1 dari Konvensi mengatur bahwa pemotongan upah dapat diberlakukan hanya melalui 
syarat-syarat dan dalam batas-batas yang disebutkan di dalam undang-undang, peraturan-peraturan, 
perjanjian bersama, atau putusan aribtrase. (Catatan akhir 3) Ketentuan ini mengandaikan adanya 
aturan umum yang membatasi pemotongan upah dalam batasan-batasan yang ditentukan oleh undang-
undang, peraturan-peraturan, perjanjian bersama atau putusan aribtrase, dan sesuai dengan Pasal 15 
(c) dari Konvensi, dalam penerapannya akan ada “hukuman yang memadai dan denda lain yang sesuai” 
atas segala pelanggaran terhadap aturan umum tersebut. Oleh karena itu, dalam pandangan komite, 
perlindungan yang memadai dalam kaitannya dengan pemotongan upah  membutuhkan syarat-syarat 
dan batasan-batasan hukum atas pemotongan yang diperbolehkan, yang dapat juga dilengkapi oleh suatu 
ketentuan legislatif yang melarang pemotongan-pemotongan, kecuali bila diizinkan oleh salah satu dari 
instrumen yang dirujuk oleh Pasal 8, ayat 1 dari Konvensi. Komite mengingatkan bahwa pasal-pasal dalam 
Konvensi ini dianggap berlaku sepenuhnya di negara-negara yang memberlakukan undang-undang dan 
peraturan yang menyebutkan jenis-jenis dari pemotongan yang diizinkan, bila ada, dan juga melarang 
segala pemotongan yang lainnya. Komite telah sering mengomentari kegagalan dalam mengadopsi 
undang-undang atau peraturan yang mengatur syarat-syarat dan sejauh mana batas-batas pemotongan 
upah dapat dilakukan. (Catatan akhir 4) Dalam contoh yang lain, Komite telah menyebutkan bahwa, 
selain izin atas jenis-jenis pemotongan tertentu oleh undang-undang, syarat-syarat yang terperinci dan 
batasan khusus atas pemotongan upah masih harus diatur. (Catatan akhir 5) 

217. perhatian perlu juga diberikan terhadap hal lain yang telah seringkali menjadi subyek dari komentar-
komentar dari Komite, yaitu kesesuaian antara pemotongan yang diatur di dalam perjanjian kerja 
individual dan pemotongan yang dilakukan melalui kesepakatan tertulis para pekerja dengan persyaratan-
persyaratan yang ditetapkan dalam Konvensi. Sehubungan dengan hal ini, perlu diingat bahwa Pasal 8, 
ayat 1, dari Konvensi (seperti Pasal 4, ayat 1 yang mengatur tentang pembayaran dalam bentuk barang 
atau jasa) memberikan rujukan secara khusus kepada undang-undang atau peraturan nasional, perjanjian 
bersama, dan putusan arbitrase sebagai satu-satunya dasar hukum untuk memberlakukan pemotongan 
upah. Di dalam kedua kasus tersebut, tujuannya adalah jelas untuk menyingkirkan pengaturan-pengaturan 
secara “pribadi” yang memunculkan pemotongan-pemotongan yang melawan hukum atau sewenang-



119

wenang, atau pembayaran dalam bentuk barang atau jasa secara sepihak, yang merugikan pendapatan 
pekerja. Menurut pendapat Komite, ketentuan-ketentuan dalam legislasi nasional yang memperbolehkan 
pemotongan-pemotongan atas dasar perjanjian-perjanjian atau persetujuan pribadi tidak sesuai dengan 
Pasal 8, ayat 1 dari Konvensi. (Catatan akhir 6) 

4.1. Pemotongan-pemotongan upah yang diperbolehkan di dalam Piagam Sosial Eropa

Dalam Pasal 4, ayat 5 (Piagam Sosial Eropa), negara anggota “memperbolehkan pemotongan upah hanya 
dengan syarat dan sejauh diatur oleh undang-undang atau peraturan nasional atau oleh kesepakatan 
kolektif atau putusan arbitrase”. (…) Asas yang mendasari kesepakatan ini adalah bahwa pemotongan upah 
pekerja harus dilakukan melalui instrumen hukum yang dirumuskan dengan baik (yang mencakup dasar 
dan prosedur) dan dibatasi secara spesifi k. (…) Legislasi nasional yang tampaknya memungkinkan para 
pihak membuat kontrak kerja yang menyetujui pemotongan upah selalu mengundang pengawasan yang 
lebih ketat. Dalam pengawasannya yang terkini terhadap ketentuan ini, Komite (Para Ahli Independen) 
mengangkat permasalahan yang terkait dengan kemungkinan pemberian izin atas pemotongan upah 
dengan persetujuan dari pekerja, seperti yang ditetapkan di dalam peraturan-peraturan nasional yang terkait. 
Disampaikan pula bahwa keleluasaan ini tidaklah sesuai dengan Piagam. (…) Ketika mempertimbangkan 
syarat-syarat di mana pemotongan upah dapat dilakukan, Komite tidak hanya melihat situasi-situasi di mana 
hal ini muncul, namun juga prosedur-prosedur terkait. Komite mencatat segala tugas untuk berkonsultasi 
dengan perwakilan pekerja, hak bagi pekerja untuk mengajukan kasusnya, dan mendapatkan informasi 
tentang pengajuan banding ke pengadilan. Hal ini sejalan dengan asas ketentuan ini bahwa pemotongan 
upah hanya dapat diperbolehkan sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi dari kontrak kerja. (…) 
Pada saat yang sama, Komite mengkaji batasan-batasan yang diatur dalam undang-undang nasional 
mengenai pemotongan upah. Aturan-aturan nasional mengenai hal ini berbeda-beda, ada yang memilih 
melindungi upah dari pemotongan, ada pula yang mengatur jumlah minimum yang harus disisihkan bagi 
pekerja. Dalam menilai batasan-batasan ini, yang menjadi perhatian Komite adalah bahwa pekerja dijamin 
akan mendapatkan pendapatan yang menjamin penghidupan bagi mereka dan tanggungan mereka.

 Sumber: Syarat-syarat ketenagakerjaan di dalam Piagam Sosial Eropa, Dewan Eropa, 1999, hlm. 80-83.

218. Selain itu, di beberapa negara, seperti Kamerun, (Catatan akhir 7) Pantai Gading (Catatan akhir 8) dan 
Senegal, (Catatan akhir 9) pemotongan upah dapat dilakukan untuk deposito (“konsinyasi”) yang diatur di 
dalam perjanjian-perjanjian individual. Dalam hal ini, Komite telah memperingatkan secara terus-menerus 
bahwa ketentuan-ketentuan di dalam legislasi nasional yang mengizinkan pemotongan upah berdasarkan 
perjanjian atau persetujuan individual tidak memberikan tingkat perlindungan yang diharuskan dalam 
Konvensi dan Komite telah mendesak pemerintah-pemerintah untuk mengadopsi upaya-upaya yang sesuai 
untuk mengatur jenis-jenis dan sejauh mana pemotongan upah diizinkan di dalam kontrak kerja. (Catatan 
akhir 10) 

219. Pemotongan upah yang diperbolehkan disebutkan secara lengkap dalam undang-undang sejumlah 
besar negara, termasuk Bulgaria, (Catatan akhir 11) Cina, (Catatan akhir 12) Kuba, (Catatan akhir 
13) Ekuador, (Catatan akhir 14) Republik Islam Iran, (Catatan akhir 15) Meksiko, (Catatan akhir 16) 
Federasi Rusia, (Catatan akhir 17) dan Zambia. (Catatan akhir 18) Di antara negara-negara di mana 
legislasi menjabarkan seluruh pemotongan yang diizinkan, banyak juga yang mengatur pelarangan 
terhadap segala pemotongan upah kecuali bagi pemotongan upah yang diizinkan secara khusus. Hal 
ini terjadi di Botswana, (Catatan akhir 19) Guinea, (Catatan akhir 20) Norwegia, (Catatan akhir 21) 
Slovenia (Catatan akhir 22) dan Srilanka. (Catatan akhir 23) Serupa dengan hal tersebut, di Argentina, 
(Catatan akhir 24) dan Kolombia, (Catatan akhir 25) undang-undang mengatur baik pemotongan upah 
yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Sebaliknya, di beberapa negara, legislasi nasional hanya 
mengatur syarat-syarat yang berlaku bagi pemotongan-pemotongan upah tertentu, tanpa menyebutkan 
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apakah hal tersebut merupakan satu-satunya bentuk pemotongan upah yang diperbolehkan. Situasi ini 
yang terjadi, sebagai contoh, di Republik Demokratik Kongo, (Catatan akhir 26) di mana ketentuan 
hanya dibuat untuk pemotongan upah bagi kehilangan atau kerusakan atas properti milik pemberi kerja, 
dan di Turki, (Catatan akhir 27) di mana undang-undang tampaknya hanya mengatur tentang deposito 
serta  ganti rugi dan denda.

220. Di beberapa negara, pemotongan upah juga diperbolehkan melalui kesepakatan kolektif. Hal ini yang 
terjadi, contohnya, di Azerbaijan, (Catatan akhir 28) Brazil (Catatan akhir 29) dan Malta. (Catatan 
akhir 30) Terkait dengan izin pemotongan upah melalui kesepakatan kolektif, Konvensi tampaknya tidak 
membedakan antara kesepakatan kolektif yang dapat diberlakukan secara hukum dan yang tidak dapat  
diberlakukan secara hukum. Namun, dalam kasus-kasus di mana syarat-syarat dan batasan pemotongan 
upah ditentukan oleh kesepakatan kolektif, perlu dipastikan bahwa seluruh pekerja dicakup olehnya. 
Persyaratan ini dipenuhi, contohnya, ketika undang-undang dan peraturan nasional menetapkan syarat-
syarat dan batasan pemotongan upah, sementara kesepakatan kolektif hanya menyebutkan pemotongan 
tambahan yang dimungkinkan.

221. Dalam kaitannya dengan hal ini, Komite ingin menarik perhatian terhadap praktik-praktik tertentu yang 
dapat bertentangan dengan syarat-syarat di dalam Pasal 8 Konvensi. Contohnya, di mana lembaga 
pemerintah tertentu diberikan kewenangan diskresi yang luas untuk mengizinkan pemotongan upah selain 
dari yang telah diatur secara jelas di dalam legislasi nasional, hal ini cenderung membatalkan secara hukum 
perlindungan yang diberikan oleh penjabaran yang rinci atas pemotongan upah yang diperbolehkan 
di dalam hukum. (Catatan akhir 31) Serupa dengan itu, peniadaan segala bentuk pengawasan, baik 
yudisial maupun administratif, atas pemotongan upah yang dilakukan melalui kesepakatan bersama 
dapat menimbulkan pelanggaran yang serius. (Catatan akhir 32) Kemudian, di mana pemotongan-
pemotongan dibatasi hanya dalam hal upah minimum, contohnya, dengan menyebutkan bahwa upah 
minimum dibayarkan tanpa adanya potongan, kewajiban di dalam Konvensi tidak seluruhnya dipenuhi, 
karena ketentuan ini tidak berlaku dalam kasus-kasus di mana upah minimum belum diatur atau tidak 
berlaku. (Catatan akhir 33)  

1.2.2. Jenis-jenis pemotongan upah yang diizinkan

222. Seperti yang dicatat di atas, Konvensi tidak membuat daftar pemotongan upah yang diperbolehkan, karena 
penentuannya diserahkan kepada badan-badan nasional dan proses tawar-menawar kolektif. (Catatan 
akhir 34) Negara-negara anggota, oleh karena itu, menikmati kebebasan penuh berdasarkan ketentuan-
ketentuan di dalam Konvensi ini ketika mengatur jenis-jenis pemotongan upah yang diperbolehkan melalui 
legislasi. Kebanyakan negara memiliki undang-undang yang mengatur syarat-syarat pemotongan upah. 
Pemotongan upah diperbolehkan karena berbagai alasan, seperti misalnya kontribusi untuk pembayaran 
pajak penghasilan atau jaminan sosial, pembayaran iuran atau penggantian pembayaran upah di muka, 
dan pinjaman. Jumlah upah dapat juga ditangguhkan jika terkait dengan eksekusi pengadilan, yang 
dikenal sebagai perintah penyerahan, pembekuan, atau perintah penyitaan. 

223. Satu-satunya ketentuan di dalam instrumen ILO yang dikaji yang merujuk pada jenis-jenis khusus 
pemotongan upah ada pada Ayat 2 dan 3 Rekomendasi, yang membahas pemotongan upah untuk 
penggantian kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian kerja, atau untuk kerusakan atas material atau 
properti milik pemberi kerja, dan pemotongan untuk pembayaran atas penggunaan material, alat, dan 
perlengkapan yang disediakan oleh pemberi kerja. Klausul lain yang mengatur pemotongan upah dalam 
bentuk denda disiplin pada awalnya dimasukkan ke dalam teks rancangan Rekomendasi, namun kemudian 
dihilangkan karena pemotongan seperti itu ditolak. Dalam paragraf-paragraf berikut ini, Komite secara 
singkat mengkaji hukum dan praktik nasional dalam kaitannya dengan berbagai bentuk yang umum dari 
pemotongan upah, sebelum beralih pada jenis-jenis khusus pemotongan upah yang dibahas di dalam 



121

Rekomendasi. Penyerahan upah, yang merupakan jenis khusus dari pemotongan upah yang dilakukan 
berdasarkan putusan pengadilan, dibahas di dalam bagian yang terpisah dari bab ini.

1.2.2.1. Bentuk-bentuk umum dari pemotongan upah yang diizinkan

224. Di banyak negara, legislasi nasional mengizinkan pemotongan upah bagi pembayaran-pembayaran wajib 
untuk pajak penghasilan atau lembaga jaminan sosial. Hal ini terjadi, contohnya, di Argentina, (Catatan 
akhir 35) Bolivia, (Catatan akhir 36) Republik Ceko, (Catatan akhir 37) Republik Dominika, (Catatan 
akhir 38) Norwegia, (Catatan akhir 39) Filipina, (Catatan akhir 40) Spanyol, (Catatan akhir 41) Turki, 
(Catatan akhir 42) Inggris (Catatan akhir 43) dan Amerika Serikat. (Catatan akhir 44) 

225. Beberapa negara mengizinkan pemotongan upah atas persetujuan dari pekerja untuk pembayaran 
kontribusi-kontribusi suka rela bagi dana-dana masa depan atau pensiun dan skema-skema yang serupa. 
Hal ini terjadi, contohnya, di Botswana, (Catatan akhir 45) Dominika, (Catatan akhir 46) Kenya, (Catatan 
akhir 47) Malaysia, (Catatan akhir 48) Nigeria, (Catatan akhir 49) Amerika Serikat (Catatan akhir 50) 
dan Uruguay. (Catatan akhir 51) 

226. Di banyak negara, iuran-iuran serikat buruh dapat diambil dari upah berdasarkan pengaturan yang dibuat 
antara organisasi pekerja di mana pekerja tersebut merupakan anggota di dalamnya dan pemberi kerja atau 
organisasi pemberi kerja di mana pemberi kerja tersebut menjadi anggota. Situasi ini terjadi, contohnya, di 
Argentina, (Catatan akhir 52) Brazil, (Catatan akhir 53) Ekuador, (Catatan akhir 54) Hongaria, (Catatan 
akhir 55) Meksiko, (Catatan akhir 56) Paraguay, (Catatan akhir 57) Senegal, (Catatan akhir 58) Spanyol, 
(Catatan akhir 59) Swaziland (Catatan akhir 60) dan Amerika Serikat. (Catatan akhir 61) Di Honduras 
(Catatan akhir 62) dan Venezuela, (Catatan akhir 63) legislasinya memperbolehkan pemotongan, dalam 
bentuk “iuran solidaritas”, dari upah para pekerja yang bukan anggota serikat buruh yang mendapatkan 
keuntungan dari suatu kesepakatan kolektif yang dihasilkan oleh suatu serikat buruh. Selain itu, di negara-
negara tertentu, seperti Kolombia, (Catatan akhir 64) Meksiko, (Catatan akhir 65) Uruguay (Catatan 
akhir 66) dan Venezuela, (Catatan akhir 67) dibuat ketentuan pemotongan upah untuk pembayaran 
kontribusi bagi asosiasi koperasi dan reksadana bagi pekerja. Di Israel, (Catatan akhir 68) tambahan 
untuk iuran keanggotaan serikat buruh yang ditujukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan partai politik 
dapat juga dipotong, kecuali bila para pegawai menginformasikan kepada pemberi kerja secara tertulis 
tentang keberatan mereka terhadap biaya tambahan semacam itu. Di Amerika Serikat, (Catatan akhir 69) 
peraturan-peraturan federal dan negara bagian mengatur pemotongan dalam kaitannya dengan kontribusi 
kepada organisasi-organisasi nirlaba atau amal.

227. Pemotongan upah untuk pengembalian uang pembayaran upah di muka juga sangat umum. Istilah 
“pembayaran upah di muka” dipahami dalam artian segala upah yang diperoleh dan dikembalikan secara 
langsung kepada pegawai, atau kepada orang lain atas permintaan tertulis dari pegawai, sebelum periode 
rutin pembayaran upah. Inilah posisi dari, contohnya, Barbados, (Catatan akhir 70) Brazil, (Catatan akhir 
71) Kamerun, (Catatan akhir 72) Ekuador, (Catatan akhir 73) Mesir, (Catatan akhir 74) dan Republik 
Islam Iran, (Catatan akhir 75) Federasi Rusia, (Catatan akhir 76) Tunisia (Catatan akhir 77) dan Amerika 
Serikat. (Catatan akhir 78) Dalam kebanyakan kasus, undang-undang dan peraturan nasional mengatur 
bahwa tidak boleh ada bunga yang dibebankan atas jumlah pembayaran upah di muka kepada pekerja, 
dan sebelumnya dibutuhkan izin badan perburuhan sebelum bunga dapat dibebankan atas pembayaran 
upah di muka tersebut.

228. Selain itu, pemotongan seringkali diperbolehkan untuk pembayaran pinjaman-pinjaman, kredit, dan utang 
pribadi. Ketentuan khusus dalam hal ini ditemukan, contohnya, di dalam undang-undang dan peraturan 
di Bahama, (Catatan akhir 79) Kuba, (Catatan akhir 80) Mesir, (Catatan akhir 81) Nikaragua (Catatan 
akhir 82) dan Srilanka. (Catatan akhir 83) Di negara-negara yang lain, seperti Argentina, (Catatan akhir 
84) Chili, (Catatan akhir 85) Peru (Catatan akhir 86) dan Uruguay, (Catatan akhir 87) undang-undang 
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secara khusus mengacu pada pemotongan-pemotongan upah untuk pembayaran pinjaman pembelian 
rumah atau pembayaran sewa bila akomodasi disediakan oleh pemberi kerja.

229. Di banyak kasus, para pemberi kerja diizinkan untuk melakukan pemotongan upah sebagai pembayaran 
atas pembelian yang dilakukan para pekerja atas barang-barang yang dibuat oleh perusahaan. Ini yang 
terjadi di, contohnya, Ekuador, (Catatan akhir 88) Panama (Catatan akhir 89) dan Paraguay. (Catatan 
akhir 90) Serupa dengan itu, di Kanada (Catatan akhir 91) dan Spanyol, (Catatan akhir 92) undang-
undang mengatur tentang pemotongan nilai dari produk-produk yang diterima oleh pekerja dalam bentuk 
pembayaran berupa barang atau jasa.

230. Sesuai dengan undang-undang dan praktik di sejumlah negara, pemotongan upah dalam bentuk uang 
jaminan, atau jumlah jaminan, diperbolehkan. Di Republik Demokratik Kongo, (Catatan akhir 93) 
contohnya, pemberi kerja dapat melakukan pemotongan upah dengan tujuan menjadi jaminan untuk 
memastikan bahwa para pekerja menghormati kewajiban mereka untuk mengembalikan kepada pemberi 
kerja, dalam kondisi yang baik, seluruh barang, produk, uang dan, umumnya, semua hal yang telah 
dipercayakan kepada mereka. Jumlah yang dipotong akan didepositokan atas nama pekerja tersebut di 
sebuah bank atau lembaga serupa. Dengan menyimpannya dalam deposito, pemberi kerja mendapatkan 
klaim istimewa atas jaminan atas segala utang yang timbul dari sebagian atau seluruh kegagalan pekerja 
dalam memenuhi kewajiban ini. Jumlah dari jaminan tersebut dapat dikembalikan kepada pekerja atau 
dibayarkan kepada pemberi kerja hanya melalui kesepakatan bersama di antara mereka, setelah dibuatnya 
satu salinan dari putusan akhir dari pengadilan. Di Filipina, (Catatan akhir 94) sebagai suatu aturan 
umum, pemberi kerja tidak boleh mewajibkan pekerja membuka deposito yang dapat dipotong untuk 
pembayaran atas kehilangan atau kerusakan atas alat-alat, material, atau perlengkapan yang disediakan 
oleh mereka, kecuali bila mereka terlibat di dalam suatu perdagangan, profesi, atau usaha di mana praktik 
pemotongan atau kewajiban untuk membuka deposito adalah sesuatu yang diakui, atau diperlukan atau 
diinginkan, yang ditentukan oleh Menteri Perburuhan melalui aturan atau peraturan yang sesuai. 

231. Di sejumlah negara, undang-undang mengizinkan pemotongan upah jika terjadi kelebihan pembayaran 
yang dilakukan kepada para pegawai akibat dari kesalahan penghitungan pembukuan, atau segala 
kelebihan jumlah, dan dalam hal kelebihan tunjangan sosial. Ini adalah posisi di, contohnya, Botswana, 
(Catatan akhir 95) Panama, (Catatan akhir 96) Paraguay (Catatan akhir 97) dan Amerika Serikat. 
(Catatan akhir 98) Di Hongaria, (Catatan akhir 99) upah-upah yang dibayarkan tanpa adanya justifi kasi 
apapun dapat diklaim kembali secara tertulis dari pegawai dalam jangka waktu 60 hari, namun tidak ada 
ketentuan yang dibuat untuk segala pemotongan upah secara otomatis.

232. Dalam beberapa kasus yang lain, peraturan memperbolehkan pemotongan upah dalam hal terjadi 
pemecatan terhadap pegawai sebelum berakhirnya tahun usaha di mana mereka telah menggunakan cuti 
berlibur mereka ketika mereka tidak bekerja pada hari-hari libur yang dibayar. Ini adalah situasi, contohnya, 
di Federasi Rusia, (Catatan akhir 100) Tajikistan (Catatan akhir 101) dan Slovakia. (Catatan akhir 102) Di 
negara-negara lain, seperti Brasil, (Catatan akhir 103) apabila pekerja tidak memberitahukan pengusaha 
ketika mereka menyatakan berhenti bekerja, maka pemberi kerja dapat memotong jumlah upah sesuai 
dengan periode pemberitahuan.

233. Di negara-negara tertentu, seperti misalnya Republik Moldova (Catatan akhir 104) dan Ukraina, (Catatan 
akhir 105) undang-undang mengatur pemotongan upah dalam hal terjadinya pembayaran di muka untuk 
perjalanan dinas atau biaya-biaya pindahan yang belum dihitung, atau untuk segala biaya ekonomi lainnya 
yang belum dibelanjakan atau dikembalikan tepat waktu.

234. Di negara-negara lain, seperti Botswana, (Catatan akhir 106) Malta (Catatan akhir 107) dan Norwegia, 
(Catatan akhir 108) undang-undang mengatur pemotongan-pemotongan upah ketika pekerja tidak 
masuk atau mogok tanpa izin.



123

235. Terakhir, di negara-negara tertentu, seperti Botswana, (Catatan akhir 109) Kenya (Catatan akhir 110) dan 
Zambia, (Catatan akhir 111) undang-undang mengizinkan pemotongan upah untuk tujuan-tujuan yang 
lain dan atas jumlah-jumlah lain yang disetujui oleh Menteri.

1.2.2.2. Pemotongan upah untuk kasus kehilangan atau kerusakan produk, barang,  atau instalasi

236. Di dalam ketentuan-ketentuan Ayat 2 dari Rekomendasi, pemotongan upah untuk kasus pembayaran atas 
kehilangan atau kerusakan produk, barang atau instalasi milik pemberi kerja diizinkan hanya dengan syarat 
bahwa: (a) pekerja yang bersangkutan dapat secara jelas dibuktikan bertanggungjawab atas kehilangan atau 
kerusakan yang terjadi; (b) jumlah pemotongan tersebut adil dan tidak melebihi jumlah kehilangan atau 
kerusakan yang sebenarnya; dan (c) pekerja yang bersangkutan diberikan kesempatan yang sewajarnya, 
sebelum suatu keputusan diambil, untuk mengajukan alasan mengapa pemotongan tersebut seharusnya 
tidak dilakukan. Klausul ini, seperti ditunjukkan di dalam kerja-kerja persiapan, pada umumnya diterima 
secara luas, namun hal yang terkait dengan tanggung jawab pekerja menimbulkan beberapa perdebatan. 
(Catatan akhir 112) 

237. Beberapa negara tertentu, seperti Guinea, (Catatan akhir 113) Meksiko (Catatan akhir 114)  dan 
Turki, (Catatan akhir 115) telah mengesahkan legislasi yang mengatur pemotongan upah untuk kasus 
kesalahan kerja atau kerusakan atas properti atau material yang dimiliki oleh pemberi kerja. Menurut 
hukum dan praktik di beberapa negara, seperti Argentina, (Catatan akhir 116) Brasil, (Catatan akhir 
117) Lebanon, (Catatan akhir 118) Paraguay, (Catatan akhir 119) Srilanka (Catatan akhir 120) dan 
Tajikistan, (Catatan akhir 121) pemotongan semacam itu hanya diperbolehkan apabila kerusakan atau 
kehilangan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh pekerja tersebut. Di 
dalam beberapa kasus, contohnya, di Jamahiriya Arab Libya, (Catatan akhir 122) Federasi Rusia (Catatan 
akhir 123) dan Swaziland, (Catatan akhir 124) undang-undang juga mewajibkan evaluasi yang adil dan 
sesuai atas kerusakan atau kehilangan tersebut. Kemudian, di dalam undang-undang di beberapa negara 
tertentu, seperti Kirgiztan, (Catatan akhir 125) Norwegia (Catatan akhir 126) dan Filipina, (Catatan 
akhir 127) sebelum dibuatnya keputusan apapun mengenai suatu pemotongan upah, seorang pekerja 
harus diberikan kesempatan yang sewajarnya untuk mengemukakan alasan mengapa pemotongan upah 
tersebut seharusnya tidak dilakukan.

238. Sebaliknya, beberapa negara, seperti Kanada (Catatan akhir 128) dan Mauritius, (Catatan akhir 129) 
secara terang-terangan melarang pemberi kerja untuk melakukan pemotongan upah karena pekerjaan 
yang buruk atau kelalaian, atau kerusakan atas material-material, perlengkapan atau properti yang lainnya 
yang mereka miliki.

1.2.2.3. Pemotongan upah dalam kasus penyediaan peralatan, material atau perlengkapan

239. Menurut Ayat 3 Rekomendasi, upaya yang tepat harus dilakukan untuk membatasi pemotongan upah 
dalam kaitannya dengan peralatan, material atau perlengkapan yang disediakan oleh pemberi kerja, 
kecuali untuk kasus-kasus di mana pemotongan tersebut merupakan: suatu kebiasaan yang diakui di dalam 
perdagangan atau profesi yang bersangkutan; diatur oleh kesepakatan kolektif; atau diizinkan oleh suatu 
prosedur yang diakui oleh undang-undang atau peraturan nasional. Klausul ini diadopsi hampir tanpa 
ada pembahasan, kecuali mengenai permasalahan biaya yang pasti yang akan dicakup oleh pemotongan 
upah, yang pada akhirnya tetap tidak terjawab. (Catatan akhir 130) 

240. Hanya sedikit negara, seperti Bahama, (Catatan akhir 131) Kolombia, (Catatan akhir 132) Guyana 
(Catatan akhir 133) dan Swaziland, (Catatan akhir 134) yang mengizinkan pemotongan upah yang 
terkait dengan biaya riil atau biaya yang diperkirakan atas segala peralatan, material atau perlengkapan 
yang disediakan pemberi kerja kepada pekerja serta penggunaan atau penyewaan tempat. Di banyak 
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negara yang lain, pemotongan upah seperti ini tidak diperbolehkan, didasarkan pada pertimbangan 
bahwa barang-barang yang disediakan merupakan bagian dari biaya normal yang akan ditanggung oleh 
pemberi kerja di dalam membangun dan menyiapkan suatu usaha.

1.2.2.4. Pemotongan dalam bentuk denda atas pelanggaran disiplin

241. Teks yang sebenarnya diusulkan oleh Kantor Buruh Internasional tentang denda kedisiplinan tersebut 
mengatur bahwa pemotongan semacam itu harus memenuhi persyaratan berikut: (a) bahwa pekerja 
tersebut telah melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam peraturan kerja yang telah ditetapkan 
sebelumnya, sesuai prosedur yang disetujui oleh badan pemerintah yang berwenang; (b) bahwa pekerja 
yang bersangkutan atau perwakilannya telah diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan; dan (c) 
bahwa perolehan dari denda kedisiplinan tersebut tidak menambah keuntungan fi nansial bagi pemberi 
kerja. (Catatan akhir 135) Ketentuan ini mendapatkan banyak kritik di dalam diskusi pertama Konferensi 
dan pada akhirnya dihapuskan dari rancangan teks dari Rekomendasi. (Catatan akhir 136) 

242. Di banyak negara, seperi Argentina, (Catatan akhir 137) Barbados, (Catatan akhir 138) Kamerun, 
(Catatan akhir 139) Guatemala, (Catatan akhir 140) Nigeria (Catatan akhir 141) dan Vietnam, (Catatan 
akhir 142) pemberlakuan denda pendisiplinan dengan cara pemotongan gaji secara resmi dihapuskan. 
Serupa dengan itu, di Meksiko, (Catatan akhir 143) legislasi nasional mengatur bahwa segala klausul 
dalam kontrak yang mengatur pemotongan upah dalam bentuk denda pendisiplinan batal demi hukum 
dan tidak mengikat bagi para pihak di dalam kontrak, dan juga bahwa pemberlakuan denda tersebut 
melawan hukum, terlepas dari alasan atau sifat dari denda-denda tersebut.

243. Sebaliknya, pemotongan dalam bentuk denda atas pelanggaran disiplin, tindakan kelalaian, atau 
pelanggaran terhadap aturan-aturan kerja diizinkan di negara tertentu, seperti Chili, (Catatan akhir 
144) Irak, (Catatan akhir 145) Maroko (Catatan akhir 146) dan Rumania. (Catatan akhir 147) di 
Kuwait, (Catatan akhir 148) Oman (Catatan akhir 146) dan Uni Emirat Arab, (Catatan akhir 150) 
denda dapat diberlakukan untuk pelanggaran disiplin yang terkait dengan jam kerja, aturan di tempat 
kerja, atau perilaku pribadi. Para pemberi kerja yang mempekerjakan sepuluh atau lebih dari sepuluh 
pekerja diwajibkan menempatkan, di tempat yang terlihat jelas, daftar sanksi pendisiplinan dan syarat-
syarat di mana sanksi tersebut dapat diberlakukan. Namun, tidak boleh ada lebih dari satu hukuman 
yang dapat diberlakukan untuk sebuah pelanggaran. Seorang pekerja juga tidak boleh dihukum setelah 
berlalunya masa 15 hari dari tanggal di mana telah dibuktikannya segala tindakan yang dilakukan atau 
dari hari penggajian yang biasanya. Denda dapat berupa jumlah yang telah ditentukan atau jumlah yang 
sama dengan jumlah upah untuk periode yang ditentukan. Di Turki, (Catatan akhir 151) denda hanya 
dapat diberlakukan atas alasan yang diatur dalam kesepakatan kolektif atau kontrak kerja. Di Srilanka, 
(Catatan akhir 152) tindakan atau kelalaian di mana denda dapat diberlakukan terhadap para pekerja, 
secara khusus diatur dalam peraturan perburuhan. Hal ini termasuk absen dari pekerjaan tanpa alasan 
yang tepat, terlambat, kelalaian kerja, tertidur pada saat bekerja, secara sengaja tidak mengikuti aturan, 
pencurian barang, penipuan atau ketidakjujuran, pembangkangan yang disengaja, gangguan terhadap 
alat-alat keamanan dan pelanggaran terhadap instruksi mengenai pemeliharaan dan kebersihan tempat.

244. Di banyak negara yang mengizinkan pemotongan upah semacam itu, legislasi nasional juga memuat 
ketentuan-ketentuan yang menjamin prosedur tindakan pendisiplinan yang adil. Contohnya, dengan 
mewajibkan pemberitahuan tertulis dari pekerja atau mengakui hak untuk mengajukan banding. Di banyak 
negara, tidak ada denda yang boleh diberlakukan setelah berlalunya 15 hingga 30 hari sejak pelanggaran 
dilakukan atau diketahui. Dalam kasus-kasus yang lain, undang-undang mengharuskan pemberi kerja 
untuk menyimpan catatan khusus yang menunjukkan setiap pemotongan tersebut dan untuk dapat 
menyajikan catatan tersebut di saat yang tepat kepada pengawas perburuhan. Di Arab Saudi, (Catatan 
akhir 153), tidak ada sanksi pendisiplinan yang boleh diberlakukan terhadap para pekerja sebelum mereka 
diberitahukan secara tertulis mengenai tuduhan terhadap mereka, pernyataan mereka telah didengarkan, 
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mereka telah diberikan kesempatan untuk membela diri, dan semua hal yang disebutkan di atas telah 
dimasukkan ke dalam sebuah laporan yang ditempatkan di dalam berkas pribadi mereka.

245. Di sejumlah negara tertentu, terdapat ketentuan hukum untuk memastikan pemberi kerja tidak boleh 
mengambil keuntungan fi nansial dari denda yang diberlakukan karena alasan-alasan pendisiplinan. 
Di Mesir (Catatan akhir 154) dan Lebanon, (Catatan akhir 155), undang-undang mengatur bahwa 
keuntungan yang dihasilkan dari segala denda yang dibebankan kepada para pekerja harus dibukukan 
secara khusus dan harus digunakan untuk kepentingan para pekerja sesuai dengan peraturan yang akan 
disahkan oleh badan pemerintah yang berwenang. Di Bahrain (Catatan akhir 156) dan Uni Emirat Arab, 
(Catatan akhir 157) sebuah komite gabungan dibentuk dalam perusahaan untuk mengkaji kegiatan 
kesejahteraan sosial yang memungkinkan dan memutuskan soal penggunaan uang yang dikumpulkan, 
yang antara lain bisa dipakai untuk kegiatan olahraga, fasilitas rekreasi, mesjid, perpustakaan, koperasi, 
peyediaan layanan medis atau proyek serupa. Dana tersebut tidak boleh diinvestasikan dalam cara 
apapun, ataupun digunakan untuk makanan atau pakaian. Serupa dengan itu, di Turki, (Catatan akhir 
158) pemotongan upah dalam bentuk denda diserahkan dalam waktu satu bulan kepada Kementerian 
Perburuhan dan keuntungannya hanya dapat digunakan untuk memberikan pelayanan pendidikan dan 
sosial kepada pekerja, sesuai keputusan suatu komite yang diketuai Menteri Perburuhan, yang anggotanya 
mencakup perwakilan pekerja.

246. Dapat juga disebutkan, sekilas, tentang pemotongan upah untuk hari-hari pemogokan. Komite ingin 
mengingatkan kembali sehubungan dengan ini bahwa, meskipun pada prinsipnya tidak ada keberatan 
atas pemotongan semacam ini, pemotongan yang lebih besar dari jumlah yang sesuai dengan masa 
pemogokan dapat dianggap bersifat menghukum, dan hal seperti itu harus dicegah. (Catatan akhir 
159) 

1.2.3. Pembatasan pemotongan upah

2457. Di dalam ketentuan Pasal 10, ayat 2 Konvensi, upah harus dilindungi dari penyerahan upah hingga 
batasan yang dianggap perlu untuk pemenuhan kebutuhan pekerja dan keluarganya. Sebaliknya, Pasal 
8, meskipun meminta penentuan batasan pemotongan yang diperbolehkan, aturan ini tidak memuat 
ketentuan yang jelas bahwa upah harus dilindungi hingga batas yang dipandang perlu untuk kebutuhan 
pekerja dan keluarganya. Namun, asas yang serupa bahwa batasan yang lebih tinggi harus ditetapkan 
atas pemotongan upah, untuk memastikan bahwa pemotongan tersebut tidak terlalu berat, sehingga 
merampas pendapatan minimum yang dibutuhkan pekerja dan keluarga mereka, ditemukan di dalam Ayat 
1 dari Rekomendasi. Ketentuan ini, yang tidak diperkirakan dalam laporan asli Kantor Buruh Internasional 
sebelum penyusunan instrumen dan yang diadopsi pada dua sesi Konferensi tanpa pembahasan, (Catatan 
akhir 160) mengatur bahwa “segala upaya yang diperlukan harus diambil untuk membatasi pemotongan 
upah hingga batasan yang dipandang perlu untuk melindungi kebutuhan pekerja dan keluarganya”. 

248. Selain fakta bahwa tampaknya tidak ada penjelasan yang meyakinkan tentang mengapa prinsip untuk 
melindungi pendapatan pekerja dari pemotongan yang berlebihan tidak dimasukkan kedalam teks 
Konvensi, seperti yang terjadi pada penyerahan upah, Komite menganggap bahwa ketidaksesuaian ini tidak 
perlu dibesar-besarkan. Komite merasa puas bahwa Pasal 8, ayat 1, menetapkan suatu kewajiban untuk 
menetapkan batasan pemotongan upah, yang dengan sendirinya mengungkapkan masalah utamanya, 
yaitu pemotongan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak wajar. Dalam sejumlah 
kesempatan, komentar-komentar Komite mengenai penerapan Pasal 8 didasarkan pada pemahaman bahwa 
batasan harus ditetapkan atas keseluruhan pemotongan yang diizinkan hingga tingkatan yang perlu untuk 
kebutuhan para pekerja dan keluarga mereka. (Catatan akhir 161) Oleh karena itu, Komite menganggap 
bahwa Pasal 8, ayat 1 Konvensi telah memasukkan gagasan untuk menerapkan suatu batasan pemotongan 
upah guna menjamin kebutuhan pekerja dan keluarga mereka, walaupun gagasan ini hanya dikemukakan 
secara eksplisit pada Ayat 1 Rekomendasi.
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1.2.3.1. Batasan umum jumlah maksimum pemotongan upah

249. Undang-undang ketenagakerjaan di beberapa negara secara progresif memberlakukan batasan tertinggi 
pemotongan upah yang bersifat tetap. Angka-angka tersebut berkisar dari seperduapuluh atau sepersepuluh 
untuk porsi upah terendah, hinggal sepertiga atau setengah, dan bahkan dua pertiga, untuk porsi tertinggi, 
meskipun tidak ada batasan bagi pemotongan-pemotongan upah di atas jumlah yang telah ditentukan. Hal 
ini yang terjadi, misalnya, di Kamerun, (Catatan akhir 162) Pantai Gading, (Catatan akhir 163) Gabon 
(Catatan akhir 164) dan Senegal. (Catatan akhir 165) Di negara-negara tersebut, ketika perhitungan 
jumlah pemotongan akan dihentikan, seluruh tambahan upah harus dimasukkan, kecuali pembayaran 
biaya yang tidak disertakan, jumlah yang dapat dibayarkan dengan cara pengembalian atas biaya yang 
timbul untuk pekerja dan tunjangan-tunjangan keluarga. Serupa dengan hal itu, di Bulgaria, (Catatan 
akhir 166) batasan pemotongan upah tergantung pada tingkat pendapatan bulanan, dan berkisar antara 
seperlima dari upah para pekerja bila mereka menghasilkan hingga 60 leva, hingga setengah bila mereka 
menghasilkan 300 leva.

250. Banyak negara menetapkan jumlah maksimum yang dapat dipotong terkait dengan persentase khusus 
dari upah. Batasan yang ditetapkan sangat beragam antara satu negara dengan negara lainnya, dan 
ditetapkan sejumlah seperlima dari upah yang dihasilkan di Bahama (Catatan akhir 167) dan Thailand, 
(Catatan akhir 168) seperempat di Seychelles (Catatan akhir 169) dan Zambia, (Catatan akhir 170) 
dan sepertiga di Kuba, (Catatan akhir 171) Hongaria (Catatan akhir 172) dan Swaziland. (Catatan 
akhir 173) Sebaliknya, di Indonesia, (Catatan akhir 174) Panama (Catatan akhir 175) dan Rumania, 
(Catatan akhir 176) undang-undang mengatur bahwa jumlah total yang dipotong dari upah seorang 
pekerja selama periode satu bulan, tidak boleh melebihi 50 persen dari upah yang diperoleh oleh pegawai 
tersebut selama bulan tersebut, meskipun di Polandia, (Catatan akhir 177) seluruh pemotongan yang 
diizinkan, termasuk pemotongan untuk pembayaran pemeliharaan, pembayaran pajak penghasilan, upah 
yang dibayar di muka, dan denda, tidak boleh melebihi tiga perlima upah.

251. Di negara-negara lain, persentase maksimum dari upah yang dapat dipotong berbeda-beda tergantung 
pada jenis pemotongannya. Sebagai contoh, di Federasi Rusia (Catatan akhir 178) dan Ukraina, (Catatan 
akhir 179) jumlah total pemotongan tidak boleh melebihi 20 persen dari upah pekerja, atau 50 persen 
dalam kasus-kasus khusus yang diatur oleh legislasi. Dalam hal pemotongan berganda di bawah perintah 
pengadilan, para pekerja di dalam segala kasus harus mendapatkan tidak kurang dari 50 persen dari 
pendapatannya, kecuali bila ia sedang menjalani pidana penjara atau pengembalian tunjangan bagi anak-
anak di bawah umur. Serupa dengan hal itu, di India, (Catatan akhir 180) jumlah keseluruhan pemotongan 
upah yang dapat dilakukan di dalam segala periode upah dari pekerja apapun, tidak boleh melebihi dari 
50 persen upahnya, atau 75 persen dalam hal di mana pemotongan tersebut sepenuhnya atau sebagian 
dilakukan untuk pembayaran kepada koperasi. Di Srilanka, (Catatan akhir 181) keseluruhan pemotongan 
yang diizinkan berkisar dari 50 hingga 75 persen dari jumlah upah tergantung pada perdagangan di mana 
pekerja tersebut dipekerjakan. Di Kroasia, (Catatan akhir 182) Undang-Undang Perburuhan mengatur 
bahwa tidak lebih dari setengah dari gaji pekerja yang dapat dipotong secara paksa oleh hukum untuk 
memenuhi kewajiban hukum untuk menunjang orang lain dan tidak lebih dari sepertiga dari gaji untuk 
memenuhi kewajiban-kewajiban yang lain. Di Singapura, (Catatan akhir 183) jumlah total pemotongan 
terhadap gaji seorang pegawai di dalam satu kali periode gaji tidak boleh melebihi 50 persen gaji yang 
dibayarkan, tapi tidak termasuk pemotongan yang dilakukan karena absen, pembayaran pajak penghasilan, 
pengembalian upah yang dibayar di muka atau pinjaman dan pembayaran atas persetujuan dari pekerja 
kepada koperasi.

252. Di beberapa negara, undang-undang berusaha melindungi pekerja dari pemotongan upah yang 
berlebihan, bukan hanya dengan mengatur proporsi maksimum pendapatan yang boleh dipotong, 
namun juga dengan mengatur bahwa upah minimum harus tetap kebal dari pemotongan. Di Kirgiztan, 
(Catatan akhir 184) contohnya, jumlah total pemotongan yang diizinkan tidak boleh lebih dari 20 persen 
jumlah upah pegawai, dan dalam hal apapun juga, upah setelah dipotong tidak boleh kurang dari upah 
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minimum yang ditetapkan undang-undang. Di Republik Islam Iran, (Catatan akhir 185) hanya jumlah 
yang melebihi upah minimum yang dapat, melalui putusan pengadilan, ditahan untuk menutupi utang 
pekerja kepada pemberi kerja mereka, dan dalam hal apapun juga, jumlah tersebut tidak boleh melebihi 
seperempat dari jumlah keseluruhan upah. Serupa dengan hal tersebut, di Kolombia, (Catatan akhir 
186) dan Meksiko, (Catatan akhir 187) legislasinya mengatur bahwa tidak ada pemotongan yang boleh 
dilakukan atas upah bila pemotongan tersebut akan membuat upah pekerja tersebut berada di bawah 
tingkat upah minimum.

254. Di Republik Ceko (Catatan akhir 188) dan Slovakia, (Catatan akhir 189) undang-undang mengatur suatu 
jumlah tunai tetap yang bebas dari pemotongan, meskipun mengizinkan pemotongan-pemotongan tanpa 
pembatasan untuk jumlah yang melebihi angka tersebut.

254. Terakhir, perlu disebutkan bahwa di beberapa negara, seperti misalnya Bolivia, Kosta Rika, Republik 
Demokratik Kongo, Ekuador, Honduras, Jepang, Republik Korea, Nikaragua, Paraguay, Spanyol, Uganda, 
Uruguay dan Venezuela, legislasinya tidak memberikan petunjuk tentang batasan pemotongan upah 
yang diperbolehkan. Komite telah menekankan di sejumlah kesempatan tentang pentingnya penetapan 
suatu batasan total atas pemotongan yang dapat dilakukan terhadap upah pekerja karena, meskipun 
pada praktiknya tidak ada kesulitan yang muncul ketika pemotongan dilakukan terhadap sebagian kecil 
dari upah, permasalahan timbul atau dapat timbul ketika jumlah berbagai pemotongan tersebut dapat 
menghapuskan atau hampir menghapuskan upah tersebut. (Catatan akhir 190) 

1.2.3.2. Batasan yang spesi� k bagi bentuk-bentuk khusus pemotongan upah 

255. Di banyak negara, batasan-batasan khusus diatur untuk pemotongan dalam bentuk denda atas kesalahan 
yang dilakukan oleh seorang pekerja. Di Irak (Catatan akhir 191) dan Turki, (Catatan akhir 192) 
contohnya, denda tidak boleh melebihi dari upah tiga hari di dalam satu bulan, sementara di Kuwait, 
(Catatan akhir 193) Jamahiriya Arab Libya (Catatan akhir 194) dan Saudi Arabia, (Catatan akhir 195) 
pemotongan dalam sebulan tidak boleh melebihi dari jumlah yang setara dengan upah selama lima hari. 
Di Srilanka, (Catatan akhir 196) jumlah yang dipotong untuk segala denda yang diberlakukan terhadap 
pekerja oleh pemberi kerja sehubungan dengan segala tindakan atau kelalaian tidak boleh melebihi 5 
persen dari upah yang dihasilkan, sementara di Rumania, (Catatan akhir 197) tindakan pendisiplinan 
atas pelanggaran kewajiban yang disengaja di pihak pekerja dapat mengambil bentuk pengurangan upah 
sebesar 5 hingga 10 persen untuk periode dari satu hingga tiga bulan. Di Ekuador, (Catatan akhir 198) 
tidak ada pemberi kerja yang dapat memotong lebih dari 10 persen dari upah pekerja melalui denda.

256. Dalam hal pemotongan upah karena kelalaian kerja atau karena kehilangan atau kerusakan atas properti 
milik pemberi kerja, batasan yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan nasional sangat berbeda-
beda. Di Lebanon, (Catatan akhir 199) pemotongan karena kehilangan, kerusakan, atau kehancuran total 
dari mesin, alat, material, atau produk yang disebabkan oleh pekerja tidak boleh melebihi dari upah lima 
hari dalam satu bulan, sementara di Turki, (Catatan akhir 200) pemberi kerja berhak menahan sementara 
upah untuk tujuan menutupi kemungkinan klaim atas kerusakan tidak boleh melebihi upah sepuluh hari, 
dan segala kerusakan yang pada akhirnya disebabkan oleh para pekerja hanya dapat dipotong dari jumlah 
uang yang ditahan sebagai uang deposito tersebut. Di Meksiko, (Catatan akhir 201)  jumlah total dari 
pemotongan dalam hal apapun tidak boleh melebihi satu bulan gaji, dan setiap pembayarannya tidak 
boleh melebihi 30 persen dari jumlah di mana upah tersebut melebihi upah minimum. Di Vietnam, 
(Catatan akhir 202) dalam kasus kerusakan atas alat, perlengkapan, atau aset perusahaan lainnya yang 
tidak serius dan dikarenakan oleh kecerobohan, jumlah maksimum dari kompensasi dibatasi sebesar tiga 
bulan gaji dan dipotong secara bertahap dari upah dari keseluruhan 30 persen batas pemotongan bulanan 
yang diperbolehkan. Di Bolivia (Catatan akhir 203) dan Filipina, (Catatan akhir 204) pemotongan untuk 
kehilangan dan kerusakan alat-alat, material, atau perlengkapan yang disediakan oleh pemberi kerja kepada 
pekerja tidak boleh melebihi 20 persen dari upah pekerja dalam satu minggu. Di Paraguay, (Catatan 



128

2003, Perlindungan Upah

akhir 205) segala utang yang timbul akibat kehilangan atau kerusakan akan dibayar secara berturut-turut 
pada hari penggajian, sementara jumlah yang akan dipotong tidak boleh melebihi 30 persen dari upah 
bulanan pekerja yang bersangkutan. Sebaliknya, legislasi di Norwegia (Catatan akhir 206) membentuk 
suatu standar umum yang mengatur bahwa pemotongan upah dalam hal kompensasi atas kerusakan atau 
kehilangan yang diderita oleh perusahaan dan diakibatkan secara sengaja atau karena kecerobohan besar 
di pihak pekerja harus dibatasi hanya sebatas bagian dari klaim yang melebihi jumlah sewajarnya yang 
dibutuhkan oleh pekerja tersebut untuk menunjang dirinya sendiri dan rumah tangganya.

257. Sejumlah negara tertentu mengatur, melalui undang-undang, batasan pemotongan yang dapat dilakukan 
atas pengembalian upah yang dibayar di muka oleh pemberi kerja. Contohnya, di Ekuador (Catatan akhir 
207) dan Tunisia, (Catatan akhir 208) pemberi kerja tidak boleh memotong lebih dari 10 persen dari 
upah seorang pekerja untuk mengganti upah yang dibayar di muka. Serupa dengan hal tersebut, di Sudan, 
(Catatan akhir 209) pemotongan untuk membayar kembali upah yang dibayar di muka dapat dilakukan 
dalam jumlah yang tidak melebihi 15 persen dari gaji pokok, sementara di Argentina (Catatan akhir 210) 
dan Mauritius, (Catatan akhir 211)  pemotongan untuk tujuan pengembalian segala upah yang dibayar 
di muka tidak boleh melebihi seperlima dari remunerasi. Di Israel, (Catatan akhir 212) tidak lebih dari 
seperempat dari upah yang boleh dipotong karena utang pekerja kepada pemberi kerja untuk upah-upah 
yang dibayar di muka melebihi tiga bulan upah. Di Barbados (Catatan akhir 213) dan Dominika, (Catatan 
akhir 214)  jumlah total yang dapat dihentikan atau dipotong dari upah seorang pekerja di dalam segala 
periode pengupahan dalam hal material-material dan alat-alat yang disediakan oleh pemberi kerja atau 
segala uang yang diberikan di muka dalam bentuk pinjaman oleh pemberi kerja tidak boleh melebihi 
sepertiga upah yang diperoleh di dalam periode tersebut. Di Polandia, (Catatan akhir 215) pemotongan 
untuk pembayaran yang dibayar di muka yang diberikan kepada pekerja diperbolehkan hingga sebesar 
setengah dari remunerasi mereka. Terakhir, di Srilanka, (Catatan akhir 216) undang-undang mengatur 
bahwa pemotongan atas upah yang dibayar di muka akan dilakukan atas upah seorang pekerja dalam 
angsuran yang sama selama jangka waktu tidak lebih dari enam bulan.

258. Di beberapa negara, undang-undang mengatur batasan yang spesifi k untuk pemotongan yang terkait 
dengan pengembalian pinjaman, kredit pribadi, dan utang-utang lainnya, yang dapat berkisar dari 17 
persen, dalam hal ini di Republik Dominika, (Catatan akhir 217) 20 persen di Panama, (Catatan akhir 
218) sementara di Honduras, (Catatan akhir 219) hanya 25 persen dari jumlah yang lebih dari 100 
lempiras yang dapat dipotong.

1.3. Tugas untuk memberikan informasi terkait dengan pemotongan upah

259. Pasal 8, ayat 2 Konvensi mengharuskan para pekerja untuk diberitahukan, dengan cara yang dianggap 
paling sesuai oleh badan pemerintah yang berwenang, tentang syarat-syarat dan batasan pemotongan 
upah mereka. Teks mengenai ketentuan ini sesuai dengan penerimaan umum dalam dua pembahasan 
di Konferensi dan diadopsi dalam bentuk yang sama dengan aslinya yang diusulkan oleh Kantor Buruh 
Internasional. (Catatan akhir 220) Prinsip umum yang mendasari ketentuan ini adalah kebutuhan untuk 
mendapatkan penerimaan dari para pekerja baik secara tersurat maupun tersirat tentang persyaratan 
di mana pendapatan mereka boleh dikurangi dengan cara pemotongan. Dalam ketentuan yang jelas 
dari Pasal 8, ayat 2, penentuan cara yang tepat untuk memberlakukan kewajiban atas informasi menjadi 
kewenangan lembaga nasional.

260. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya ingin dicakup oleh ketentuan 
dalam Konvensi ini. Dalam pandangan Komite, keinginan yang sebenarnya dari para penyusun tampaknya 
adalah untuk memastikan bahwa para pekerja memiliki pengetahuan penuh, dan bila mungkin lebih 
maju, mengenai sifat dan batasan dari seluruh pemotongan yang memungkinkan yang dapat dikenakan 
terhadap upah mereka , sehingga mereka tidak akan terkejut atau terbuka bagi pemotongan upah secara 
sepihak. Dalam hal ini, meskipun itu menginformasikan para pekerja tentang legislasi yang relevan di 
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dalam kontrak-kontrak kerja mereka atau melalui pemberitahuan yang ditampilkan mengenai peraturan 
kerja internal cukup memadai bagi pemenuhan kewajiban di dalam Konvensi, namun masih ada pertanyaan 
tentang apakah catatan upah atau tanda terima upah menunjukkan pemotongan atas periode-periode upah 
yang spesifi k yang dapat dianggap cukup memadai. Selain itu, Pasal 8, ayat 2 Konvensi merujuk pada 
pemotongan yang “dapat dilakukan”, yang menunjukkan bahwa para pekerja harus menerima informasi 
tentang syarat dan batasan pemotongan secara umum, secara terpisah, dan selain dari informasi yang 
spesifi k yang diterima pada setiap pembayaran.

261. Komite kemudian berpendapat bahwa Pasal 8, ayat 2 Konvensi harus dibaca secara bersama-sama dengan 
Pasal 14(a) Konvensi dan mempertimbangkan Ayat 6 Rekomendasi, yang mengatur bahwa para pekerja 
harus diinformasikan sebelum mereka memasuki masa kerja dan ketika ada perubahan apapun yang terjadi 
dalam persyaratan upah di mana mereka dipekerjakan, termasuk kondisi-kondisi di mana pemotongan 
upah dapat dilakukan. Oleh karena itu, Komite mengacu kepada Bab VII di bawah ini untuk informasi yang 
lebih terperinci mengenai hukum dan praktik nasional sehubungan dengan aspek pemotongan upah ini.

262. Legislasi di sejumlah negara secara spesifi k mengatur bahwa, pada saat pengesahan kontrak kerja, seorang 
pemberi kerja berkewajiban memberikan informasi yang jelas kepada pekerja tersebut tentang syarat-
syarat yang berkaitan dengan pembayaran upah. Hal ini terjadi, misalnya, di Lebanon, (Catatan akhir 
221) Ukraina (Catatan akhir 222) dan Zambia. (Catatan akhir 223) Di Bahama, (Catatan akhir 224) 
dan Uganda, (Catatan akhir 225) suatu kontrak kerja harus memasukkan kekhususan-kekhususan tertentu, 
termasuk upah yang dibayar di muka dan cara pembayaran atas pembayaran di muka tersebut. Di Malta, 
(Catatan akhir 226) seorang pemberi kerja harus menjelaskan kepada pekerja, setelah bergabung, 
mengenai ketentuan tentang segala syarat kerja yang diakui yang berlaku.

263. Di sejumlah negara, undang-undangnya mengatur ketentuan tentang rincian upah atau pernyataan 
upah pada saat pembayaran yang menunjukkan jumlah dan alasan-alasan atas segala pemotongan yang 
dilakukan atas upah kotor. Hal ini yang terjadi, misalnya, di Republik Demokratik Kongo, (Catatan akhir 
227) Hongaria, (Catatan akhir 228) Mauritius, (Catatan akhir 229) Norwegia, (Catatan akhir 230) 
Spanyol, (Catatan akhir 231) Swaziland, (Catatan akhir 232) Turki, (Catatan akhir 233) Inggris, (Catatan 
akhir 234) Uruguay (Catatan akhir 235) dan Venezuela. (Catatan akhir 236) di Republik Ceko, (Catatan 
akhir 237) pernyataan upah diwajibkan, namun hanya bagi para pegawai yang menerima gaji bulanan.

264. Dalam kasus yang lain, undang-undang mengatur penyimpanan catatan upah di mana seluruh upah 
tertentu dari pekerja, termasuk pemotongan upah dan upah bersih, harus dicatat. Siatuasi ini terdapat, 
misalnya, di Mesir, (Catatan akhir 238) Irak (Catatan akhir 239) dan Republik Korea. (Catatan akhir 
240) di El Salvador, (Catatan akhir 241) Srilanka (Catatan akhir 242) dan Sudan, (Catatan akhir 243) 
sebuah catatan yang terperinci harus dibuat untuk segala pemotongan yang dilakukan atas upah pekerja, 
meskipun pemberi kerja tersebut tidak memiliki kewajiban untuk memberikan salinan catatan tersebut 
kepada pekerja, kecuali pekerja tersebut memintanya secara khusus.

265. Di negara-negara tertentu, seperti Benin, (Catatan akhir 244) Kolombia (Catatan akhir 245) dan Togo, 
(Catatan akhir 246) legislasi nasionalnya mengharuskan persyaratan remunerasi, termasuk pemotongan 
yang diizinkan, untuk ditempatkan di kantor pemberi kerja atau di tempat-tempat di mana para pekerja 
dibayar. Di Jamahiriya Arab Libya, (Catatan akhir 247) undang-undang mengharuskan pemberi kerja 
menempatkan aturan mengenai sanksi pendisiplinan, jenis sanksi, dan syarat-syarat pemberlakuannya di 
suatu tempat yang terlihat jelas di lokasi perusahaan.

266. Satu hal yang membutuhkan klarifi kasi adalah apakah dapat ditetapkan suatu dugaan atas pengetahuan 
mengenai syarat-syarat dan batasan yang berlaku bagi pemotongan yang diatur oleh undang-undang. 
Komite berpendapat bahwa publikasi terhadap syarat,  dan batasan yang terkait dengan pemotongan 
di dalam Kitab Hukum Perburuhan, yang diketahui oleh seluruh pekerja, dapat dianggap memadai 
untuk tujuan Konvensi ini. (Catatan akhir 248) Dengan mengingat bahwa Pasal 8, ayat 2, menyerahkan 
kepada badan pemerintah yang berwenang untuk menentukan cara yang paling sesuai dalam mengatur 
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pemotongan upah agar diketahui oleh pekerja, hal ini dapat dilihat sebagai suatu cara yang sah dari 
kewenangan diskresi yang diberikan oleh Konvensi. Serupa dengan itu, apabila pemotongan upah diatur 
oleh kesepakatan kolektif, maka dapat diasumsikan bahwa serikat-serikat buruh yang bersangkutan 
menyebarluaskan isi dari kesepakatan kolektif secara memadai, sehingga tidak diperlukan upaya-upaya 
khusus untuk tujuan ini. Karena itu, Komite menganggap bahwa publikasi resmi dari undang-undang 
dan peraturan, selain dari publisitas yang diberikan oleh media massa, dan penyebarluasan atas informasi 
yang relevan oleh organisasi-organisasi para pemberi kerja dan pekerja dapat dilihat sebagai metode yang 
sesuai, dalam artian dari Pasal 8, ayat 2 dari Konvensi, untuk memberitahu para pekerja mengenai syarat-
syarat dan batas-batas pemotongan upah yang dikenakan terhadap mereka.

1.4. Pelarangan terhadap pemotongan upah untuk tujuan mendapatkan atau mempertahankan 
pekerjaan

267. Pasal 9 Konvensi mengatur bahwa segala pemotongan upah dengan tujuan untuk memastikan suatu 
pembayaran langsung atau tidak langsung dengan maksud untuk mendapatkan atau mempertahankan 
pekerjaan, yang dilakukan oleh seorang pekerja kepada seorang pemberi kerja atau perwakilannya atau 
kepada perantara (seperti misalnya seorang kontraktor atau perekrut) harus dilarang. Berdasarkan catatan, 
ketentuan ini menimbulkan perdebatan yang keras di antara para penyusun Konvensi. Pembahasan-
pembahasan difokuskan secara umum pada apakah biaya-biaya untuk lembaga ketenagakerjaan berada 
di dalam lingkup dari ketentuan ini, dan, karena itu, apakah biaya-biaya tersebut harus dianggap sebagai 
pemotongan upah yang dilarang sebagai bentuk pembayaran dengan tujuan untuk menjamin atau 
mempertahankan pekerjaan. (Catatan akhir 249) Meskipun perbedaan pendapat terus berlangsung 
selama kerja-kerja persiapan untuk Konvensi, tampak jelas bagi Komite bahwa, seperti yang akhirnya 
disusun, Pasal 9 melarang pemotongan upah untuk pembayaran kepada lembaga yang mengutip bayaran 
dengan tujuan untuk mendapatkan atau mempertahankan pekerjaan. Namun, pelarangan ini tidak berlaku 
pada pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh pekerja tersebut ke lembaga penempatan (tanpa 
melibatkan pemotongan upah apapun) di negara di mana lembaga ketenagakerjaan yang memungut 
bayaran diperbolehkan untuk beroperasi di dalam lingkup undang-undang dan praktik nasional. (Catatan 
akhir 250) 

268. Di banyak negara, legislasi nasional secara jelas melarang segala pemotongan yang merupakan pembayaran 
oleh pekerja kepada pemberi kerja atau suatu lembaga milik pemberi kerja dengan tujuan untuk menjamin 
dan mempertahankan pekerjaan. Hal ini terjadi, contohnya, di Bahrain, (Catatan akhir 251) Hongaria, 
(Catatan akhir 252) Swaziland (Catatan akhir 253) dan Ukraina. (Catatan akhir 254) di Amerika Serikat, 
(Catatan akhir 255) legislasi federal melarang “penyuapan” di mana seorang pegawai mengembalikan 
secara langsung atau tidak langsung kepada pemberi kerja, atau kepada orang lain, untuk keuntungan 
pemberi kerja, seluruh atau sebagian dari upah yang diberikan kepada pegawai tersebut. Selain itu, 
beberapa undang-undang perburuhan melarang pemberi kerja, lembaga, atau perwakilan dari pemberi 
kerja, untuk meminta atau menerima, secara langsung atau tidak langsung dari seorang pegawai, bayaran, 
hadiah, tip, persenan, atau remunerasi atau pembayaran lainnya, sebagai suatu syarat atas keberlanjutan 
pekerjaan. Di Meksiko, (Catatan akhir 256) undang-undang mengatur bahwa segala transfer atau 
penyerahan upah demi keuntungan pemberi kerja atau pihak ketiga batal demi hukum, terlepas dari jenis 
atau bentuk dari badan usaha tersebut. Di negara-negara lain, seperti misalnya Kosta Rika, (Catatan akhir 
257) Guatemala (Catatan akhir 258) dan Nikaragua, (Catatan akhir 259) undang-undang melarang 
pemberi kerja untuk meminta atau menerima uang atau pembayaran dalam bentuk barang atau jasa 
dari para pekerja sebagai balasan, karena telah menerima mereka untuk bekerja atau untuk alasan-alasan 
lainnya. Di Namibia, (Catatan akhir 260) seorang pemberi kerja tidak boleh mewajibkan seorang pekerja 
untuk membayar atau membayar kembali segala remunerasi yang dapat dibayarkan atau dibayarkan, atau 
untuk melakukan tindakan apapun juga sebagai akibat langsung atau tidak langsung di mana pegawai 



131

tidak bisa mendapatkan keuntungan atas remunerasi yang dapat dibayarkan atau telah dibayarkan.

269. Di beberapa negara tertentu, seperti Mesir, (Catatan akhir 261) Jamahiriya Arab Libya (Catatan akhir 
262) dan Saudi Arabia, (Catatan akhir 263) legislasi nasionalnya tampak hanya memberlakukan kewajiban 
dalam Konvensi ini secara sebagian, karena legislasi tersebut melarang pembayaran yang dilakukan oleh 
para pengangguran dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan. Di Brasil (Catatan akhir 264) dan 
Spanyol, (Catatan akhir 265) segala ketentuan dalam suatu kontrak kerja yang mewajibkan pekerja untuk 
membayar kepada suatu lembaga ketenagakerjaan sementara, sejumlah uang untuk rekrutmen, pelatihan, 
atau biaya-biaya kontrak adalah batal demi hukum. Di negara-negara lain, seperti Barbados, (Catatan 
akhir 266) Guyana (Catatan akhir 267) dan Saint Vincent dan Grenadines, (Catatan akhir 268) lingkup 
dari pelarangan juga tampaknya lebih sempit dari yang diharuskan oleh Konvensi, karena pelarangan 
tersebut hanya berlaku bagi para pemagang atau orang-orang yang belajar. Hukum juga melarang 
pemberi kerja untuk menerima secara langsung atau tidak langsung dari orang-orang semacam itu, atau 
atas nama mereka, atau atas keuntungan mereka, segala bayaran dengan cara premium, namun, tanpa 
mengecualikan, pembayaran biaya magang untuk melaksanakan suatu instrumen magang yang telah 
disetujui oleh suatu dewan upah. Serupa dengan itu, di Bolivia, (Catatan akhir 269)  pemotongan upah 
untuk pembayaran kepada kontraktor atau para subkontraktor dilarang hanya untuk para pekerja rumah 
tangga.

270. Di sejumlah negara, tidak ada ketentuan yang spesifi k mengenai hal ini. Namun, ketentuan yang mengatur 
pemotongan upah tampak memberikan pengecualian terhadap kemungkinan pemotongan upah yang 
pada praktiknya merupakan suatu pembayaran langsung atau tidak langsung dengan tujuan untuk 
mendapatkan atau mempertahankan pekerjaan. Contohnya, di Argentina, (Catatan akhir 270) Azerbaijan, 
(Catatan akhir 271) Israel, (Catatan akhir 272) Federasi Rusia (Catatan akhir 273) dan Srilanka, 
(Catatan akhir 274) pemotongan upah yang diperbolehkan secara lengkap diatur di dalam undang-
undang dan peraturan nasional. Serupa dengan itu, di Botswana, (Catatan akhir 275) Irak, (Catatan 
akhir 276) Nigeria (Catatan akhir 277) dan Rumania, (Catatan akhir 278) tidak ada pemberi kerja yang 
boleh melakukan pemotongan apapun, atau membuat suatu perjanjian dengan pegawai manapun untuk 
pemotongan tersebut, atau untuk segala pembayaran kepada pemberi kerja oleh pegawai, kecuali bila hal 
tersebut secara jelas diperbolehkan di dalam legislasi perburuhan, kesepakatan kolektif, atau suatu putusan 
arbitrase. Selain itu, di Kamerun, (Catatan akhir 279) Chad, (Catatan akhir 280) Djibouti, (Catatan akhir 
281) Gabon, (Catatan akhir 282) Madagaskar, (Catatan akhir 283) Niger, (Catatan akhir 284) Senegal 
(Catatan akhir 285) dan Togo, (Catatan akhir 286) undang-undang mengatur bahwa segala klausul di 
dalam suatu kontrak perburuhan atau kesepakatan kolektif yang mengizinkan pemotongan selain dari 
yang telah secara jelas diperbolehkan di dalam Kitab Hukum Perburuhan adalah batal demi hukum. Selain 
itu, di kebanyakan negara tersebut di atas, undang-undang menetapkan bahwa siapapun yang meminta 
atau menerima bayaran atau ongkos apapun juga untuk bertindak sebagai seorang perantara untuk 
penetapan atau pembayaran upah, biaya, atau ongkos dalam bentuk apapun, sebagai pelanggaran yang 
dapat dihukum. Lebih lanjut lagi diatur bahwa segala jumlah yang ditahan dari para pekerja dinyatakan 
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ini dan akan dikenakan beban bunga dengan besaran yang 
ditentukan oleh undang-undang sejak tanggal di mana upah tersebut seharusnya dibayarkan, dan dapat 
diklaim sampai hak tersebut dilarang melalui pembatasan.

271. Dalam berbagai kesempatan, Komite telah menyampaikan komentar kepada para pemerintah tentang 
kebutuhan untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan legislatif yang sesuai secara efektif dan menyeluruh 
yang melarang pemotongan upah untuk mendapatkan atau mempertahankan pekerjaan. Secara khusus, 
Komite telah menekankan bahwa pelarangan ini harus berlaku, bukan hanya ketika pemotongan dilakukan 
secara langsung oleh pemberi kerja, atau ketika pembayaran atau kompensasi yang lainnya akhirnya akan 
diterima oleh pemberi kerja, namun juga dalam kaitannya dengan pemotongan upah yang dilakukan 
oleh orang lain selain dari pemberi kerja, seperti para kontraktor atau perekrut tenaga kerja. Sebaliknya, 
di sejumlah kasus di mana telah disebutkan bahwa legislasi mengenai layanan ketenagakerjaan menjamin 
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penerapan pasal Konvensi ini yang terkait dengan pembayaran kepada para perantara, Komite telah 
mencatat bahwa ketentuan semacam itu tidak memberikan perlindungan yang memadai kepada para 
pekerja dari pembayaran-pembayaran kepada para pemberi kerja atau para perwakilan dengan tujuan 
untuk mendapatkan atau mempertahankan pekerjaan. (Catatan akhir 287) Komite terkadang menerima 
hasil pengamatan dari organisasi-organisasi pekerja yang menuduh adanya pelanggaran terhadap Pasal 
8 dan 9 Konvensi. Contohnya, baru-baru ini ada laporan dari suatu serikat pekerja transportasi nasional 
bahwa para pekerja di perusahaan-perusahaan transportasi publik secara sistematis dikenakan pemotongan 
upah untuk mengkompensasi kehilangan yang disebabkan oleh tidak berfungsinya sistem registrasi 
elektronik pengguna, kerusakan mekanik dari kendaraan-kendaraan, dan kecelakaan lalu lintas, dan bahwa 
pemotongan tersebut dipraktikkan dengan tujuan agar pekerja dapat mempertahankan pekerjaan mereka. 
(Catatan akhir 288) 

2. Pemotongan dan pengalihan upah

272. Ketika para pekerja berutang, sebagian upah mereka dapat ditahan oleh pemberi kerja sebagai eksekusi dari 
perintah pengadilan atas hal tersebut, yang juga dikenal sebagai perintah pemotongan, pembekuan, atau 
penyitaan. Sebagai gantinya, para pekerja dapat memilih untuk menyepakati dengan badan pengadilan 
atau lembaga pemerintah yang berwenang untuk membuat pengaturan suka rela, atau pemotongan, 
di mana sebagian dari upah dibayarkan secara langsung kepada kreditur untuk menyelesaikan utang 
tersebut. Pada saat yang sama, legislasi nasional di banyak negara melindungi upah buruh sebagai sumber 
pendapatan utama para pekerja, dengan menetapkan bagian dari upah yang tidak boleh dikenakan 
pemotongan dan yang, secara teoritis, harus memungkinkan para pekerja dan keluarga mereka untuk 
memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, tingkat perlindungan tersebut tergantung pada sifat utang 
tersebut, karena tidak seluruh jenis utang dapat dikenakan pembatasan yang terkait dengan porsi upah 
yang tidak bisa dipotong. Pasal 10 Konvensi menetapkan dua prinsip utama; pertama bahwa pemotongan 
upah hanya dapat dilakukan dengan cara dan dengan batas-batas yang diatur oleh undang-undang 
atau peraturan nasional, dan yang kedua bahwa pemotongan harus tetap dalam batas-batas yang bisa 
menjamin standar hidup yang layak bagi pekerja dan keluarga mereka, meskipun penentuan syarat-syarat 
dan batasan diserahkan kepada lembaga nasional.

2.1. Pengamatan-Pengamatan Umum

273. Tidak ada petunjuk yang tegas dalam pekerjaan persiapan bagi instrumen yang dibahas dalam kaitannya 
dengan pertanyaan mengapa pemotongan upah ditempatkan pada pasal yang terpisah. Namun 
alasannya dapat saja karena prosedur ini, tidak seperti pemotongan yang lain, menyangkut pihak ketiga 
di luar hubungan pekerja-pemberi kerja, meskipun asalnya juga berbeda dari pemotongan lain karena 
kewenangan yudisial mereka. Pasal 8 diduga bertujuan untuk menyampaikan jenis pemotongan selain 
dari yang dicakup oleh Pasal 10. Ketentuan Konvensi soal pemotongan upah, bertolak belakang dengan 
ketentuan mengenai pemotongan secara umum, tidak menyebutkan kesepakatan-kesepakatan kolektif atau 
putusan arbitrase sebagai cara pengaturan, karena telah diketahui secara umum bahwa hal-hal tersebut 
sepenuhnya tergantung pada izin legislatif. Selain itu, seperti yang dicatat di atas, meskipun pengurangan 
yang dirujuk oleh Pasal 8 diambil dari upah kotor, pemotongan upah tampaknya lebih terkait dengan 
remunerasi bersih, yaitu jumlah upah yang tersisa setelah pemotongan.

274. Hubungan antara Pasal 10 dengan Pasal 5 dan 6 harus juga dipertimbangkan dalam hal ini. Pada saat 
penyusunan ketentuan mengenai pembayaran upah secara langsung kepada pekerja, suatu pertanyaan 
diangkat, yaitu mengenai kewenangan pengadilan untuk memerintahkan, bahkan tanpa persetujuan 
dari para pekerja yang bersangkutan, pembayaran upah, atau bagian tertentu dari upah mereka, kepada 
keluarga mereka. Posisi yang diambil pada saat itu adalah bahwa tidak ada permasalahan yang akan timbul 
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sehubungan dengan hal ini, karena kewenangan dari pengadilan ditetapkan oleh hukum dan oleh karena 
itu, masalah tersebut dicakup oleh acuan kepada undang-undang atau peraturan nasional dalam Pasal 5. 
Serupa dengan hal tersebut, pemotongan upah tampaknya dimungkinkan di dalam ketentuan legislatif 
yang mewajibkan agar upah dibayarkan langsung kepada seorang pegawai, namun yang memperbolehkan 
suatu pengecualian “di mana pegawai yang bersangkutan sepakat atas sebaliknya”. Meskipun penyerahan 
dibahas terpisah di dalam Pasal 10, namun hal tersebut juga relevan di dalam pembahasan mengenai 
Pasal 5 tentang pembayaran upah secara langsung.

275. Terkait dengan Pasal 6, ada pertanyaan yang diangkat sehubungan dengan apakah pasal ini hanya 
melarang pembatasan sepihak dari pemberi kerja terhadap kebebasan para pekerja untuk membelanjakan 
upah mereka, atau apakah pembatasan-pembatasan di mana pekerja yang bersangkutan memberikan 
persetujuan kontraktual mereka, seperti misalnya pengaturan pengalihan upah, juga dilarang secara tidak 
langsung. Harus jelas, dalam hal ini, bahwa pengaturan pengalihan secara bebas yang disepakati oleh 
para pekerja yang bersangkutan dapat dilihat sebagai suatu manifestasi dari kebebasan mereka untuk 
membelanjakan upah mereka. Dalam hal ini tidak tampak adanya kesulitan sehubungan dengan ketentuan 
Pasal 6 meskipun mungkin terdapat beberapa kesulitan dalam kaitannya dengan Pasal 10. Namun, apa 
yang tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal 6 adalah memotong upah pekerja untuk melakukan eksekusi 
atas suatu pengaturan pengalihan yang didapatkan melalui pemaksaan dalam bentuk apapun, baik 
pemaksaan tersebut dilakukan oleh pemberi kerja ataupun oleh pihak lain di dalam kesepakatan yang 
mengizinkan pengalihan upah.

2.2. Syarat-syarat dan batasan-batasan

276. Banyak negara telah menetapkan ketentuan yang sangat terinci mengenai pemotongan dan pengalihan 
upah. Secara umum, pemotongan upah tersebut diperbolehkan dengan didasarkan pada perintah 
pengadilan untuk menyelesaikan utang pribadi. Dalam hal ini, sebagai contoh, di Aljazair, (Catatan akhir 
289) Azerbaijan, (Catatan akhir 230) Irak, (Catatan akhir 291) Tajikistan, (Catatan akhir 292) dan 
Yaman. (Catatan akhir 293) Di negara-negara lain, seperti misalnya Republik Ceko (Catatan akhir 294) 
dan Slowakia, (Catatan akhir 295) legislasi nasional mengizinkan penyitaan atas upah melalui keputusan 
yang dapat ditegakkan bukan hanya dari suatu pengadilan, namun juga dari suatu badan administratif 
pemerintah. Di banyak negara, termasuk Bulgaria, (Catatan akhir 296) Guinea-Bissau (Catatan akhir 
297) dan Peru, (Catatan akhir 298) penyerahan upah diatur dengan ketentuan yang relevan di dalam 
Kitab Hukum Acara Perdata.

277. Di banyak negara, pemotongan penghasilan pekerja adalah akibat dari kegagalan dalam melaksanakan 
perintah pembayaran tunjangan, yaitu perintah mengenai tunjangan perceraian dan pembayaran tunjangan 
yang lainnya. Hal ini yang terjadi, contohnya, di Malta (Catatan akhir 299) dan Zambia. (Catatan akhir 
300) di Mesir (Catatan akhir 301) dan Republik Arab Syria, (Catatan akhir 302) meskipun mengatur 
pemotongan upah terkait dengan pelunasan utang secara umum, undang-undang menyebutkan bahwa 
pembayaran tunjangan perceraian merupakan utang yang diutamakan.

278. Di negara-negara tertentu, seperti misalnya Benin, (Catatan akhir 303) Guinea (Catatan akhir 304)  dan 
Madagaskar, (Catatan akhir 305) upah dapat dipotong untuk pengembalian pembayaran di muka oleh 
pemberi kerja. Serupa dengan itu, di Republik Islam Iran, (Catatan akhir 306) pemotongan diatur hanya 
dalam kaitannya dengan utang terhadap pemberi kerja. Di Hongaria, (Catatan akhir 307) pengadilan 
dapat mengeluarkan perintah penyitaan, yang memungkinkan pemberi kerja mengembalikan jumlah 
yang dibayarkan kepada pekerja tanpa justifi kasi hukum atau untuk pengembalian utang yang lain. 
Sebaliknya, di Kirgiztan, (Catatan akhir 308) Republik Moldova (Catatan akhir 309) dan Federasi Rusia, 
(Catatan akhir 310) seorang pemberi kerja berhak mengeluarkan instruksi retensi dan memotong upah 
atas jumlah yang telah dibayarkan di muka, atau salah perhitungan selama tidak lebih dari satu bulan dari 
masa kadaluarsa dari ketentuan yang ditetapkan mengenai pengembalian upah yang dibayar di muka 
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atau kelebihan jumlah yang dibayarkan karena terjadi kesalahan. Bila pemberi kerja gagal bertindak 
dalam batas waktu ini, atau bila pekerja yang bersangkutan mempermasalahkan alasan dan jumlah yang 
diretensi, maka pelunasan utang harus didapatkan melalui upaya hukum. 

279. Perlu juga disebutkan negara-negara di mana upah dinyatakan kebal dari pemotongan atau penyitaan, 
sehingga seorang kreditur tidak dapat mendapatkan pembayaran secara langsung dari seorang pemberi 
kerja atas bagian apapun dari upah seorang pekerja dalam pelunasan atas utang yang diakui oleh putusan 
pengadilan. Seperti misalnya di Srilanka, (Catatan akhir 311) gaji dan pembiayaan atau upah pegawai 
negeri, buruh, dan pekerja rumah tangga tidak bisa disita atau dijual untuk membayar utang berupa 
uang. Serupa dengan itu, di Brasil, (Catatan akhir 312) Republik Dominika, (Catatan akhir 313) Ekuador, 
(Catatan akhir 314) Meksiko (Catatan akhir 315) dan Uruguay, (Catatan akhir 316) sebagai suatu 
aturan umum, upah tidak dikenakan pemotongan kecuali dalam hal pembayaran tunjangan perceraian 
dan tunjangan hidup.

280. Pemotongan seringkali diizinkan untuk pengembalian utang pribadi atau pembayaran di muka yang 
diberikan pemberi kerja. Pemotongan tersebut tidak boleh melebihi porsi upah yang boleh diserahkan 
dan dapat dilakukan hanya berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh pekerja yang mengalihkan 
itu sendiri di hadapan seorang hakim pengadilan lokal atau seorang agen dari pengawasan perburuhan. 
Bila kedua badan pemerintah semacam itu tidak tersedia dalam jarak dekat, maka persetujuan dari pekerja 
tersebut dapat direkam secara tertulis di hadapan kepala petugas unit administratif terdekat. Rincian dari 
kesepakatan pemotongan, termasuk batasan yang dapat diserahkan atas upah pekerja dan jumlah yang 
diserahkan diberitahukan oleh badan terdaftar kepada pemberi kerja, yang kemudian diberikan kewenangan 
untuk melakukan pemotongan tersebut atas upah pekerja yang bersangkutan. Penerima pengalihan dapat 
mendapatkan jumlah yang dipotong secara langsung dari orang yang membayar remunerasi setelah 
dibuatnya satu salinan dari pernyataan pekerja yang didaftarkan dengan baik. Segala pemotongan 
upah berdasarkan pengaturan pemotongan harus terlihat di dalam pernyataan gaji pekerja. Pengaturan 
pemotongan dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan (misalnya dengan alasan kecurigaan terjadinya 
penipuan), atau dihentikan melalui kesepakatan bersama, dikenakan syarat-syarat formal yang sama, 
yaitu pernyataan yang diajukan kepada seorang hakim atau pengawas peruburuhan. Peraturan mengenai 
penyerahan upah yang serupa ditemukan, contohnya, di Aljazair, (Catatan akhir 317) Chad, (Catatan 
akhir 318) Gabon, (Catatan akhir 319) Niger (Catatan akhir 320) dan Senegal. (Catatan akhir 321) Di 
Amerika Serikat, (Catatan akhir 322) undang-undang perburuhan pada umumnya mewajibkan bahwa 
seluruh pemotongan upah atau gaji yang dapat dibayarkan atau akan dapat dibayarkan kepada siapapun, 
agar dapat menjadi sah, harus diakui oleh pihak yang melakukan penyerahan di hadapan seorang notaris 
publik atau pegawai berwenang lainnya. Pemotongan harus dicatatkan di kantor administrasi daerah di 
mana uang tersebut akan dibayarkan dan salinan diberikan kepada pemberi kerja atau orang yang akan 
melakukan pembayaran. Dalam beberapa kasus, penerimaan yang cepat atas pengalihan yang dilakukan 
oleh pemberi kerja juga diwajibkan dan penerimaan tersebut harus dicatatkan kepada auditor daerah di 
wilayah tempat tinggal pihak yang melakukan pembayaran. Selain itu, beberapa undang-undang negara 
mengatur bahwa tidaklah sah suatu pengalihan apabila dibuat oleh seorang yang telah menikah kecuali 
dilampiri persetujuan tertulis dari pasangan orang  yang membuat pengalihan tersebut.

281. Di beberapa negara, undang-undang secara jelas melarang pengalihan atau transfer atas upah, secara 
keseluruhan ataupun sebagian, kepada pihak ketiga atas dasar apapun juga. Hal ini yang terjadi, di 
Argentina, (Catatan akhir 323) Kolombia, (Catatan akhir 324) Meksiko, (Catatan akhir 325) Panama 
(Catatan akhir 326) dan Venezuela. (Catatan akhir 327) Di negara-negara yang lain, seperti Bolivia, 
Ekuador, Nikaragua dan Paraguay, legislasi nasional tidak memuat ketentuan khusus apapun mengenai 
perlindungan upah dari pengalihan.

282. Di banyak negara, proporsi minimum upah yang tetap dinyatakan kebal dari pemotongan atau 
pengalihan, dengan pemahaman yang jelas bahwa para pekerja harus, dalam segala hal, diperbolehkan 
untuk mempertahankan sejumlah uang yang penting bagi pemenuhan kebutuhan diri mereka sendiri 
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dan tanggungan mereka. Pada praktiknya, ada berbagai metode untuk menentukan jumlah minimum 
yang tetap kebal dari pemotongan atau pengalihan. Mungkin merupakan jumlah tetap yang dinyatakan 
di dalam mata uang nasional. Di Republik Ceko (Catatan akhir 328) dan Slovakia, (Catatan akhir 329) 
contohnya, undang-undang mengatur jumlah minimum dari upah bulanan yang tidak boleh dikenakan 
eksekusi oleh putusan-putusan pengadilan atau dikenakan pemotongan. Jumlah ini dapat ditingkatkan 
melalui jumlah tetap bagi pasangan dan setiap tanggungan, namun tidak boleh melebihi batasan teratas 
yang diatur di mana pemotongan dapat dilakukan tanpa pembatasan. Serupa dengan itu, di Luksemburg, 
(Catatan akhir 330) 550 euro yang pertama dari gaji bulanan tidak boleh dikenakan pengalihan. Hal 
ini juga yang terjadi di Malta, (Catatan akhir 331) di mana hanya gaji yang melebihi 300 lira per bulan 
yang dapat dikenakan perintah pembayaran utang kepada pihak ketiga (garnishee order) yang dikeluarkan 
oleh pengadilan mengenai bagian dari gaji yang melebihi jumlah tersebut di atas, sementara di Srilanka, 
(Catatan akhir 332) gaji dan tunjangan-tunjangan seorang pegawai di toko atau kantor, bila gaji dan 
tunjangan tersebut secara keseluruhan tidak melebihi jumlah yang diatur, bebas dari penyitaan untuk 
pengembalian atau pembayaran uang. Di Guatemala, (Catatan akhir 333) legislasi mengatur bahwa 
suatu upah bulanan yang tidak lebih dari 100 quetzals tidak boleh diserahkan, atau ditransfer kepada 
pihak-pihak ketiga selain dari pasangan dan para anggota keluarga dari pekerja tersebut.

283. Dalam kasus yang lain, jumlah dari upah bulanan yang tidak dikenakan pemotongan atau pengalihan 
tidak berjumlah tetap, namun berbeda-beda dengan mengacu ketentuan hukum lain. Di Nikaragua, 
(Catatan akhir 334) contohnya, legislasi membebaskan upah  dari pemotongan sampai level jumlah 
upah minimum, sementara di Israel, (Catatan akhir 335) porsi upah yang tidak boleh dipotong, ditransfer 
atau dikenakan biaya, ditetapkan sebagai suatu jumlah yang sama dengan tunjangan di dalam Undang-
Undang Jaminan Pendapatan yang akan dibayarkan pada bulan sebelum pembayaran upah kepada 
seorang pegawai, sesuai dengan komposisi dari keluarganya, bila dia berhak atas tunjangan tersebut.

284. Beberapa negara menetapkan jumlah tertentu yang tidak dapat dikenakan pemotongan, serta persentase 
minimum yang dapat dipotong dari bagian upah yang melebihi jumlah yang tidak dapat dikenakan 
pemotongan. Di Austria, (Catatan akhir 336) contohnya, jumlah upah yang tidak dapat disita ditetapkan 
sejumlah 6,500 shillings, yang dapat ditingkatkan menjadi 1,200 shillings bagi tiap orang, yang kepadanya 
debitur tersebut membayar tunjangan hidup, namun sampai 70 persen bagian apapun dari upah yang 
melebihi 27,000 shillings dapat dikenakan penyitaan. Di Mesir (Catatan akhir 337) dan Republik Syria 
Arab, (Catatan akhir 338) tidak lebih dari seperempat upah yang melebihi dari jumlah yang ditentukan 
dapat dikenakan pemotongan atau pengalihan untuk pelunasan utang. Namun, di negara-negara yang 
lain, undang-undang menentukan jumlah upah minimum yang tidak dapat dikenakan penyitaan, namun 
jumlah maksimum yang dapat dikenakan pemotongan dikemukakan dalam bentuk persentase dari 
keseluruhan jumlah upah. Di Tajikistan, (Catatan akhir 339) hingga setengah dari jumlah remunerasi 
buruh dapat dikenakan penyitaan melalui perintah untuk pengeksekusian klaim-klaim, yang mengatur 
bahwa jumlah bersih dari upah yang akan diterima oleh pekerja tidak boleh kurang dari jumlah upah 
minimum yang ditetapkan oleh negara. Di Kirgiztan, (Catatan akhir 340) jumlah total dari pemotongan 
tidak boleh melebihi 20 persen dari upah yang diberikan kepada pegawai dan jumlah upah setelah 
pemotongan tidak boleh kurang dari upah minimum yang ditetapkan oleh undang-undang.

285. Serupa dengan hal tersebut, di Republik Islam Iran, (Catatan akhir 341) hanya jumlah yang melebihi 
upah minimum yang dapat, melalui putusan pengadilan, ditahan untuk menutupi utang pekerja dan, 
apapun yang terjadi, jumlah tersebut tidak boleh melebihi seperempat dari keseluruhan upah pekerja 
tersebut. Di Kolombia (Catatan akhir 342)  dan El Salvador (Catatan akhir 343) segala kelebihan jumlah 
atau jumlah selain upah minimum, yang tidak dapat dikenakan pemotongan, dapat dipotong hingga 
maksimum 20 persen dari kelebihan atau jumlah tersebut, sementara di Honduras, (Catatan akhir 344) 
hanya 25 persen dari jumlah yang melebihi upah minimum bulanan (atau 100 lempiras pertama) dapat 
dikenakan pemotongan. Di Kosta Rica, (Catatan akhir 345) porsi dari remunerasi pekerja yang dapat 
dikenakan pemotongan dibatasi hingga seperdelapan dari bagian yang tidak melebihi dari tiga kali upah 
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bulanan minimum dan sampai seperempat dari sisanya. Di Venezuela, (Catatan akhir 346) untuk jumlah 
upah yang melebihi upah minimum yang tidak dapat dikenakan pemotongan, hingga seperlima yang 
dapat dikenakan pemotongan, namun hanya ketika upah tersebut kurang dari dua kali jumlah upah 
minimum, dan bila upah tersebut melebihi dua kali upah minimum, maka sepertiganya dapat dikenakan 
pemotongan. Di Spanyol, (Catatan akhir 347) hanya bagian dari upah pekerja yang melebihi upah 
minimum antar profesi yang dapat dikenakan pemotongan dalam proporsi yang berkisar dari 30 hingga 
90 persen, tergantung pada jumlah upah yang melebihi upah minimum yang ditetapkan oleh undang-
undang.

286. Di sejumlah negara, undang-undang mendefi nisikan persentase upah yang dinyatakan sebagai upah yang 
kebal terhadap penyitaan; contohnya, porsi upah yang dapat dikenakan penyitaan di Bolivia (Catatan 
akhir 348) dan Irak (Catatan akhir 349) adalah 20 persen, dan di Jamahiriya Arab Libya, (Catatan akhir 
350) Saudi Arabia, (Catatan akhir 351) dan Uni Emirat Arab, (Catatan akhir 352) sampai 25 persen. 
Di Belarusia (Catatan akhir 353) dan Federasi Rusia, (Catatan akhir 354) hingga 20 persen dari upah, 
pada prinsipnya, dapat dikenakan pemotongan, dan di dalam kasus-kasus tertentu yang ditentukan oleh 
hukum, batasan ini dapat dinaikkan hingga 50 persen. Di Hongaria (Catatan akhir 355) dan Nigeria, 
(Catatan akhir 356) jumlah keseluruhan yang dapat dikenakan pemotongan di dalam setiap periode 
pembayaran tidak boleh melebihi dari sepertiga dari upah yang dibayarkan kepada pegawai di dalam 
periode pembayaran tersebut. Di Qatar, (Catatan akhir 357) dalam hal pemotongan yang dilakukan 
atas eksekusi dari putusan pengadilan, jumlah yang diserahkan tidak boleh melebihi dari 35 persen dari 
upah pekerja yang berutang tersebut. Di Kuba, (Catatan akhir 358) Paraguay (Catatan akhir 359) dan 
Polandia, (Catatan akhir 360) hingga 50 persen dari upah yang dapat dikenakan pemotongan.

287. Di beberapa negara, jumlah upah yang dapat dikenakan pemotongan meningkat dalam proporsi terhadap 
total sampai mencapai tingkat yang maksimum, di mana di atasnya seluruh jumlah upah dapat dikenakan 
pemotongan atau penyitaan. Persentase yang dapat dikenakan penyerahan tergantung pada porsi dari upah 
di mana hal tersebut berlaku dan seringkali bervariasi antara 5 atau 10 persen untuk segmen upah yang 
terendah hingga 50 atau 100 persen untuk yang tertinggi. Hal ini yang terjadi, contohnya, di Kamerun, 
(Catatan akhir 361) Pantai Gading, (Catatan akhir 362) Gabon, (Catatan akhir 363) Luksemburg, 
(Catatan akhir 364) Madagaskar, (Catatan akhir 365) Niger (Catatan akhir 366) dan Senegal. (Catatan 
akhir 367) Serupa dengan itu, di Aljazair, (Catatan akhir 368) remunerasi bersih yang diberikan kepada 
seorang pekerja dapat dikenakan pemotongan dalam proporsi yang berkisar antara 5 hingga 50 persen, 
tergantung pada jumlah berapa kali remunerasi bersih tersebut melebihi upah minimum nasional yang 
dijamin. Di Guatemala, (Catatan akhir 369) batas pemotongan meningkat dari 10 hingga 35 persen 
dalam proporsi langsung dari jumlah upah yang diterima, sedangkan di Bulgaria, (Catatan akhir 370) 
porsi yang dapat dipotong berkisar dari seperlima hingga satu setengah tergantung pada tingkat upah 
dan situasi keluarga.

288. Di negara-negara tertentu, pengadilan menentukan batasan pemotongan di setiap kasus perorangan. 
Di Botswana, (Catatan akhir 371) tidak ada pengadilan yang boleh membuat perintah pemotongan 
upah atau pembayaran lainnya yang merupakan hak pegawai yang secara serius akan membahayakan 
kesejahteraan mereka atau anggota keluarga yang menjadi tanggungan mereka. Berdasarkan informasi 
yang diberikan oleh Pemerintah Selandia Baru, (Catatan akhir 372) tidak ada batasan nasional untuk 
pemotongan upah, namun proses pemotongan upah dapat dilakukan melalui perintah pengadilan atau 
oleh Departemen Perpajakan yang beroperasi, dan harus menjamin bahwa segala pemotongan yang 
dilakukan di dalam badan pemerintah didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan tepat. 
Sebagai contoh, pemotongan upah yang dilakukan berdasarkan pemberitahuan pemotongan yang 
dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Tunjangan Anak, 1991, tidak boleh mengurangi penghasilan 
bersih seseorang di bawah kisaran yang dilindungi setelah pemotongan pajak penghasilan. Di Swiss, 
(Catatan akhir 373) remunerasi atau pendapatan buruh yang dapat dikenakan penyitaan, kecuali dalam 
jumlah yang dianggap badan peradilan sangat diperlukan bagi debitur dan keluarganya. Di Inggris (Catatan 
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akhir 374) dan Zambia, (Catatan akhir 375) pengadilan dapat, berdasarkan permohonan seseorang 
yang berhak menerima pembayaran berdasarkan perintah pemberian tunjangan hidup, membuat suatu 
“perintah pemotongan pendapatan” untuk tujuan pembersihan segala jumlah yang belum dibayarkan. Di 
dalam menentukan jumlah pemotongan, pengadilan wajib menyebutkan kisaran dari penghasilan yang 
dilindungi, yaitu kisaran yang di bawahnya, dengan mempertimbangkan sumber dana dan kebutuhan 
dari tergugat dan kebutuhan dari orang-orang yang harus atau mungkin dinafkahi oleh tergugat tersebut, 
di mana pengadilan menganggap wajar bila penghasilan tersebut tidak boleh dipotong.

289. Namun, prinsip umum dari jaminan terhadap hak pekerja untuk mendapatkan proporsi upah mereka 
yang dianggap perlu untuk memenuhi kebutuhan diri mereka sendiri dan keluarga mereka bukanlah 
tanpa pengecualian. Dengan kata lain, pembatasan-pembatasan yang terkait dengan porsi upah yang 
tidak dapat dipotong, tidak berlaku bagi utang tertentu. Dalam legislasi di banyak negara, regulasi 
mengenai pemotongan dan penyitaan upah, oleh karena itu, tidak boleh dilakukan untuk menghindari 
pembayaran tunjangan hidup atau biaya lain untuk memenuhi kewajiban dari para pekerja terhadap 
keluarga dan tanggungan mereka. Di Azerbaijan, (Catatan akhir 376) Israel, (Catatan akhir 377) dan 
Turki, (Catatan akhir 378) contohnya, jumlah upah yang dinyatakan kebal dari penyitaan dan batas 
pemotongan yang relevan yang ditetapkan oleh undang-undang tidak berlaku bagi segala pemotongan 
untuk pembayaran tunjangan keluarga, utang atas tunjangan perceraian atau tunjangan hidup, tergantung 
dari kasusnya. Di Malta, (Catatan akhir 379) di mana upah tidak boleh, secara prinsip, dipotong atau 
dialihkan, pemotongan atau pengalihan gaji atau upah (termasuk bonus, tunjangan, lembur dan gaji yang 
lain) dapat, sebagai pengecualian, diperintahkan oleh pengadilan bila dimaksudkan untuk memastikan 
pembayaran atas tunjangan hidup kepada istri, dengan seorang anak atau asuhan dari pegawai tersebut. 
Serupa dengan itu, di Brasil, (Catatan akhir 380) Republik Dominika (Catatan akhir 381) dan Uruguay, 
(Catatan akhir 382) sebagai suatu aturan umum, upah tidak dikenakan pemotongan kecuali untuk tujuan 
pelunasan pembayaran tunjangan perceraian dan tunjangan hidup, di mana untuk hal tersebut sepertiga 
dari upah dapat disita.

290. Di negara-negara tertentu, undang-undang mengatur bahwa ketika pemotongan atau pengalihan 
dilakukan untuk pembayaran tunjangan hidup, jumlah tunjangan bulanan saat ini dapat dipotong secara 
penuh dari porsi remunerasi yang tidak dapat dikenakan pemotongan, namun pemotongan dapat juga 
dilakukan dari porsi remunerasi yang dapat dikenakan pemotongan, bila diperlukan, sebagai jaminan 
untuk tunggakan atas pembayaran tunjangan hidup. Kemudian, tunjangan keluarga, yang secara prinsip 
tidak dapat dikenakan pemotongan, dapat dengan pengecualian dipotong untuk pembayaran atas utang 
tunjangan perceraian. Ini adalah posisi, contohnya, di Aljazair, (Catatan akhir 383) Burkina Faso, (Catatan 
akhir 384) Kongo, (Catatan akhir 385) Luksemburg, (Catatan akhir 386) Mauritania (Catatan akhir 
387) dan Togo. (Catatan akhir 388) 

291. Di negara-negara lain, legislasi nasional mengatur batasan khusus bagi pemotongan untuk pengembalian 
utang tunjangan perceraian yang secara signifi kan lebih tinggi dari batasan yang berlaku bagi pemotongan 
untuk tujuan-tujuan yang lain. Contohnya, di Hongaria, (Catatan akhir 389) hingga setengah dari upah 
dapat disita untuk tunjangan anak, dibandingkan dengan sepertiga di dalam seluruh kasus yang lain, 
sementara di Polandia, (Catatan akhir 390) hingga tigaperlima remunerasi dapat dipotong dalam hal 
pembayaran tunjangan hidup, dibandingkan dengan batas sebesar setengah yang berlaku dalam hal 
pemotongan untuk pembayaran-pembayaran yang tertunda lainnya. Peraturan-peraturan yang serupa 
ditemukan di Rumania, (Catatan akhir 391) di mana hingga setengah, alih-alih batas normal dari 
seperlima jumlah gaji bersih bulanan dapat dipotong untuk pembayaran biaya tunjangan, dan di Federasi 
Rusia, (Catatan akhir 392) di mana hingga 70 persen upah dapat secara khusus dipotong, dibandingkan 
dengan batasan biasa sebesar 20 dan 50 persen, untuk pemotongan upah bagi narapidana di dalam 
lembaga pemasyarakatan atau untuk tunjangan cerai bagi anak-anak, dan juga untuk kompensasi 
kerugian yang disebabkan oleh suatu kejahatan. Di Republik Demokratik Kongo, (Catatan akhir 393) 
melalui pengecualian terhadap batas penyerahan yang berlaku secara umum, hingga duaperlima dari 
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remunerasi pekerja dapat dikenakan pemotongan ketika utang timbul dari perintah atas tunjangan cerai 
atau tunjangan hidup secara hukum. Di Austria, (Catatan akhir 394) pendapatan upah yang tidak dapat 
dipotong dikurangi hingga 25 persen  dalam kaitannya dengan klaim-klaim penegakan atas tunjangan 
hidup. Serupa dengan itu, di Mesir (Catatan akhir 395) dan Republik Arab Syria, (Catatan akhir 396) 
hingga seperempat dari porsi yang tidak dapat dibekukan dari upah bulanan pekerja dapat dikenakan 
pemotongan untuk pelunasan utang tunjangan perceraian. Di Guatemala (Catatan akhir 397) dan 
Honduras, (Catatan akhir 398) upah-upah dapat secara khusus diserahkan hingga 50 persen dalam 
kaitannya dengan pembayaran tunjangan perceraian.

292. Di beberapa kasus yang lain, hukum tidak memberlakukan batasan pemotongan, namun hanya mengatur 
bahwa biaya-biaya tunjangan perceraian harus mendapatkan prioritas lebih dari pembayaran atas utang 
yang lain. Di Bahrain, (Catatan akhir 399) contohnya, tunjangan perceraian dijadikan prioritas pertama 
dalam batas sebesar seperdelapan dari seluruh jumlah yang dipotong, dengan sisanya disediakan untuk 
utang yang lain. Di Uni Arab Emirat, (Catatan akhir 400) seluruh jumlah yang dapat dipotong akan 
dibagikan secara prorata di antara para penerima manfaat setelah pembayaran atas segala tunjangan 
perceraian secara hukum pada kisaran seperempat dari remunerasi pekerja.

293. Di negara-negara tertentu, seperti Dominika, Saint Vincent dan Grenadines dan Sudan, legislasi perburuhan 
tidak menyebutkan cara dan batasan di mana upah dapat dikenakan pemotongan atau dialihkan, ataupun 
memuat segala ketentuan yang melindungi upah dari pemotongan sejauh dibutuhkan untuk pemenuhan 
kebutuhan para pekerja dan keluarga mereka. Komite telah menekankan pentingnya mengatur hal-hal 
ini dengan mengeluarkan ketentuan legislatif yang tepat untuk memenuhi kewajiban atas ketentuan dari 
Konvensi ini. (Catatan akhir 401) 

294. Ketentuan dalam Konvensi dan Rekomendasi yang dikaji di atas berupaya untuk melindungi hak 
para pekerja untuk menerima upah mereka secara penuh, dan dengan demikian menyasar pusat dari 
standar perlindungan upah. Pemotongan upah seringkali diperbolehkan untuk berbagai tujuan, seperti 
pembayaran pajak penghasilan, kontribusi jaminan sosial dan iuran serikat buruh, serta pelunasan utang 
pribadi dan kewajiban tunjangan hidup, dan deretan pemotongan yang diizinkan  cenderung akan meluas, 
yang mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan aturan yang tepat untuk melindungi pendapatan para 
pekerja agar tidak diperas melebihi tingkat sosial yang dapat diterima.

295. Dalam hal ini, instrumen yang sedang dipertimbangkan tersebut menetapkan tiga prinsip utama: pertama, 
pemotongan, agar sah secara hukum, membutuhkan dasar hukum yang tepat, dan dalam hal ini Konvensi 
hanya mengakui undang-undang atau peraturan nasional, kesepakatan kolektif, dan putusan arbitrase. 
Akibatnya, pemotongan upah berdampak pada segala dasar selain yang ditetapkan di dalam Pasal 8, ayat 
1, dari Konvensi, seperti misalnya pemotongan yang didasarkan pada kesepakatan pribadi, tidak sesuai 
dengan kewajiban dalam Konvensi. Terkait dengan kasus khusus pemotongan untuk kasus kehilangan 
atau kerusakan, yang mengharuskan pekerja bertanggungjawab ditetapkan dengan jelas, instrumen-
instrumen yang sedang dipertimbangkan tersebut mengharuskan jaminan keadilan dan proses hukum 
yang benar. Dalam hal ini, Komite menganggap bahwa syarat-syarat yang ditetapkan dalam Ayat 2 (3) dari 
Rekomendasi harus ditelaah dalam kaitannya dengan asas-asas hukum hak asasi, terutama akses terhadap 
keadilan dan persidangan yang adil.

296. Kedua, seluruh pemotongan yang diizinkan harus dibatasi. Dalam ketentuan Konvensi, negara anggota 
bebas mengadopsi sistem pembatasan yang mereka anggap sesuai, misalnya, suatu jumlah yang tetap, 
persentase terhadap upah pekerja, atau menggunakan upah minimum sebagai rujukan. Namun, di dalam 
menetapkan batasan tersebut, mereka harus diarahkan oleh dua tujuan yang saling terkait: pertama-
tama, seperti yang disinggung di dalam Ayat 2 Rekomendasi, jumlah upah bersih yang diterima para 
pekerja, dalam segala kasus, cukup untuk memastikan suatu pendapatan yang layak bagi diri mereka 
sendiri dan keluarga mereka; kedua, remunerasi bersih tersebut tidak boleh dikurangi oleh pemotongan-
pemotongan, sehingga pada tingkat tertentu, tidak memberikan makna terhadap prinsip yang ditetapkan 
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dalam Pasal 6 dari Konvensi mengenai kebebasan pekerja untuk membelanjakan upah mereka. Dalam 
pandangan Komite, selain menetapkan batasan yang spesifi k bagi setiap jenis pemotongan, juga penting 
untuk menetapkan suatu batasan keseluruhan di mana upah tidak dapat dipotong bila melebihi batas 
tersebut, untuk melindungi pendapatan para pekerja dari bermacam-macam pemotongan.

297. Yang ketiga, seluruh informasi yang terkait dengan alasan dan batasan pemotongan upah harus 
dikomunikasikan terlebih dahulu kepada para pekerja yang bersangkutan untuk menghindari segala 
penurunan yang tidak terduga dalam remunerasi yang dapat mengkompromikan kemampuan mereka 
dalam menunjang diri mereka sendiri dan rumah tangga mereka. Sementara Pasal 8, ayat 2, dari Konvensi 
menyerahkan kepada pemerintah setempat untuk memutuskan cara-cara di mana informasi tersebut harus 
diberikan, dan akan lebih baik menginformasikan hal itu kepada para pekerja melalui rujukan yang 
sesuai di dalam kontrak-kontrak kerja mereka atau menyajikan secara permanen melalui undang-undang, 
peraturan dan/atau aturan internal di tempat kerja, dan dalam setiap kesempatan dengan cara yang 
menjamin bahwa para pekerja mendapatkan informasi dari awal mengenai sifat dan batasan dari seluruh 
pemotongan yang dimungkinkan.

Catatan-Catatan akhir

Catatan akhir 1 
Menurut defi nisi yang disarankan, pemotongan harus meliputi dan mencakup setiap pembayaran yang 
dilakukan oleh pekerja kepada majikan atau agennya, sebaliknya bila tidak melakukannya, pekerja 
akan menghadapi risiko diberikan upah penuh, tetapi dipaksa untuk membayarkan kembali sebagian 
dari upah sebagai pemotongan dengan segera, lihat ILC, Sesi ke-32, 1949, Laporan VII (2), hlm 5, 17. 
Dari sudut pandang linguistik murni, yang juga merupakan kepentingan di dalam instrumen ILO lain, 
istilah “pemotongan upah” tidak selalu diterjemahkan kedalam bahasa Prancis sebagai “retenues les sur 
salaires”. Misalnya, dalam Konvensi Kerja Paksa, 1930 (No. 29), istilah “dikurangi” diterjemahkan sebagai 
“déduction”, sedangkan dalam Kebijakan Sosial (Wilayah Non-Metropolitan) Konvensi, 1947 (No 82), 
istilah digunakan adalah “prélèvement”. 

Catatan akhir 2
Dapat diingat, dalam hal ini, bahwa pada diskusi Konferensi kedua diusulkan untuk mempersempit ruang 
lingkup Pasal 8 untuk mencakup pemotongan hanya yang “selain dari yang merupakan kepentingan pekerja 
yang dipotong atas otoritas yang jelas”. Namun, Komite Konferensi, menolak usulan ini dan mengadopsi 
teks dalam formulir yang diajukan oleh Kantor, lihat ILC, Sesi ke-32, 1949, Berita Acara, hal. 507. 

Catatan akhir 3
Di dalam laporan awal undang-undang dan praktik, Kantor menyimpulkan bahwa, karena keberagaman 
legislasi nasional dalam mengatur hal ini, penting untuk menyerahkan kepada aksi nasional mengenai 
rincian dari persyaratan dan batasan pemotongan upah yang dapat diizinkan secara hukum; lihat ILC, Sei 
31, 1948, Laporan VI (c) (1), p. 25. Teks yang awalnya diusulkan oleh Kantor tersebut, oleh karenanya, 
merujuk hanya pada undang-undang dan peraturan nasional. Dalam diskusi di Konferensi, pada proposal 
dari anggota pekerja, referensi ditambahkan untuk kesepakatan-kesepakatan kolektif dan putusan arbitrase; 
lihat ILC, Sesi ke-31, 1948, Catatan Rapat, p. 462.

Catatan akhir 4 
Sebagai contoh, Komite telah membahas permintaan langsung mengenai persyaratan dan batasan 
pemotongan upah ke Yaman pada tahun 1992. 

Catatan akhir 5 
Sebagai contoh, Komite telah membahas permintaan langsung mengenai persyaratan dan batasan 
pemotongan upah ke Republik Dominika pada tahun 2000. 

Catatan akhir 6 
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Sebagai contoh, Komite telah menjawab permintaan langsung mengenai persyaratan dan batasan 
pemotongan upah ke Azerbaijan, Norwegia, Polandia dan Tajikistan pada tahun 2001, ke Bulgaria pada 
tahun 1995, dan ke Sudan pada tahun 1987. Di Inggris (1), s. 13 (1), pemotongan diperbolehkan jika 
disahkan berdasarkan ketentuan yang relevan dalam kontrak kerja atau bila pekerja tersebut sebelumnya 
memberitahukan secara tertulis kesepakatan atau persetujuannya untuk pemotongan. Lihat juga Inggris 
Raya: Isle of Man (14), s. 13 (1) (a). Demikian pula, di negara bagian Australia Barat (10), s. 17d, majikan 
dapat memotong dari gaji karyawan, dalam jumlah yang menjadi wewenang majikan dan membayar atas 
nama karyawan berdasarkan kontrak kerja. 

Catatan akhir 7 
(1), s. 75 (1). Hal ini juga terjadi di Benin (1), s. 216 (1); Burkina Faso (1), s. 128 (1); Republik Afrika 
Tengah (1), s. 112 (1); Kongo (1), s. 100 (1); Djibouti (1), s. 107; Guinea (1), s. 231 (1); Madagaskar (1), s. 
79; Niger (1), s. 170 (1); Togo (1), s. 103 (1). 

Catatan akhir 8 
(1), s. L.34.1 (1). 

Catatan akhir 9 
(1), s. L.130 (1). 

Catatan akhir 10 
Sebagai contoh, Komite telah menjawab permintaan langsung mengenai persyaratan dan batasan 
pemotongan upah ke Burkina Faso, Kamerun, Madagaskar, Niger dan Senegal pada tahun 2001. 

Catatan akhir 11 
(1), s. 272 (1). Ini juga terjadi di Azerbaijan (1), ss. 175, 176; Bahama (1), ss. 5 (2), 7; (4), s. 14 (1); 
Barbados (1), ss. 8, 9, 19; Belarusia (1), s. 107; Chili (1), s. 58; Republik Ceko (1), ss. 82, 87 (1), 108 
(2), 114, 119, 126; Dominika (1), ss. 8, 9, 19; Republik Dominika (1), s. 201; Estonia (2), ss. 36, 37 (1); 
Guyana (1), s. 23; Kenya (1), s. 6 (1), (2), s. 14 (1); Panama (1), s. 161; Polandia (1), ss. 129 (1), 132 (1), 
(2); Slovakia (1), s. 131; Swaziland (1), ss. 56, 57; Ukraina (1), s. 127. 

Catatan akhir 12 
(1), ss. 15, 16. 

Catatan akhir 13 
(1), s. 125. 

Catatan akhir 14 
(2), ss. 42 (6), 42 (21), 85, 90. 

Catatan akhir 15 
(1), s. 45. 

Catatan akhir 16 
(2), s. 110. 

Catatan akhir 17 
(1), ss. 137, 236. 

Catatan akhir 18 
(1), ss. 45, 46. 

Catatan akhir 19 
(1), s. 80 (1). Ini juga terjadi di Benin (1), s. 227 (1); Burkina Faso (1), ss. 128 (1), 130 (1); Kamerun (1), 
s. 75 (1), (3); Tanjung Verde (1), s. 121 (1), (2); Republik Afrika Tengah (1), ss. 112 (1), 114 (2); Chad 
(1), ss. 276 (1), 278 (1); Komoro (1), ss. 112 (2), 114 (1); Kongo (1), ss. 100 (1), 102 (1); Pantai Gading 
(1), ss. L.34.1 (1), L.34.3 (1); Djibouti (1), ss. 107, 109 (1); Gabon (1), ss. 161 (1), 162 (2); Guinea-Bissau 
(1), s. 23 (h); Irak (1), s. 4 (3); Israel (1), s. 25; Kyrgyzstan (1), s. 242 (2); Madagaskar (1), ss. 79, 80 (1), 
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Malaysia (1), s. 24 (1); Mali (1), s. L.121; Malta (1), s. 23 (1); Mauritania (1), s. 107; Mauritius (1), ss. 12, 
13; Republik Moldova (1), s. 132 (1); Niger (1), ss. 170 (1), 172 (1); Nigeria (1), ss. 4, 5, Filipina (1), ss. 
113, 116; Rumania (1), s. 87 (3); Rwanda (1), ss. 109-113; Senegal (1), s. L.132, Sudan (1), s. 35 (8); Togo 
(1), ss. 103 (1), 105 (1); Uganda (1), s. 31; Inggris Raya: Montserrat (21), ss. 8, 9, 20. 

Catatan akhir 20 
(1), s. 233. 

Catatan akhir 21 
(1), s. 55 (3). 

Catatan akhir 22 
(1), s. 136 (1). 

Catatan akhir 23 
(1), s. 19 (1) (a), (5), s. 2 (1), (2), s. 2 (a), (4), s. 18. 

Catatan akhir 24 
(1), ss. 131, 132. 

Catatan akhir 25 
(1), ss. 149-152. 

Catatan akhir 26 
(1), s. 93 (1), (2). 

Catatan akhir 27 
(1), ss. 31, 32. Lihat juga Oman (1), ss. 35, 58. 

Catatan akhir 28 
(1), s. 175 (2) (h). Ini juga kasus di Chad (1), s. 276 (1); Gabon (1), s. 161 (1); Guinea (1), s. 231 (1); Mali 
(1), s. L.122, Norwegia (1), s. 55 (3) (d); Zimbabwe (4), s. 10, (5), s. 13. Demikian pula, di Jepang (2), s. 24 
(1), pengurangan parsial dari upah diperbolehkan dalam kasus di mana terdapat perjanjian tertulis dengan 
serikat buruh yang memiliki anggota mayoritas pekerja di tempat kerja. Selain itu, menurut informasi yang 
diberikan oleh Pemerintah Republik Korea, dalam kasus di mana pemotongan yang dilakukan berdasarkan 
kesepakatan bersama ditentang oleh pekerja secara individual, pemotongan itu tidak bisa diterapkan. Di 
negara bagian New South Wales (5), s. 118 (2) (b), Australia Selatan (8), s. 68 (3) (b), dan Australia Barat 
(10), s. 17d, majikan dapat memotong dari gaji karyawan, dalam jumlah yang menjadi wewenang majikan 
dan membayar atas nama karyawan berdasarkan instrumen industrial atau persetujuan perusahaan. 

Catatan akhir 29 
(1), s. 7 (VI). 

Catatan akhir 30 
(1), s. 23 (1). 

Catatan akhir 31 
Sebagai contoh, Komite telah membahas permintaan langsung dalam pengertian ini ke Belize pada tahun 
1988. 

Catatan akhir 32 
Sebagai contoh, Komite telah membahas permintaan langsung dalam pengertian ini ke Gabon pada tahun 
1981. 

Catatan akhir 33 
Sebagai contoh, Komite telah menjawab permintaan langsung dalam pengertian ini ke Sierra Leone pada 
tahun 1992, Republik Islam Iran pada tahun 1988, dan Nikaragua pada tahun 1980. 

Catatan akhir 34 
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Kantor menyimpulkan sejak awal bahwa dimasukkannya regulasi tentang jenis pemotongan tertentu dalam 
Konvensi yang komprehensif akan menimbulkan kesulitan dan karena itu disarankan bahwa peraturan 
internasional mengenai berbagai keadaan di mana beragam jenis pemotongan harus dibiarkan dianggap 
lebih cocok untuk diadopsi dalam bentuk Rekomendasi yang melengkapi Konvensi umum, lihat ILC, 31 
Sesi, 1948, Laporan VI (c) (2), hal. 76. 

Catatan akhir 35 
(1), ss. 131, 132 (b). Ini juga terjadi di Azerbaijan (1), s. 175 (2) (a); Belarusia (1), s. 107 (1); Benin (1), 
s. 216; Botswana (1), s. 81 (1) (a) (i); Bulgaria (1), s. 272 (1) (iii); Tanjung Verde (1), s. 121 (2) (a); Chad 
(1), s. 276; Chili (1), s. 58; Cina (1), s. 15 (1), (2); Kolombia (1), s. 150; Republik Demokratik Kongo (1), 
s. 95 (4); El Salvador (2), s. 132; Estonia (2), s. 36 (1); Guinea (1), s. 230; Guinea-Bissau (1), s. 106 (2) (a); 
Israel (1), s. 25 (a) (1), (2); Luksemburg (1), s. 6 (6); Mali (1), s. L.122; Nikaragua (3), s. 4, (5), s. 3 (3), (6), 
s. 3 (3); Panama (1), s. 161 (1), (2); Paraguay (1), ss. 63 (a), 240 (c); Polandia (1), s. 87 (1); Saint Vincent 
dan Grenadines (4), s. 21 (3); Senegal (1), s. L.130 (1), (2); Slovakia (1), s. 131 (1); Sri Lanka (2), s. 2 (a); 
Swaziland (1), s. 56 (1) (a), (b); Tajikistan (1), s. 109 (1); Togo (1), s. 103 (1); Uganda (1), s. 32 (3) (b); 
Ukraina (1), s. 127 (1), (2), s. 26 (1); Inggris Raya: Isle of Man (14), s. 13 (5) (c); Kepulauan Virgin (22), 
s. C32 (a). Demikian pula, Pemerintah Jepang, Republik Korea dan Lithuania telah melaporkan bahwa 
pendapatan pajak dan premi asuransi sosial adalah pemotongan wajib di bawah undang-undang pajak 
penghasilan yang relevan. 

Catatan akhir 36 
(2), s. 42. 

Catatan akhir 37 
(1), s. 121 (1) (a), (b), (2), s. 12 (1) (a), (4), s. 18 (1) (b). 

Catatan akhir 38 
(1), s. 201 (1), (3), s. 309, (4), s. 62. 

Catatan akhir 39 
(1), s. 55 (3) (b). 

Catatan akhir 40 
(1), s. 113 (a). 

Catatan akhir 41 
(1), s. 26 (4), (4), s. 104 (2), (5), s. 82, (6), Lampiran. 

Catatan akhir 42 
(1), s. 30. 

Catatan akhir 43 
(1), s. 14 (3), (2), Daftar 3, s. 3 (3) (a), (b). 

Catatan akhir 44 
(2), s. 531,38; Colorado (10), s. 8-4-101 (7.5) (a); Massachusetts (27), s. 150A; Montana (33), s. 39-3-101; 
Pennsylvania (46), s. 9.1. Selain itu, undang-undang negara menyediakan beberapa pemotongan terkait 
perawatan medis, bedah, atau rumah sakit, atau layanan tanpa keuntungan fi nansial bagi majikan, lihat, 
misalnya, California (9), s. 224; Connecticut (11), s. 31-71e, Delaware (13), s. 1107 (2); Kansas (21), s. 
44-319 (a); Kentucky (22), s. 337,060 (1); Minnesota (29), s. 181,06 (2); Nevada (35), s. 608,110; New 
Hampshire (36), s. 275:48 (I) (c); New Jersey (37), s. 12:55-2.1; Oregon (45), s. 652,710; Rhode Island 
(47), s. 28-14-10 (2); Washington (55), s. 49.52.060; West Virginia (57), s. 21-5-1 (g). 

Catatan akhir 45 
(1), s. 81 (1) (a) (ii). Ini juga kasus di Argentina (1), ss. 131, 132 (e); Barbados (1), s. 19; Kanada: British 
Columbia (6), s. 22 (1) (b), Newfoundland dan Labrador (9), s. 36 (3) (e), dan Quebec (16), s. 49; Republik 
Dominika (1), s. 201 (5); Israel (1), s. 25 (a) (5); Luksemburg (1), s. 6 (3); Malta (1), s. 23 (3); Mauritius (1), 
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s. 13 (2); Uganda (1), s. 32 (1) (b); Inggris Raya: Montserrat (21), s. 20; Zambia (1), s. 45 (1) (a). Demikian 
pula, di Saint Vincent dan Grenadines (2), s. 13 (1), pemotongan dapat secara sah dibuat atas permintaan 
pekerja, baik untuk tujuan skema pensiun atau skema penghematan, atau untuk tujuan lain di mana 
majikan tidak memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di Sri Lanka (4), s. 18 
(1), (5), s. 2 (1) (b) (i), majikan dapat mengurangi dari remunerasi karyawan setiap kontribusi karyawan 
yang berkeinginan untuk membuat dana pensiun, dana masa depan, skema asuransi, skema tabungan 
atau klub rekreasi, disetujui secara tertulis oleh komisaris tenaga kerja dan dioperasikan seluruhnya atau 
sebagian oleh majikan. 

Catatan akhir 46 
(1), s. 19. 

Catatan akhir 47 
(1), s. 6 (1) (a), (2), s. 14 (1) (a). 

Catatan akhir 48 
(1), s. 24 (4) (a). 

Catatan akhir 49 
(1), s. 5 (2). 

Catatan akhir 50 
(2), s. 531,40 (c); California (9), s. 224; Kentucky (22), s. 337,060 (1); Massachusetts (27), s. 150A; 
Minnesota (29), s. 181,06 (2); New Jersey (37), s. 12:55-2.1 (a); New York (39), s. 193 (1) (b); North 
Carolina (41), s. 13-12,0305 (c); Ohio (43), s. 4.113,15 (D) (3); Pennsylvania (46), s. 9,1; Rhode Island 
(47), s. 28-14-10, West Virginia (57), s. 21-5-1 (g). 

Catatan akhir 51 
(7), s. 9. 

Catatan akhir 52 
(1), ss. 131, 132 (c). Ini juga kasus di Botswana (1), s. 81 (1) (b) (ii), Kanada (1), s. 254,1 (2) (b), dan British 
Columbia (6), s. 22 (1) (a); Chili (1), s. 58; Kolombia (1), s. 150; Kosta Rika (1), s. 69 (k); Dominika (1), s. 9 
(1) (c); Republik Dominika (1), s. 201 (2); El Salvador (2), s. 132; Guatemala (2), s. 61 (i); Honduras (2), s. 
95 (12), Malaysia (1), s. 24 (3) (a); Nikaragua (5), s. 3 (5), (6), s. 3 (5); Panama (1), s. 161 (8); Peru (9), s. 28; 
Filipina (1), s. 113 (b); Sri Lanka (5), s. 2 (1) (b) (ii); Uganda (1), s. 32 (1) (a); Venezuela (1), ss. 132, 446. Di 
Kamerun (1), s. 21, hukum menetapkan bahwa potongan tersebut pada sumbernya hanya diperbolehkan 
jika pekerja telah setuju dengan prosedur tersebut dengan menandatangani formulir bersama majikan dan 
serikat buruh. Persetujuan pekerja dapat ditarik setiap saat atau secara diam-diam diperbaharui, jika tidak 
ditarik, kecuali dalam kasus perubahan jumlah kontribusi. Demikian pula, di Nigeria (1), s. 5 (3), seorang 
pekerja secara tertulis dapat keluar dari sistem. 

Catatan akhir 53 
(2), s. 545. 

Catatan akhir 54 
(2), s. 42 (21). 

Catatan akhir 55 
(1), s. 161 (4). 

Catatan akhir 56 
(2), s. 110 (VI). 

Catatan akhir 57 
(1), ss. 63 (a), 240 (d). 

Catatan akhir 58 
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(1), s. L.130 (1), (2). 

Catatan akhir 59 
(7), s. 11. 

Catatan akhir 60 
(1), s. 56 (2). 

Catatan akhir 61 
(2), s. 531,40 (c); Georgia (15), ss. 34-6-25, 34-6-26; Idaho (17), s. 44-2004; Kansas (21), s. 44-319 (b); 
Kentucky (22), s. 337,060 (1); Massachusetts (27), s. 150A; Michigan (28), s. 408,477 (1); Minnesota 
(29), s. 181,06 (2); New Jersey (37), s. 12:55-2.1 (a); New York (39), s. 193 (1) (b); North Carolina (41), 
s. 13-12,0305 (c); Oregon (45), s. 652,610 (4); Pennsylvania (46), s. 9,1; Rhode Island (47), ss. 28-14-3, 
28-14-10; Utah (52), s. 34-32-1, West Virginia (57), s. 21-5-1 (g). 

Catatan akhir 62 
(2), s. 95 (12). 

Catatan akhir 63 
(1), s. 446. 

Catatan akhir 64 
(1), s. 150. Ini juga kasus di Argentina (1), ss. 131, 132 (c); Kosta Rika (1), s. 69 (k); Guatemala (2), s. 61 
(i); Honduras (2), s. 95 (13); Panama (1), s. 161 (5); Paraguay (1), ss. 63 (a), 240 (d); Peru (11), s. 79; (13), 
s. 7. 

Catatan akhir 65 
(2), s. 110 (IV). Dalam hal ini, pemotongan tidak boleh melebihi 30 persen di mana upah pekerja melebihi 
upah minimum. 

Catatan akhir 66 
(8), s. 1; (9), s. 1; (10), s. 1. Pengurangan dalam hal ini dapat berkisar antara 35 sampai 55 persen dari 
upah pekerja. 

Catatan akhir 67 
(1), s. 132. 

Catatan akhir 68 
(1), s. 25 (a) (3), (3a). 

Catatan akhir 69 
(2), s. 531,40 (c); Michigan (28), s. 408,477 (2); New Jersey (37), s. 12:55-2.1 (2) (v); New York (39), s. 
193 (1) (b); North Carolina (41), s. 13-12,0305 (c); Ohio (43), s. 4.113,15 (D) (3); Oregon (45), s. 652,610 
(4); Rhode Island (47), s. 28-14-10, West Virginia (57), s. 21-5-1 (g). 

Catatan akhir 70 
(1), s. 9 (1) (b). Ini juga kasus di Argentina (1), ss. 130, 131, 132 (a); Azerbaijan (1), s. 175 (3); Belarusia 
(1), s. 107; Bulgaria (1), s. 272 (1) (i); Burkina Faso (1), s. 128; Tanjung Verde (1), s. 121 (2) (f); Republik 
Afrika Tengah (1), s. 112 (1); Chad (1), s. 276; Kolombia (1), ss. 149 (1), 151; Komoro (1), s. 112 (2); 
Kongo (1), s. 100 (2); Kosta Rika (1), s. 173; Pantai Gading (1), s. 34,1; Republik Ceko (1), s. 121 (1) (c), 
(2), s. 12 (1) (b), (4), s. 18 (1) (b); Djibouti (1), s. 107; Dominika (1), s. 9 (1) (b); Republik Dominika (1), 
s. 201 (3); Estonia (2), s. 36 (2); Gabon (1), s. 161 (1); Guinea (1), s. 231; Guinea-Bissau (1), s. 106 (2) (f); 
Guyana (1), s. 23 (g), Honduras (2), s. 372; Hongaria (1), s. 161 (2); Israel (1), s. 25 (a) (7); Kyrgyzstan (1), 
s. 242 (3) (i); Luksemburg (1), s. 6 (5); Madagaskar (1), s. 79; Malaysia (1), s. 24 (2) (c), (4) (b); Mali (1), s. 
L.124; Mauritania (1), s. 105; Mauritius (1), s. 12 (3); Meksiko (2), s. 110 (I); Republik Moldova (1), s. 132 
(1); Niger (1), s. 170 (1); Nigeria (1), s. 4; Panama (1), s. 161 (3); Paraguay (1), ss. 63 (a), 240 (b), 242; 
Polandia (1), s. 87 (1) (iii); Rwanda (1), s. 111; Saint Vincent dan Grenadines (1), s. 3; Senegal (1), s. L.130 
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(4), (5); Slovakia (1), s. 131 (2) (a); Spanyol (6), Lampiran; Sri Lanka (1), s. 19 (1) (a), (2), s. 2 (a); Sudan 
(1), s. 37 (1); Swaziland (1), s. 56 (1) (d); Turki (1), s. 30; Uganda (1), s. 32 (4); Ukraina (1), s. 127 (2) (i); 
Inggris Raya: Montserrat (21), s. 9 (b); Kepulauan Virgin (22), s. C32 (b); Zambia (1), s. 46 (2). 

Catatan akhir 71 
(2), s. 462. 

Catatan akhir 72 
(1), s. 75 (1). 

Catatan akhir 73 
(2), s. 90. 

Catatan akhir 74 
(1), s. 40. 

Catatan akhir 75 
(1), s. 45 (b). 

Catatan akhir 76 
(1), s. 137 (2) (i). 

Catatan akhir 77 
(1), s. 150. 

Catatan akhir 78 
Lihat, misalnya, Arkansas (8), s. 11-4-402 (a); Colorado (10), s. 8-4-101 (7,5) (b); North Carolina (41), s. 
13-12,0305 (f); North Dakota (42), s. 34-14-04.1. 

Catatan akhir 79 
(1), s. 64 (1). Ini juga situasi di Argentina (1), ss. 131, 132 (f); Azerbaijan (1), s. 175 (6); Botswana (1), s. 81 
(3); Kanada: British Columbia (6), s. 22 (4); Kolombia (1), ss. 149 (1), 151; Kosta Rika (1), s. 36; Republik 
Dominika (1), s. 201 (4); El Salvador (2), s. 136; Guatemala (2), s. 99; Honduras (2), s. 372; Republik Islam 
Iran (1), s. 45 (c); Israel (1), s. 25 (a) (6); Kenya (1), s. 6 (1) (h); Libya Arab Jamahiriya (1), s. 35; Oman (1), 
s. 58; Panama (1), s. 161 (11); Republik Arab Syria (1), s. 51; Zambia (1), s. 45 (1) (e). Demikian pula, 
pemotongan untuk penggantian pinjaman yang diizinkan di Amerika Serikat, di tingkat negara bagian, di 
Colorado (10), s. 8-4-101 (7,5) (b); New Jersey (37), s. 12:55-2.1 (a); North Carolina (41), s. 13-12,0305 
(c); Ohio (43), s. 4.113,15 (D) (3); Oregon (45), s. 652,610 (3) (e); Pennsylvania (46), s. 9.1 (10); Rhode 
Island (47), s. 28-14-10. 

Catatan akhir 80 
(1), s. 125. 

Catatan akhir 81 
(1), s. 40. 

Catatan akhir 82 
(5), s. 3 (5). 

Catatan akhir 83 
(4), s. 18 (8), (5), s. 2 (1) (g). 

Catatan akhir 84 
(1), ss. 131, 132 (d), (i). Ini juga kasus di Kolombia (1), ss. 149 (1), 152; Kosta Rika (1), s. 69 (k); Meksiko 
(2), s. 110 (II), (III); Panama (1), s. 161 (4), (9). 

Catatan akhir 85 
(1), s. 58. Pengurangan tersebut tidak dapat melebihi 30 persen dari total remunerasi pekerja. 

Catatan akhir 86 



146

2003, Perlindungan Upah

(12), s. 14; (13), s. 7. Jumlah maksimum yang diizinkan dari pemotongan tersebut bervariasi dari 
seperempat sampai sepertiga dari upah pekerja. 

Catatan akhir 87 
(6), s. 1. 

Catatan akhir 88 
(2), ss. 42 (6), 90. Jenis pemotongan dibatasi sampai 10 persen dari remunerasi bulanan pekerja. Ini juga 
kasus di Argentina (1), ss. 131, 132 (h); Kanada: Saskatchewan (17), s. 58 (1); Kolombia (1), s. 149 (1); 
Meksiko (2), s. 110 (I). Demikian pula, di Amerika Serikat, beberapa undang-undang negara mengesahkan 
pemotongan upah atas pembelian produk perusahaan atau barang lain, barang atau barang dagangan, 
lihat, misalnya, Colorado (10), s. 8-4-101 (7,5) (b); New Jersey (37), s. 12:55-2.1 (a); Pennsylvania (46), s. 
9.1. 

Catatan akhir 89 
(1), s. 161 (10). Pengurangan tersebut tidak dapat melebihi 10 persen dari upah pekerja. 

Catatan akhir 90 
(1), s. 242. Jumlah yang dipotong tidak boleh melebihi 30 persen dari remunerasi bulanan pekerja. 

Catatan akhir 91 
(1), s. 181 (b), (c), (2), s. 21; Alberta (5), s. 12 (1); Manitoba (7), s. 39 (4); New Brunswick (8), s. 9 (1) (g), 
Newfoundland dan Labrador (9), s. 27 (f); Northwest Territories (10), s. 14 (b); Nova Scotia (12), s. 50 (2) 
(i); Prince Edward Island (15), ss. 5 (1) (d), 13 (2) (a); Saskatchewan (17), s. 15 (4) (e), (f). 

Catatan akhir 92 
(6), Lampiran. Demikian pula, di Cape Verde (1), s. 121 (2) (e), dan Guinea-Bissau (1), s. 106 (2) (e), hukum 
memberikan kewenangan pemotongan upah untuk biaya makan di tempat kerja, penggunaan telepon, 
atau produk dan layanan lainnya yang disediakan oleh majikan dan tegas diminta oleh pekerja. 

Catatan akhir 93 
(1), ss. 93, 94. Ini juga terjadi di Burkina Faso (1), ss. 131-134; Republik Afrika Tengah (1), ss. 92-95; 
Komoro (1), ss. 93-96; Kongo (1), ss. 77-79; Gabon (1), ss. 136-139; Mali (1), ss. L.126 untuk L.129. 

Catatan akhir 94 
(1), s. 114. Demikian pula, di Sri Lanka (4), s. 18 (4), (5), s. 2 (1) (d), undang-undang menyatakan bahwa 
jumlah yang harus dilengkapi sebagai jaminan oleh karyawan tidak boleh melebihi persentase remunerasi 
yang disetujui oleh pengawas tenaga kerja. 

Catatan akhir 95 
(1), s. 81 (1) (d) (iv). Aturan hukum mengizinkan pemotongan upah sepanjang tidak menimbulkan kesulitan 
yang tidak semestinya pada karyawan. Ini juga terjadi di Azerbaijan (1), s. 175 (2) (f); Belarusia (1), s. 107; 
Bulgaria (1), s. 272 (1) (ii), Kanada (1), s. 254,1 (2) (d), dan Newfoundland dan Labrador (9), s. 36 (3) (c); 
Kosta Rika (1), s. 173; Republik Ceko (1), s. 121 (1) (h), (2), s. 12 (1) (e); Estonia (2), s. 36 (2); Republik 
Islam Iran (1), s. 45 (d); Kenya (1), s. 6 (1) (e); Kyrgyzstan (1), s. 242 (3) (i); Malaysia (1), s. 24 (2) (a); 
Meksiko (2), s. 110 (I); Republik Moldova (1), s. 132 (1); Myanmar (1), s. 7 (2) (f); Federasi Rusia (1), s. 137 
(2) (iii); Slovakia (1), s. 131 (2) (d); Swaziland (1), s. 56 (1) (e); Tajikistan (1), s. 109 (5); Ukraina (1), s. 127 
(2) (i); Inggris (1), s. 14 (1), dan Isle of Man (14), s. 13 (5) (a); Zambia (1), s. 45 (1) (c). Di Nigeria (1), s. 5 
(5), pemotongan tersebut dapat dilakukan terhadap upah pekerja hanya dalam hal kelebihan pembayaran 
mempengaruhi selama tiga bulan tepat sebelum bulan di mana kelebihan pajak tersebut ditemukan. 

Catatan akhir 96 
(1), s. 161 (3). Pengurangan tersebut tidak dapat melebihi 15 persen dari upah pekerja. 

Catatan akhir 97 
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(1), s. 242. Jenis pemotongan dibatasi sampai 30 persen dari remunerasi bulanan pekerja. 

Catatan akhir 98 
Lihat, misalnya, North Carolina (41), s. 13-12,0305 (h), dan Pennsylvania (46), s. 9.1. Di Indiana (19), s. 
22-2-6-4 (a), total pendapatan karyawan yang dibelanjakan menjadi subyek pemotongan oleh pemberi 
kerja jika terjadi kelebihan pembayaran, namun tidak boleh melebihi 25 persen dari upah mingguan yang 
dibelanjakan. Meskipun demikian, jika terjadi kelebihan pembayaran upah kotor yang diterima pekerja 
mencapai sepuluh kali upah kotor akibat salah penempatan titik desimal karena kekuranghati-hatian, 
seluruh kelebihan tersebut bisa dipotong segera. Di Michigan (28), s. 408,477 (4), pengurangan untuk 
kelebihan pembayaran mungkin tidak lebih besar dari 15 persen dari upah kotor yang dicapai dalam 
periode pembayaran di mana potongan tersebut dibuat. 

Catatan akhir 99 
(1), s. 162. Demikian pula, di Rumania (1), s. 106, setiap orang yang telah menerima suatu jumlah yang 
bukan menjadi haknya diminta untuk mengembalikan uang itu. Di negara bagian Queensland, Australia, 
(7), s. 396, pemberi kerja dapat mengambil kembali kelebihan pembayaran upah, tetapi boleh melebihi 
seperempat upah pada periode pembayaran upah tersebut. 

Catatan akhir 100 
(1), s. 137 (2) (iv). Ini juga terjadi di Azerbaijan (1), s. 175 (2) (d); Belarusia (1), s. 107 (2) (ii); Estonia (2), 
s. 36 (1); Kyrgyzstan (1), s. 242 (3) (ii); Republik Moldova (1), s. 132 (2); Ukraina (1), s. 127 (2) (ii). 

Catatan akhir 101 
(1), s. 109 (6). 

Catatan akhir 102 
(1), s. 131 (2) (g). 

Catatan akhir 103 
(2), s. 487 (2). 

Catatan akhir 104 
(1), s. 132 (1). Ini juga terjadi di Azerbaijan (1), s. 175 (2) (e); Belarusia (1), s. 107; Kanada: Newfoundland 
dan Labrador (9), s. 36 (3) (f); Republik Ceko (1), s. 121 (1) (e), (2), s. 12 (1) (g), (4), s. 18 (1) (f); Kyrgyzstan 
(1), s. 242 (3) (i); Federasi Rusia (1), s. 137 (2) (ii); Slovakia (1), s. 131 (2) (e), (f); Tajikistan (1), s. 109 (3). 

Catatan akhir 105 
(1), s. 127 (2) (i). 

Catatan akhir 106 
(1), s. 81 (1) (d) (i). Ini juga terjadi di Tanjung Verde (1), s. 107 (1), Myanmar (1), s. 7 (2) (b), dan Oman (1), 
s. 59. Di Mesir (1), s. 36 (2), pekerja yang datang di tempat kerja, tapi tidak bisa bekerja karena faktor tak 
terduga (force majeure) atau faktor yang tidak terkait dengan majikan, hanya berhak atas setengah upah 
mereka. Di Inggris (1), s. 14 (5), dan Pulau Man (14), s. 13 (5) (e), hukum mengizinkan pemotongan upah 
bagi pekerja yang berpartisipasi dalam pemogokan atau aksi industrial lainnya. 

Catatan akhir 107 
(1), s. 26 (2). 

Catatan akhir 108 
(1), s. 55 (3) (f). 

Catatan akhir 109 
(1), s. 81 (1) (d) (vii). 

Catatan akhir 110 
(1), s. 6 (1) (i). 
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Catatan akhir 111 
 (1), s. 45 (1) (f). 

Catatan akhir 112 
Referensi ini pada awalnya dibuat untuk kerugian atau kerusakan yang disebabkan “kesengajaan atau 
kelalaian berat”, tetapi kemudian diusulkan bentuk yang lebih cocok, dengan kata-kata seperti “bekerja 
buruk atau lalai”. Usulan ini mungkin untuk menghindari kesulitan penafsiran. Referensi untuk kerugian 
atau kerusakan di mana “pekerja yang bersangkutan dengan jelas terlihat bertanggungjawab” akhirnya 
diadopsi dengan maksud untuk menghindari kata-kata yang kontroversial, lihat ILC, Sesi 31, 1948, Berita 
Acara, hal. 464, dan ILC, Sesi ke-32, 1949, Berita Acara, hal. 512. 

Catatan akhir 113 
(1), s. 231 (4). Lihat juga Azerbaijan (1), s. 175 (2) (c); Bolivia (1), s. 35; Bulgaria (1), ss. 210 (4), 272 (1) 
(v); Kolombia (1), s. 149 (1); Republik Demokratik Kongo (1), s. 93 (2); Ukraina (1), s. 127 (2) (iii). 

Catatan akhir 114 
(2), s. 110 (I). 

Catatan akhir 115 
(1), s. 31. 

Catatan akhir 116 
(1), ss. 131, 135. Lihat juga Bahrain (1), s. 76; Barbados (1), s. 8; Cina (1), s. 16; Dominika (1), s. 8; Kenya 
(1), s. 6 (1) (b); Luksemburg (1), s. 6 (2); Myanmar (1), s. 7 (2) (c); Nigeria (1), s. 5 (1); Arab Saudi (1), s. 
81; Republik Arab Syria (1), s. 54 (2); Yaman (1), ss. 64, 99; Inggris Raya: Montserrat (21), s. 8; Kepulauan 
Virgin (22), s. C32 (d); Zambia (1), s. 45 (1) (b). Demikian pula, di Amerika Serikat, pemotongan dalam 
kasus kehilangan properti atau pengerjaan yang salah pada prinsipnya dilarang kecuali dapat dibuktikan 
bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan yang disengaja karyawan, lihat, misalnya, Hawaii (16), 
s. 388-6; Iowa (20), s. 91A.5 (2) (c); Kentucky (22), s. 337,060 (2) (e), Minnesota (29), s. 181,79 dan (30), 
s. 5200.0090, Washington (56), s. 296-126-025. 

Catatan akhir 117 
(2), s. 462 (1). 

Catatan akhir 118 
(1), s. 69. 

Catatan akhir 119 
(1), ss. 63 (a), 240 (a), 242. 

Catatan akhir 120 
(5), s. 2 (1) (i) dan Jadwal, B daftar, (4), s. 18 (7) (c). 

Catatan akhir 121 
(1), s. 109 (4). 

Catatan akhir 122 
(1), s. 36 (1). Lihat juga Hongaria (1), s. 172; Kyrgyzstan (1), s. 397 (2). 

Catatan akhir 123 
(1), s. 244. 

Catatan akhir 124 
(1), s. 57 (3). 

Catatan akhir 125 
(1), s. 399 (3), (4). Lihat juga Republik Moldova (1), s. 129 (1). Di Vietnam (1), ss. 87 (2), (3), 89, 90, 
pekerja yang bersangkutan dan wakil komite eksekutif dari serikat buruh perusahaan harus diperbolehkan 



149

untuk berpartisipasi dalam prosedur untuk menetapkan fakta atau menentukan jumlah kompensasi. Di 
Paraguay (1), ss. 63 (a), 240 (a), 242, pemotongan atas kerusakan perlengkapan, instrumen, atau produk 
milik majikan, hanya dapat dilakukan setelah ada keputusan pengadilan. 

Catatan akhir 126 
(1), s. 55 (3) (e). 

Catatan akhir 127 
(1), s. 115. 

Catatan akhir 128 
(1), s. 254,1 (3); Alberta (4), s. 12 (3); Northwest Territories (11), s. 3 (b); Ontario (14), s. 13 (5). 

Catatan akhir 129 
(1), s. 13 (1) (b). 

Catatan akhir 130 
Sebuah usulan yang bisa memberikan efek pemotongan dapat dilakukan untuk biaya alat, bahan dan 
peralatan yang disediakan pemberi kerja tidak boleh melebihi harga alat, bahan atau peralatan itu, 
dimentahkan oleh usulan lain yang memilih beberapa referensi untuk biaya penggantian untuk majikan, 
lihat ILC, Sesi ke-32, 1949, Berita Acara, hal. 513. 

Catatan akhir 131 
(1), s. 62 (2). Pengurangan upah yang berkaitan dengan pasokan barang yang diberikan kepada karyawan 
umumnya dilarang, kecuali alat atau alat yang diberikan kepada karyawan, atau barang yang tidak 
melebihi nilai tertentu yang diberikan kepada karyawan atas permintaan mereka, dengan syarat tidak ada 
toko dalam jarak lima mil dari tempat kerja di mana karyawan bisa membeli barang tersebut. Lihat juga 
Barbados (1), s. 9 (1) (a); Dominika (1), s. 9 (1) (a); Luksemburg (1), ss. 2, 6 (4); Inggris Raya: Montserrat 
(21), s. 9 (a); Kepulauan Virgin (22), s. C32 (c). 

Catatan akhir 132 
(1), s. 149 (1). 

Catatan akhir 133 
(1), s. 23. 

Catatan akhir 134 
(1), s. 56 (1) (c). 

Catatan akhir 135 
Dijelaskan bahwa niat itu untuk menutup secara hukum kewenangan aturan kerja yang mengupas aspek-
aspek seperti disiplin kerja sebagai pelaksanaan peraturan keselamatan, dan juga untuk memastikan bahwa 
pemerintah bebas memutuskan bagaimana dana hasil denda disiplin akan digunakan, lihat ILC, Sesi 31, 
1948, Laporan VI (c) (2), hlm 77-78. 

Catatan akhir 136 
Beberapa pemerintah menunjukkan bahwa pemotongan dalam bentuk denda disiplin itu hanya dilarang 
di tingkat nasional, dan bahwa pemotongan tersebut sama dengan hukuman yang dikenakan oleh pihak 
yang dirugikan. Anggota ILO dari kalangan pekerja tegas menolak penerapan peraturan internasional 
tentang pengurangan ini, lihat ILC, Sesi 31, 1948, Berita Acara, hal. 465. 

Catatan akhir 137 
(1), s. 131. Ini juga kasus di Benin (1), s. 215; Burkina Faso (1), s. 127; Republik Demokratik Kongo (1), 
s. 92; Dominika (1), s. 8; Mauritania (1), s. 104; Mauritius (1), s. 13 (1); Senegal (1), s. L.129; Togo (1), s. 
32; Inggris Raya: Montserrat (21), s. 8, dan Virgin Island (22), s. C32 (d); Amerika Serikat: Hawaii (16), s. 
388-6, Indiana (19), s. 22-2-8-1, Kentucky (22), s. 337,060 (2) (a), Louisiana (24), s. 635, Minnesota (30), 
s. 5200,0090. 
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Catatan akhir 138 
(1), s. 8. 

Catatan akhir 139 
(1), s. 30 (1). 

Catatan akhir 140 
(2), s. 60 (e). 

Catatan akhir 141 
(1), s. 5 (1). 

Catatan akhir 142 
(1), s. 60 (2). 

Catatan akhir 143 
(1), s. 123A-XXVII (f), (2), s.107. 

Catatan akhir 144 
(1), s. 58. Ini juga terjadi di Tanjung Verde (1), s. 121 (2) (d); Kolombia (1), s. 150; Ekuador (2), s. 44 (b); 
Guinea-Bissau (1), s. 106 (2) (d); Israel (1), s. 25 (4); Lebanon (1), s. 68 (1); Libya Arab Jamahiriya (1), s. 
78 (1); Luksemburg (1), s. 6 (1); Myanmar (1), s. 7 (2) (a); Republik Arab Syria (1), s. 66; Inggris (1), s. 14 
(2), dan Isle of Man (14), s. 13 (5) (b). 

Catatan akhir 145 
(1), ss. 126 (2), 128, 129. 

Catatan akhir 146 
(1), s. 14. Namun, Pemerintah telah melaporkan bahwa di bawah rancangan undang-undang Perburuhan 
yang baru yang saat ini belum disetujui Parlemen, hak untuk mengenakan denda sebagai cara untuk 
menegakkan disiplin telah dicabut. 

Catatan akhir 147 
(1), ss. 100 (1) (d), 101 (2). 

Catatan akhir 148 
(1), ss. 50, 51 (5). Ini juga kasus di Bahrain (1), ss. 101, 102 (5), 103, (2), s. 1 dan Jadwal, (3), ss. 1, 5; 
Qatar (1), s. 72; Arab Saudi (1), ss. 125, 126, 127. 

Catatan akhir 149 
(1), ss. 33, 35. 

Catatan akhir 150 
(1), ss. 102, 104, 105. 

Catatan akhir 151 
(1), s. 32. Demikian pula, di Malta (1), s. 26 (1), (3), alasan-alasan untuk dapat mengenakan denda 
harus ditentukan dalam kontrak pelayanan tertulis dan ketentuan dari kontrak tersebut sebelumnya harus 
disetujui oleh Direktur Tenaga Kerja dan Emigrasi. 

Catatan akhir 152 
(4), s. 18 (7), (5), s. 2 (1) (i). Demikian pula, di Polandia (1), s. 108 (2), pekerja dapat dikenakan denda 
terutama atas ketidakhadiran yang tidak sah, kegagalan untuk mematuhi aturan kerja yang terkait dengan 
keamanan dan kebersihan atau perlindungan kebakaran, dan konsumsi alkohol selama jam kerja. 

Catatan akhir 153 
(1), s. 126. Lihat juga Bahrain (3), ss. 5, 7, 8, dan Uni Emirat Arab (1), s. 110. 
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Catatan akhir 154 
(1), s. 70. Lihat juga Libya Arab Jamahiriya (1), s. 80, dan Republik Arab Syria (1), s. 70. 

Catatan akhir 155 
(1), s. 71; (4), ss. 1 sampai 5. Rekening khusus yang dikelola oleh komite bersama dan fungsi utamanya 
adalah untuk memberikan bantuan keuangan kepada pekerja atas biaya atau kebutuhan tak terduga, 
khususnya menyangkut sakit, kecelakaan, kematian, dan pernikahan. 

Catatan akhir 156 
(1), s. 103, (4), ss. 1, 3, 4. 

Catatan akhir 157 
(1), s. 105, (2), ss. 1, 4. 

Catatan akhir 158 
(1), s. 32. Demikian pula, di Polandia (1), s. 108 (4), dana hasil denda yang dikenakan oleh majikan harus 
didedikasikan untuk kepentingan sosial. 

Catatan akhir 159 
Untuk diingat bahwa Komite Kebebasan Berserikat, dengan mengacu pada pertanyaan ini, telah 
mempertimbangkan bahwa sanksi untuk aksi mogok dalam bentuk pemotongan upah yang melebihi 
jumlah yang sesuai dengan periode mogok adalah tidak kondusif untuk hubungan kerja yang harmonis, 
lihat Intisari keputusan dan prinsip-prinsip Kebebasan Berserikat Komite, 4 (revisi) edisi 1996, hlm 120-
121. 

Catatan akhir 160 
Lihat ILC, 31 Sesi, 1948, Laporan VI (c) (2), hal. 76; ILC, Sesi 31, 1948, Berita Acara, hal. 464; ILC, Sesi 
ke-32, 1949, Berita Acara, hal. 512. 

Catatan akhir 161 
Lihat, misalnya, RCE 1984, 173 (Libya Arab Jamahiriya). Komite telah membahas permintaan langsung 
dalam pengertian ini ke Belize dan Kirgistan pada 1995. 

Catatan akhir 162 
(1), ss. 75, 76, (5), s. 2 (1). Ini juga terjadi di Burkina Faso (1), ss. 128 (1), 129, (3), s. 1; Republik Afrika 
Tengah (1), ss. 112, 113, (4), s. 1; Chad (1), ss. 276 (1), 277, (4), s. 1; Kongo (1), ss. 100 (1), 101, (3), s. 
1; Djibouti (1), ss. 107, 108, (3), s. 1; Mauritania (1), ss. 105 (1), 106; Niger (1), ss. 170 (1), 171, (3), s. 
218; Togo (1), ss. 103 (1), 104, (2), s. 1. 

Catatan akhir 163 
(1), ss. L.34.1, 34,2, (2), ss. 2D-68 (1), (3). 

Catatan akhir 164 
(1), ss. 161, 162, (2), s. 1. 

Catatan akhir 165 
(1), ss. L.130 (3), L.131 (1), (2), (4), s. 1. 

Catatan akhir 166 
(1), s. 272 (2), (3), s. 341 (1). 

Catatan akhir 167 
(1), s. 64 (1). Demikian pula, di Estonia (2), s. 36 (3), jumlah yang dibayarkan kepada karyawan setelah 
pemotongan harus sama dengan sedikitnya 80 persen dari upah minimum yang berlaku. 

Catatan akhir 168 
(1), s. 76. 
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Catatan akhir 169 
(1), s. 33 (2). 

Catatan akhir 170 
(1), ss. 45 (4), 46 (2), 46A (1). 

Catatan akhir 171 
(1), s. 125. Ini juga terjadi di Tanjung Verde (1), s. 121 (3); Guyana (1), s. 23; Nigeria (1), s. 5 (7); Inggris 
Raya: Montserrat (21), s. 9, dan Virgin Island (22), s. C32. Demikian pula, di Viet Nam (1), s. 60 (1), jumlah 
total yang dipotong tidak boleh melebihi 30 persen upah bulanan. 

Catatan akhir 172 
(1), s. 161 (3), (3), s. 65. 

Catatan akhir 173 
(1), ss. 56 (4), 57 (4). Namun, dalam hal kehilangan atau kerusakan alat, bahan atau properti lainnya milik 
majikan, jumlah total pemotongan resmi tidak boleh melebihi setengah upah karyawan. 

Catatan akhir 174 
(2), s. 24 (2). Ini juga kasus di Guinea-Bissau (1), s. 106 (3); Kenya (1), s. 6 (3), Malaysia (1), s. 24 (8); 
Mauritius (1), s. 13 (3). 

Catatan akhir 175 
(1), s. 161. 

Catatan akhir 176 
(1), s. 109 (2). 

Catatan akhir 177 
(1), s. 87 (4). 

Catatan akhir 178 
(1), s. 138. Ini juga terjadi di Azerbaijan (1), s. 176; Belarusia (1), s. 108; Republik Moldova (1), s. 133 
(1), (2). 

Catatan akhir 179 
(1), s. 128, (2), s. 26. 

Catatan akhir 180 
(1), s. 7 (3), (3), s. 21 (2A). 

Catatan akhir 181 
(2), s. 2 (a). 

Catatan akhir 182 
(1), s. 88. 

Catatan akhir 183 
(1), s. 32 (1). 

Catatan akhir 184 
(1), s. 243 (1). Demikian pula, di Tajikistan (1), s. 109, pemotongan dibatasi sampai 50 persen upah, dan 
tidak mempengaruhi upah minimum. 

Catatan akhir 185 
(1), s. 44. 

Catatan akhir 186 
(1), ss. 149 (2), 151. 



153

Catatan akhir 187 
(1), s. 123A-VIII, (2), s. 110. 

Catatan akhir 188 
(6), ss. 1, 2. 

Catatan akhir 189 
(5), ss. 1 (1), 2 (1). 

Catatan akhir 190 
Sebagai contoh, Komite telah menjawab permintaan langsung dalam pengertian ini kepada Jamahiriya 
Arab Libya dan Uruguay pada tahun 2001, ke Belize pada tahun 1995, dan ke Venezuela pada tahun 
1987. 

Catatan akhir 191 
(1), s. 126 (2). Jumlah yang dipotong, bagaimanapun, tidak boleh melebihi 20 persen upah bulanan 
pekerja. Di Kenya (1), s. 6 (1) (c), majikan dapat memotong upah tidak lebih dari upah satu hari untuk 
setiap hari kerja bagi karyawan yang, tanpa cuti atau penyebab yang sah, tidak hadir di tempat kerja. Lihat 
juga Lebanon (1), ss. 68 (1), 70. 

Catatan akhir 192 
(1), s. 32. 

Catatan akhir 193 
(1), s. 51 (5). Ini juga kasus di Bahrain (1), s. 102 (5); Oman (1), s. 35; Qatar (1), s. 72 (b) (iv); Republik 
Arab Syria (1), ss. 51, 54 (2), 66; Uni Emirat Arab (1), s. 104. 

Catatan akhir 194 
(1), ss. 35, 36 (3), 78 (1). 

Catatan akhir 195 
(1), s. 125. 

Catatan akhir 196 
(5), s. 2 (1) (i). 

Catatan akhir 197 
(1), s. 100 (1) (c), (d). Di Jepang (2), s. 91, dan Republik Korea (1), s. 98, pengurangan upah yang bersifat 
hukuman tidak boleh melebihi sepersepuluh jumlah total upah pada setiap periode pembayaran. 

Catatan akhir 198 
(2), s. 44 (b). Ini juga terjadi di Luksemburg (1), s. 6. 

Catatan akhir 199 
(1), ss. 69, 70. Ini juga terjadi di Jamahiriya Arab Libya (1), s. 36 (3) dan Republik Arab Syria (1), ss. 54 
(2), 66. 

Catatan akhir 200 
(1), s. 31. 

Catatan akhir 201 
(2), s. 110 (I). 

Catatan akhir 202 
(1), ss. 60, 89. Demikian pula, di Rumania (1), s. 109 (1), (2), pemotongan untuk pemulihan kerusakan 
dapat dilakukan dengan cicilan bulanan yang tidak melebihi sepertiga upah bersih per bulan, sedangkan 
di Cina (1), s. 16, pemotongan bulanan untuk kompensasi kerugian ekonomi tidak boleh melebihi 20 
persen upah bulanan pekerja. 
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Catatan akhir 203 
(1), s. 35. 

Catatan akhir 204 
(2), Bk. III, Peraturan VIII, s. 11 (d). 

Catatan akhir 205 
(1), s. 242. 

Catatan akhir 206 
(1), s. 55 (3). 

Catatan akhir 207 
(2), s. 90. Di beberapa negara lain, seperti Mesir (1), s. 40, Libya Arab Jamahiriya (1), s. 35, Oman (1), 
s. 58, dan Republik Arab Syria (1), s. 51, batas yang sama berlaku untuk pemotongan dalam kasus 
penggantian pinjaman. 

Catatan akhir 208 
(1), s. 150. 

Catatan akhir 209 
(1), s. 37 (1) (b). Demikian pula, di Panama (1), s. 161 (3), jumlah pemotongan tidak boleh melebihi 15 
persen dari upah terutang pada periode bayar yang bersangkutan. 

Catatan akhir 210 
(1), ss. 130, 133. 

Catatan akhir 211 
(1), s. 12 (3). 

Catatan akhir 212 
(1), s. 25 (6), (7). 

Catatan akhir 213 
(2), s. 5. 

Catatan akhir 214 
(1), s. 9 (1). 

Catatan akhir 215 
(1), s. 87 (3). 

Catatan akhir 216 
(5), s. 3. 

Catatan akhir 217 
(1), s. 201 (4). 

Catatan akhir 218 
(1), s. 161 (11). Ini juga kasus di El Salvador (2), s. 136. 

Catatan akhir 219 
(2), ss. 371, 372. 

Catatan akhir 220 
Lihat ILC, Sesi 31, 1948, Berita Acara, hal. 462, dan ILC, Sesi ke-32, 1949, Berita Acara, hal. 507. 

Catatan akhir 221 
(2), s. 4. Ini juga kasus di Estonia (2), s. 3 (2); Guyana (1), s. 17 (1); Republik Korea (1), s. 24; Lithuania 
(1), s. 17. 
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Catatan akhir 222 
(2), s. 29 (1). 

Catatan akhir 223 
(1), ss. 51, 52. 

Catatan akhir 224 
(1), s. 5 (1). 

Catatan akhir 225 
(1), s. 11 (e). 

Catatan akhir 226 
(1), s. 15 (2). Demikian pula, di Slovakia (1), ss. 41 (1), 43 (1), sebelum meneken kontrak kerja, majikan 
harus memberikan informasi kepada pekerja yang direkrut tentang hak dan kewajiban yang berkaitan 
dengan kondisi kerja dan persyaratan upah di mana mereka diharapkan bekerja dengan baik. 

Catatan akhir 227 
(1), s. 84. Ini juga kasus di Chili (1), s. 54; Estonia (2), s. 8 (2); Finlandia (1), Ch. 2, s. 16; Maroko (1), 
s. 10; Rwanda (4), s. 2; Slovenia (1), s. 135 (3). Demikian pula, di Azerbaijan (1), s. 173 (2), dokumen 
pembayaran yang menunjukkan semua laporan akuntansi yang berhubungan dengan perhitungan gaji, 
dan pemotongan harus diberikan kepada karyawan pada saat pembayaran upah. Di Republik Moldova (2), 
s. 19 (2), (3), undang-undang menyatakan, bahwa secara umum majikan wajib menginformasikan kepada 
pekerjanya tentang persyaratan upah mereka, termasuk metode perhitungan dan pemotongan, tanpa 
menyebutkan kapan dan bagaimana informasi tersebut harus diberikan. 

Catatan akhir 228 
(1), s. 160. 

Catatan akhir 229 
(1), s. 49 (2) (b), (c), (2), s. 7 dan Jadwal C. 

Catatan akhir 230 
(1), s. 55 (5). 

Catatan akhir 231 
(1), s. 29 (1), (6), Lampiran. 

Catatan akhir 232 
(1), s. 61 (1) (h). 

Catatan akhir 233 
(1), ss. 30, 32. 

Catatan akhir 234 
(1), ss. 8, 9. 

Catatan akhir 235 
(5), s. 2. 

Catatan akhir 236 
(1), s. 133 (5). 

Catatan akhir 237 
(1), s. 120 (4). 

Catatan akhir 238 
(1), s. 35. Di Republik Arab Suriah (1), s. 69, ketentuan dibuat mengenai sebuah fi le khusus setiap pekerja 
yang menunjukkan upah dan setiap perubahan selanjutnya di dalamnya. 
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Catatan akhir 239 
(1), s. 52 (1) (a). Di Kyrgyzstan (1), s. 241 (1), (2), setiap karyawan harus diberi sebuah buku pembayaran 
dalam waktu lima hari setelah perekrutan, yang berisi rincian tentang persyaratan kerja dan pembayaran. 

Catatan akhir 240 
(1), s. 47. Lihat juga Jepang (2), s. 108, dan Peru (5), s. 14. 

Catatan akhir 241 
(2), s. 138. 

Catatan akhir 242 
(4), s. 21 (2). 

Catatan akhir 243 
(1), ss. 35 (8), 65. 

Catatan akhir 244 
(1), s. 213. Lihat juga Burkina Faso (1), s. 110; Kamerun (1), s. 64; Kongo (1), s. 85; Jepang (2), s. 106 (1), 
(5), s. 113; Kenya (2), s. 20 (2). 

Catatan akhir 245 
(1), ss. 5, 9, 105, 108 (15). 

Catatan akhir 246 
(1), s. 93. 

Catatan akhir 247 
(1), s. 77. Lihat juga Oman (1), s. 33. 

Catatan akhir 248 
Dalam hubungan ini, Pemerintah Meksiko dan Panama melaporkan bahwa ketentuan dalam Aturan 
Perburuhan yang berkaitan dengan persyaratan dan batasan pemotongan resmi sudah diketahui oleh 
semua pekerja. 

Catatan akhir 249 
Kantor Perburuhan pada awalnya mengusulkan larangan pemotongan upah dalam bentuk pembayaran 
untuk tujuan mendapatkan atau mempertahankan pekerjaan, dengan pengecualian biaya untuk agen 
tenaga kerja resmi yang diakui oleh hukum nasional atau peraturan untuk membebankan biaya tersebut; 
melihat ILC, Sesi 31, 1948, Laporan VI (c) (2), hal 35-38, 76. Dalam diskusi pertama Konferensi, anggota 
pekerja mengusulkan penghapusan pengecualian tentang biaya agen tenaga kerja. Mereka berpendapat 
bahwa pembayaran yang terkait dengan jasa ketenagakerjaan harus diberlakukan sebagai utang publik dan 
tidak bisa dibayar dengan pemotongan upah. Anggota pemberi kerja menentang amandemen tersebut. 
Alasannya, bagaimanapun juga, negara mengizinkan pungutan biaya agen tenaga kerja berdasarkan 
aturan hukum. Perubahan tersebut akhirnya diadopsi dan referensi ke agen tenaga kerja yang sesuai 
dihapus dari rancangan instrumen, lihat ILC, 31 Sesi, 1948, Berita Acara, hal. 462. Pada pembahasan 
Konferensi kedua, anggota majikan mengusulkan untuk memasukkan, pada bagian awal rancangan Pasal, 
kata-kata “kecuali jika diizinkan oleh pejabat yang berwenang”, sehingga larangan tersebut menjadi lebih 
fl eksibel dan praktis. Anggota pekerja menentang amandemen ini, yang ditolak dengan perbedaan suara 
yang tipis, lihat ILC, Sesi ke-32, 1949, Berita Acara, hal. 507. 

Catatan akhir 250 
Pandangan serupa disampaikan dalam pendapat informal yang diberikan oleh Kantor Perburuhan pada 
tahun 1954 atas permintaan Pemerintah Republik Federal Jerman, lihat Buletin Resmi, Vol. XXXVII, 1954, 
hal. 388. 
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Catatan akhir 251 
(1), ss. 14, 15. Ini juga kasus di Bulgaria (4), s. 15; Republik Ceko (8), s. 5 (3), Jepang (2), s. 6; Kenya (1), 
s. 6 (2); Republik Korea (1), s. 8; Kuwait (2), s. 10; Malta (1), s. 23 (4); Mauritius (1), s. 13 (4); Republik 
Moldova (2), s. 16 (2); Filipina (1), s. 117; Inggris Raya: Montserrat (21), s. 15 (b), dan Virgin Island (22), 
s. C32 (d); Zambia (1), s. 47. 

Catatan akhir 252 
(1), s. 163. 

Catatan akhir 253 
(1), ss. 58, 118 (d). 

Catatan akhir 254 
(2), s. 25 (2). 

Catatan akhir 255 
(2), s. 531,35. Lihat juga Arizona (7), s. 23-202; California (9), s. 221; Connecticut (11), s. 31-73 (b); 
Hawaii (16), s. 388-51; Maine (25), s. 629; Michigan (28), s. 408,478 (1); Minnesota (29), s. 181,031 dan 
(30), s. 5200.0630; New York (39), s. 198-b (2); Rhode Island (47), s. 28-6.3-1; Utah (52), s. 34-28-3 (6); 
Washington (55), s. 49.52.050. 

Catatan akhir 256 
(2), s. 104. 

Catatan akhir 257 
(1), s. 70 (b). Ini juga kasus di Kolombia (1), s. 59 (3); Republik Dominika (1), s. 47 (1); Ekuador (2), s. 44 
(c); El Salvador (2), s. 30 (2); Honduras (2), s. 96 (2); Panama (1), s. 138 (3); Paraguay (1), s. 63 (b). 

Catatan akhir 258 
(2), s. 62 (b). 

Catatan akhir 259 
(2), s. 17 (b). Larangan hanya menyangkut pembayaran untuk tujuan mendapatkan pekerjaan. 

Catatan akhir 260 
(1), s. 37 (a). Demikian pula, di Selandia Baru (1), s. 12A, di bawah Undang-Undang Perlindungan Upah, 
majikan tidak dapat meminta atau menerima premi apapun sehubungan dengan pekerjaan dari setiap 
orang, baik premi dicari atau diterima dari orang yang dipekerjakan atau diusulkan untuk dipekerjakan 
atau dari orang lain. Situasi ini sama di Kanada, di Provinsi Alberta (4), s. 127, British Columbia (6), s. 21, 
dan Saskatchewan (17), s. 76. 

Catatan akhir 261 
(1), s. 23. Ini juga terjadi di Republik Arab Syria (1), s. 19, Uni Emirat Arab (1), s. 18, dan Inggris (8), s. 
6 (1). 

Catatan akhir 262 
(1), s. 12. 

Catatan akhir 263 
(1), s. 41. 

Catatan akhir 264 
(3), s. 18, (4), s. 13. 

Catatan akhir 265 
(8), s. 40 (1), (2); (9), ss. 11, 12 (4). 

Catatan akhir 266 
(4), s. 15 (1). Lihat juga Kenya (2), s. 19 (1), dan Inggris: Gibraltar (11), s. 19 (5) (a). 



158

2003, Perlindungan Upah

Catatan akhir 267 
(4), s. 14 (1). 

Catatan akhir 268 
(2), s. 14 (1). 

Catatan akhir 269 
(2), s. 26. Pada beberapa kesempatan, Komite telah menarik perhatian Pemerintah untuk meniadakan 
larangan umum yang mencakup semua pekerja. 

Catatan akhir 270 
(1), ss. 131, 132. Ini juga kasus di Belarusia (1), s. 107; Kyrgyzstan (1), s. 242 (2); Slovakia (1), s. 131 (1), 
(2). 

Catatan akhir 271 
(1), s. 175. 

Catatan akhir 272 
(1), s. 25. 

Catatan akhir 273 
(1), s. 137. 

Catatan akhir 274 
(1), s. 19 (1) (a), (2), s. 2 (a), (4), s. 18, (5), s. 2 (1). 

Catatan akhir 275 
(1), s. 80 (1). Ini juga kasus di Dominika (1), s. 8; Guyana (1), s. 23; Malaysia (1), s. 24 (1); Uganda (1), 
ss. 31, 32. 

Catatan akhir 276 
(1), s. 4 (3). 

Catatan akhir 277 
(1), s. 5 (1). 

Catatan akhir 278 
(1), s. 87 (3). 

Catatan akhir 279 
(1), ss. 75 (3), 168 (8). Ini juga kasus di Benin (1), ss. 227, 303 (g); Burkina Faso (1), ss. 130, 238 (e); 
Republik Afrika Tengah (1), ss. 112, 114; Komoro (1), ss. 114, 237 (f); Kongo (1), ss. 102, 257 (g); Pantai 
Gading (1), s. 34,3; Guinea (1), s. 233; Mali (1), ss. L.121, L.321; Mauritania (1), Bk. Saya, s. 107 dan Bk. 
V, s. 56 (g), Slovenia (1), s. 136 (1). 

Catatan akhir 280 
(1), s. 278. 

Catatan akhir 281 
(1), ss. 109, 228 (g). 

Catatan akhir 282 
(1), ss. 162, 195 (a). 

Catatan akhir 283 
(1), ss. 80, 200 (5). 

Catatan akhir 284 
(1), ss. 172, 333 (g). 
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Catatan akhir 285 
(1), ss. L.132, L.279 (g). 

Catatan akhir 286 
(1), s. 105. 

Catatan akhir 287 
Sebagai contoh, Komite telah menjawab permintaan langsung dalam pengertian ini ke Bulgaria, Republik 
Ceko, Polandia, Tajikistan, Tunisia, Venezuela dan Yaman pada tahun 2001, ke Bolivia dan Guinea pada 
tahun 2000, untuk Komoro pada tahun 1998 dan ke Sudan pada tahun 1995. 

Catatan akhir 288 
Lihat RCE 2002, 326 (Kosta Rika). 

Catatan akhir 289 
(5), ss. 5 sampai 15. 

Catatan akhir 290 
(1), s. 175 (2) (b). 

Catatan akhir 291 
(1), s. 51. 

Catatan akhir 292 
(1), s. 109 (2). 

Catatan akhir 293 
(1), s. 63. 

Catatan akhir 294 
(1), s. 121 (1) (d), (4), s. 18 (1) (c). 

Catatan akhir 295 
(1), s. 131 (2) (b). 

Catatan akhir 296 
(1), s. 272 (1) (v), (3), s. 341. Lihat juga Polandia (1), s. 87 (1), (6), ss. 833, 1083; Rumania (1), s. 87 (3), 
(5), s. 409; Sri Lanka (6), s. 218; Tunisia (1), s. 151, (2), s. 354. 

Catatan akhir 297 
(1), s. 107 (1). 

Catatan akhir 298 
(10), s. 1. 

Catatan akhir 299 
(2), ss. 381 (3), 383 (1). 

Catatan akhir 300 
(4), ss. 8 sampai 17. 

Catatan akhir 301 
(1), s. 41. 

Catatan akhir 302 
(1), s. 52. 

Catatan akhir 303 
(1), s. 227 (1). Ini juga terjadi di Burkina Faso (1), s. 128, (3), ss. 7-27; Republik Afrika Tengah (1), s. 112, 
(3), ss. 7 sampai dengan 32; Chad (1), s. 276, (4), ss. 7-29; Komoro (1), s. 112 (2); Kongo (1), s. 100, (3), 
ss. 7 sampai 28; Pantai Gading (1), s. L.34.1, (2), ss. 2D-74 ke 2D-93; Republik Demokratik Kongo (1), s. 
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95; Djibouti (1), s. 107, (3), ss. 7-27; Gabon (1), s. 161 (1), (2), ss. 7-27; Mauritania (1), s. 105; Niger (1), 
s. 170; Senegal (1), s. L.130, (4), ss. 362, 381; Togo (1), s. 103 (1), (2), ss. 7-27. 

Catatan akhir 304 
(1), s. 231. 

Catatan akhir 305 
(1), s. 79. 

Catatan akhir 306 

(1), s. 44. 

Catatan akhir 307 
(1), s. 161 (3), (3), ss. 23, 24. 

Catatan akhir 308 
(1), s. 242 (3) (i). 

Catatan akhir 309 
(1), s. 132 (1). 

Catatan akhir 310 
(1), s. 137. 

Catatan akhir 311 
(6), s. 218 (h), (j). 

Catatan akhir 312 
(5), s. 649 (IV). 

Catatan akhir 313 
(1), s. 200. 

Catatan akhir 314 

(1), s. 35 (7), (2), s. 91. 

Catatan akhir 315 
(2), ss. 110 (v), 112. 

Catatan akhir 316 
(11), s. 1, 2; (12), s. 381; (13), s. 214. Namun, dalam kasus tunjangan anak dan cacat, pemotongan bisa 
dilakukan 50 persen upah. 

Catatan akhir 317 
(5), ss. 3, 4. Ini juga kasus di Benin (1), s. 227 (1); Burkina Faso (1), s. 128, (3), s. 6; Kamerun (1), s. 75 (1), 
(5), ss. 5, 6; Republik Afrika Tengah (1), s. 112, (4), s. 6; Komoro (1), s. 112 (2); Kongo (1), s. 100, (3), s. 
6; Pantai Gading (1), s. L.34.1, (2), s. 2D-73, Djibouti (1), s. 107, (3), s. 6; Guinea (1), s. 231; Madagaskar 
(1), s. 79, (4), s. 6; Mauritania (1), s. 105; Togo (1), s. 103 (1), (2), s. 6. 

Catatan akhir 318 
(1), s. 276, (4), s. 6. 

Catatan akhir 319 
(1), s. 161 (1), (2), s. 6. 

Catatan akhir 320 
(1), s. 170. 
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Catatan akhir 321 
(1), s. L.130, (4), ss. 571,1-571,6. 

Catatan akhir 322 
Lihat, misalnya, Arkansas (8), s. 11-4-101, California (9), s. 300 (b); Indiana (19), ss. 22-2-6-2, 22-2-7-4; 
Minnesota (29), s. 181,07; Rhode Island (47), ss. 28-15-1 28-15-9 untuk; Washington (55), s. 49.48.090; 
Wyoming (59), ss. 27-4-110, 27-4-111. 

Catatan akhir 323 
(1), s. 148. Di Swiss (2), s. 325, pengalihan upah pada umumnya dilarang, kecuali untuk pembayaran 
denda pemeliharaan dan sampai dengan jumlah yang dipotong. 

Catatan akhir 324 
(1), s. 142. 

Catatan akhir 325 
(2), s. 104. 

Catatan akhir 326 
(1), s. 157. 

Catatan akhir 327 
(1), s. 132. 

Catatan akhir 328 
(7), ss. 1, 2. 

Catatan akhir 329 
(5), ss. 1 (1), 2 (1). 

Catatan akhir 330 
(3), s. 4; (4), s. 1. 

Catatan akhir 331 
(2), s. 382 (1). 

Catatan akhir 332 
(6), s. 218 (m). 

Catatan akhir 333 
(2), s. 100. Ini juga kasus di Honduras (2), s. 373, di mana upah yang tidak lebih dari 200 lempira 
sebulan tidak dapat dialihkan, kecuali untuk istri pekerja atau anggota keluarga lain yang secara fi nansial 
tergantung pada pekerja. 

Catatan akhir 334 
(1), s. 82 (3), (2), ss. 92, 97. 

Catatan akhir 335 
(1), s. 8 (a). 

Catatan akhir 336 
(11), s. 291a. 

Catatan akhir 337 
(1), s. 41. 

Catatan akhir 338 
(1), s. 52. 

Catatan akhir 339 
(1), s. 109. 
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Catatan akhir 340 
(1), s. 243 (1). 

Catatan akhir 341 
(1), s. 44. 

Catatan akhir 342 
(1), ss. 154, 155. Ini juga kasus di Panama (1), ss. 161 (6), (7), 162, di mana batas tersebut ditetapkan 
sebesar 15 persen untuk upah yang sudah di atas upah minimum. Di Peru (10), s. 1, sampai dengan 
sepertiga dari setiap bagian dari upah melebihi lima unit referensi bisa dikenakan pengalihan. 

Catatan akhir 343 
(2), s. 133. 

Catatan akhir 344 
(1), s. 128 (5), (2), s. 371. 

Catatan akhir 345 
(1), s. 172. Demikian pula, di Republik Demokratik Kongo (1), s. 95 (1), bagian dari remunerasi pekerja 
yang dialihkan terbatas pada seperlima bagian yang tidak melebihi lima kali upah bulanan minimum, dan 
sampai sepertiga dari sisanya. 

Catatan akhir 346 
(1), s. 162, (2) s. 104. 

Catatan akhir 347 
(1), s. 27 (2); (18), s. 607. Batasan ini dapat dikurangi dengan 10 sampai 15 persen jika pengadilan 
menganggap bahwa situasi keluarga pekerja sangat membutuhkan. 

Catatan akhir 348 
(2), ss. 44, 45, (6), s. 179. 

Catatan akhir 349 
(1), s. 51. 

Catatan akhir 350 
(1), s. 34. Ini juga kasus di Bahrain (1), s. 75; Kuwait (1), s. 32; Oman (1), s. 58bis; Turki (1), s. 28. Demikian 
pula, di Amerika Serikat (3), s. 303 (a), (2), s. 531,39 (b), berdasarkan UU pemotongan upah federal, 
bagian maksimum dari total pendapatan individual mingguan pekerja yang dibelanjakan yang dapat 
dikenakan pemotongan tidak boleh melebihi 25 persen dari upah mingguan tersebut atau melebihi 30 
kali upah minimum federal per jam, tergantung mana yang lebih kecil. Ketentuan yang sama terkandung 
dalam undang-undang negara bagian tertentu, misalnya, di Nebraska (34), s. 25-1558, upah yang bisa 
dikenakan pemotongan tidak boleh melebihi 25 persen dari pendapatan karyawan yang dibelanjakan 
selama sepekan, atau jumlah di mana pendapatan karyawan melebihi 30 kali upah per jam federal, atau 
15 persen dari penghasilan karyawan untuk minggu itu, jika orang tersebut adalah kepala keluarga. 
Berkaitan dengan pengalihan upah, hukum menyediakan batasan yang berbeda, misalnya, di New Mexico 
(38), s. 14-13-11 (B), setiap pengalihan upah atau gaji dinyatakan tidak sah, jika melebihi 25 persen 
pendapatan pekerja yang dibelanjakan setiap periode pembayaran, sementara di West Virginia (57), 
s. 21-5-3, tigaperempat dari upah atau gaji berkala dari pekerja yang dialihkan harus dibebaskan dari 
pengalihan upah. Selain itu, di California (9), s. 300 (c), jumlah yang tidak melebihi 50 persen dari upah 
pekerja yang dialihkan dapat ditangguhkan oleh pemberi kerja pada saat pembayaran upah tersebut. 
Dalam kasus lain, undang-undang negara bagian memperbolehkan pengalihan upah tanpa menetapkan 
batas-batas tertentu, lihat, misalnya, Maine (25), s. 627; Mississippi (31), s. 71-1-45; Tennessee (50), s. 
50-2-105, Texas (51), s. 63,001; Virginia (54), s. 40,1-31. Di Jepang, menurut laporan pemerintah, dalam 
s. 152 dari Undang-Undang Eksekusi Sipil, jumlah upah yang setara dengan tigaperempat upah pekerja, 
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atau jika jumlah ini melebihi besaran yang ditentukan oleh perintah kabinet (saat ini ditetapkan sebesar ¥ 
210.000 per bulan), tidak boleh dialihkan. 

Catatan akhir 351 
(1), ss. 119 (f), 120. Namun, persentase keseluruhan dana yang dipotong tersebut, baik dalam pelaksanaan 
penilaian atau sehubungan dengan pembayaran di muka, denda, dan kontribusi asuransi sosial, tidak boleh 
melebihi setengah dari upah pekerja, kecuali lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan menganggap 
bahwa setengah remunerasi pekerja tidak cukup untuk menutupi kebutuhannya. Dalam kasus terakhir, 
pekerja mungkin tidak dalam situasi dibayar lebih dari tiga-perlima upahnya. 

Catatan akhir 352 
(1), s. 60 (f). Namun, di mana dua atau lebih jenis utang harus dibayar, maksimum pemotongan yang 
diizinkan adalah setengah remunerasi karyawan. 

Catatan akhir 353 
(5), ss. 496, 523. Lihat juga Azerbaijan (1), s. 176 dan Republik Moldova (1), s. 133 (1). Menurut informasi 
yang diberikan oleh Pemerintah Lithuania, s. 140 dari Kode Hukum Perburuhan memberikan batas 
pemotongan upah yang sama. 

Catatan akhir 354 
(1), s. 138 (1). 

Catatan akhir 355 
(3), s. 65. Lihat juga Barbados (1), s. 9 (3) (c) dan Swaziland (1), s. 56 (4). Demikian pula, Pemerintah 
Mauritius telah mengindikasikan bahwa aturan praktek telah dikembangkan di pengadilan untuk tidak 
memotong lebih dari sepertiga gaji guna mengamankan pembayaran tunjangan. Di Finlandia, menurut 
laporan pemerintah, berdasarkan Akta Eksekutif, dua pertiga gaji bersih karyawan selalu dikeluarkan 
dari penyitaan, atau sebagai gantinya, harus dipastikan bahwa karyawan setidaknya memperoleh apa 
yang dikenal sebagai jumlah “perlindungan terhadap debitur” dan seperempat dari pendapatan bersih 
adalah jumlah yang dilindungi. Pemberi kerja wajib menghitung mana di antara pilihan ini yang lebih 
menguntungkan karyawan dan mengikuti pilihan itu. Jumlah “perlindungan terhadap debitur” diatur 
dengan keputusan yang dikeluarkan setiap tahun dan saat ini berjumlah  18 per hari untuk debitur 
tunggal dan  6,56 per hari untuk setiap anggota keluarga yang ditanggung. 

Catatan akhir 356 
(1), s. 5 (7). 

Catatan akhir 357 
(1), s. 33 (b). 

Catatan akhir 358 
(1), s. 125. Demikian pula, Pemerintah Republik Korea telah melaporkan bahwa dalam s. 579 dari Undang-
Undang Acara Perdata, jumlah yang setara dengan setengah atau lebih dari upah seseorang, pensiun, gaji, 
bonus, pensiun, atau penghasilan lain tidak mungkin akan dikenakan pemotongan. 

Catatan akhir 359 
(1), s. 245. 

Catatan akhir 360 
(1), s. 87 (3). 

Catatan akhir 361 
(1), s. 76 (1), (5), s. 2 (1). Ini juga terjadi di Burkina Faso (1), s. 129, (3), s. 1; Republik Afrika Tengah (1), 
s. 113, (4), s. 1; Chad (1), s. 277, (4), s. 1; Kongo (1), s. 101 (1), (3), s. 1; Djibouti (3), s. 1; Mali (1), s. 
L.123, (2), s. D.123-2; Mauritania (1), s. 106, (2), s. 1, (3), s. 362; Maroko (3), ss. 1 sampai 3; Rwanda (2), 
ss. 2, 3; Togo (1), s. 104, (2), s. 1. 
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Catatan akhir 362 
(1), s. L.34.2, (2), ss. 2D-68, 2D-71. 

Catatan akhir 363 
(2), s. 1. 

Catatan akhir 364 
(3), s. 4; (4), s. 1. 

Catatan akhir 365 
(1), s. 79, (4), s. 1. 

Catatan akhir 366 
(1), s. 171, (3), s. 218. 

Catatan akhir 367 
(1), s. L.131, (4), s. 381. 

Catatan akhir 368 
(5), s. 1. 

Catatan akhir 369 
(1), s. 102 (e), (2), ss. 96, 97. 

Catatan akhir 370 
(1), s. 272 (2), (3), s. 341. 

Catatan akhir 371 
(1), s. 82. 

Catatan akhir 372 
(6), ss. 154, 165. 

Catatan akhir 373 
(3), s. 93. 

Catatan akhir 374 
(2), s. 6 (5) (b). 

Catatan akhir 375 
(4), s. 8 (3) (b). 

Catatan akhir 376 
(1), s. 176 (3). Ini juga yang terjadi di Belarusia (1), s. 108; Republik Islam Iran (1), s. 44; Kyrgyzstan (1), 
s. 243 (2); Republik Moldova (1), s. 133 (3). 

Catatan akhir 377 
(1), s. 8 (b). 

Catatan akhir 378 
(1), s. 28. 

Catatan akhir 379 
(1), s. 21 (3), (2), s. 381 (3). 

Catatan akhir 380 
(5), s. 649 (IV). 

Catatan akhir 381 
(1), s. 200. 
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Catatan akhir 382 
(11), ss. 1, 2; (12), s. 381; (13), s. 214. Namun, dalam kasus tunjangan anak dan penyandang cacat, 
pemotongan upah bisa dilakukan hingga 50 persen. 

Catatan akhir 383 
(5), s. 2. Ini juga yang terjadi di Kamerun (5), s. 2 (3); Republik Afrika Tengah (4), s. 2 (1), (3); Chad (4), s. 
2 (1), (3); Pantai Gading (2), s. 2D-69 (1), (3); Djibouti (1), s. 108 (2), (3), s. 2 (1), (3); Gabon (2), s. 2 (1), 
(3); Niger (3), s. 219. 

Catatan akhir 384 
(3), s. 2 (1), (3). 

Catatan akhir 385 
(3), s. 2 (1), (3). 

Catatan akhir 386 
(3), s. 8. 

Catatan akhir 387 
(2), s. 1, (3), s. 363. 

Catatan akhir 388 
(2), s. 2 (1), (3). 

Catatan akhir 389 
(3), s. 65. 

Catatan akhir 390 
(1), ss. 87 (3), 90, (6), ss. 833, 1083. 

Catatan akhir 391 
(5), s. 409. 

Catatan akhir 392 
(1), s. 138 (3). 

Catatan akhir 393 
(1), s. 95. 

Catatan akhir 394 
(11), s. 291b (2). 

Catatan akhir 395 
(1), s. 41. 

Catatan akhir 396 
(1), s. 52. 

Catatan akhir 397 
(1), s. 102 (e), (2), ss. 96, 97. Ini juga kasus di Kolombia (1), s. 156; Costa Rika (1), s. 172; Paraguay (1), 
s. 245; Rwanda (2), s. 3. Di Peru (10), s. 1, hingga 60 persen dari upah dapat dipotong untuk tujuan 
pemberian tunjangan. 

Catatan akhir 398 
(2), s. 371. 

Catatan akhir 399 
(1), s. 75. Lihat juga Kuwait (1), s. 32; Qatar (1), s. 33 (b); Arab Saudi (1), s. 119 (f). 
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Catatan akhir 400 
(1), s. 60 (f). 

Catatan akhir 401 
Sebagai contoh, Komite telah menjawab permintaan langsung dalam hal ini kepada Botswana pada tahun 
2001 dan Uganda pada tahun 1995. 
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1.  Perlindungan klaim upah melalui cara pengistimewaan

298. Pasal 11 Konvensi menyatakan salah satu cara tertua dalam perlindungan sosial adalah pemberian 
prioritas pada pembayaran utang upah dalam pembagian aset pemberi kerja yang dinyatakan pailit. 
Untuk menghindari keadaan di mana penerima upah dikekang kehidupannya jika pemberi kerja bangkrut, 
persyaratan harus dibuat untuk menjamin penyelesaian utang yang cepat dan penuh oleh pemberi kerja 
kepada pekerjanya. Konvensi menyatakan pula prinsip yang dikenal secara luas bahwa upah pekerja 
dan klaim jasa lainnya, mengenai suatu periode tertentu dari jasa atau mengenai jumlah yang mungkin 
ditentukan oleh hukum dan regulasi nasional, harus diperlakukan sebagai utang istimewa jika pemberi 
kerja bangkrut atau dilikuidasi. Karena itu, upah yang tergolong utang istimewa harus dibayar penuh 
sebelum kreditor lain mendapatkan sebagian pembayaran. Namun demikian, Konvensi menyerahkan 
penentuan utang upah yang bisa digolongkan sebagai utang istimewa dan batas di mana klaim dapat 
diutamakan kepada negara anggota. (Catatan akhir 1) Pasal 11 Konvensi direvisi sebagian oleh Konvensi 
Klaim (Insolvensi Pemberi Kerja) Perlindungan Pekerja (No. 173), yang disahkan pada tahun 1992, yang 
bertujuan untuk meningkatkan perlindungan yang diberikan pada tahun 1949 dalam dua cara: pertama, 
melalui pengaturan standar spesifi k mengenai cakupan, batas, dan peringkat keistimewaan, yang 
belum ada dalam Konvensi No. 95, dan kedua, melalui pengenalan konsep-konsep baru seperti skema 
penjaminan upah, yang dibentuk untuk menawarkan perlindungan yang lebih baik dibanding sistem 
keistimewaan tradisional. Komite pertama-tama akan mengulas hukum dan praktek nasional berdasarkan 
sistem perlindungan berdasarkan keistimewaan, sebagaimana ada dalam Pasal 11 Konvensi, dan kemudian 
mengacu kepada standar baru yang tercantum dalam Konvensi No. 173, khususnya hal-hal yang terkait 
dengan lembaga-lembaga penjamin upah, dan pemberlakuan praktisnya.

2003. Perlindungan Upah

Perlakuan 
istimewa atas 
klaim upah 
pekerja dalam 
kasus kepailitan 
pemberi kerja

BAB V. 
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1.1.  Asal mula dan evolusi prinsip perlindungan istimewa atas klaim pekerja

299. Telah diakui secara luas bahwa klaim upah pekerja layak mendapatkan perlindungan khusus, karena 
insolvensi sebuah perusahaan akan berakibat pada penundaan pembayaran upah, yang secara langsung 
akan mengancam penghidupan pekerja dan keluarga mereka. Lebih lanjut, karena pekerja pada umumnya 
tidak mendapatkan pembagian keuntungan perusahaan, mereka seharusnya tidak ambil bagian jika 
perusahaan rugi. Perlakuan istimewa atas klaim upah sejauh ini merupakan metode perlindungan klaim 
yang paling tradisional dan paling luas diterima terkait jasa dalam hal kebangkrutan pemberi kerja atau 
likuidasi dari suatu perusahaan. Sistem keistimewaan pertama kali dikodifi kasi dalam hukum perdata pada 
abad ke-19, dimulai dengan Hukum Napoleon (Napoleonic Code), yang pada awalnya untuk melindungi 
upah pelayan rumah tangga. Perlindungan secara progresif kemudian diperluas kepada kategori-kategori 
penerima upah lainnya dan prinsip keistimewaan secara singkat mendapatkan pengakuan, baik dalam 
perundang-undangan dagang dan undang-undang ketenagakerjaan. Misalnya, di Prancis keistimewaan 
yang diberikan kepada pelayan rumah tangga diperluas pada tahun 1838 untuk mencakup klaim penerima 
upah dan orang magang sampai sebanyak enam bulan upah. Namun demikian, klaim upah ditempatkan 
pada peringkat keempat dari klaim keistimewaan, setelah biaya hukum atau legal, membuat perlindungan 
utang upah seringkali hanyalah sebuah ilusi. Setelah perundang-undangan baru disahkan pada tahun 1935, 
bagian dari klaim keistimewaan yang diperlukan bagi perawatan pekerja harus dibayarkan secepatnya dan 
akhirnya dikenal sebagai “keistimewaan super”.

300. Sistem keistimewaan terdiri dari pembayaran yang secara utuh dari aset yang tersedia pada perusahaan 
yang pailit, klaim tertentu yang mendapatkan prioritas atau suatu “keistimewaan” atas klaim biasa, klaim 
non-istimewa. Upah klaim, tentunya, bukanlah satu-satunya klaim yang dikenal sebagai utang istimewa. 
Perundang-undangan di banyak negara juga memberikan status keistimewaan pada berbagai macam 
klaim, seperti biaya pengadilan yang timbul dari proses peradilan pailit, utang ke negara, dan lembaga 
jaminan sosial (kontribusi asuransi wajib atau pajak tak terbayarkan), klaim personal debitor (contohnya 
biaya pemakaman atau medis) dan klaim perawatan atas anggota keluarga debitor. Sama pentingnya 
dalam pemberian suatu keistimewaan kepada klaim tertentu merupakan prioritas yang relatif, atau 
peringkat, yang dapat diberikan kepada klaim-klaim tersebut terkait dengan utang istimewa lainnya. 
Kreditor peringkat lebih tinggi harus dibayarkan secara penuh, sebelum kreditor di bawahnya mendapatkan 
pelunasan, bahkan hanya sekadar satu bagian saja dari klaim mereka, yang di banyak kasus terjadi bahwa 
keistimewaan itu sendiri tidaklah cukup untuk menjamin pelunasan utang. Kecuali klaim upah ditempatkan 
sebagai suatu keutamaan yang tinggi, kecil kemungkinannya klaim tersebut akan dibayarkan.

301 Di samping pengakuannya yang meluas, tetapi dalam prakteknya, sistem keistimewaan sangat berbeda di 
masing-masing negara. Peraturan dan praktek nasional yang mengatur perlakuan istimewa secara prinsip 
berbeda, terkait dengan cakupan perlindungan, yakni kategori pekerja yang dilindungi dan sifat dari 
klaim yang dicakup, prioritas relatif klaim upah dibandingkan dengan utang istimewa lainnya, periode 
keistimewaan yang dicakup oleh keistimewaan atau batasan lainnya yang ditentukan bagi perlindungan 
keistimewaan, dan aset pemberi kerja yang pailit dihadapkan pada klaim istimewa mana yang akan 
dilaksanakan. Komite akan secara singkat membahas keempat aspek ini.

1.2. Cakupan keistimewaan

1.2.1. Kategori pekerja yang diperlakukan sebagai kreditor istimewa

302. Melalui perlindungan yang diberikan kepada klaim pekerja, perundang-undangan di seluruh negara pada 
prinsipnya berupaya melindungi upah mereka yang dipekerjakan berdasarkan kontrak kerja formal atau 
mereka yang berada dalam hubungan kerja dengan pemberi kerja insolven. Namun demikian, peraturan 
dan praktek berbeda satu sama lain, seperti orang yang terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan seperti 
pekerja rumah tangga, magang, atau subkontrak. Di Uruguay (Catatan akhir 2), perlakuan utama 
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tampaknya hanya diperuntukkan bagi pengacara, dokter medis, jaksa, wiraswasta, pekerja kasar, dan 
pelayan rumah tangga. Di Venezuela (Catatan akhir 3) hukum di sana tampaknya untuk melindungi 
klaim pelayan rumah tangga secara berbeda dari mereka yang memiliki pekerjaan lain, memberikan 
keistimewaan yang lebih rendah dan dalam periode kerja yang lebih terbatas. Sangat berbeda Namun 
sebaliknya, contohnya di Mauritius (Catatan akhir 4), pemagang diperlakukan sebagai kreditor istimewa, 
persis sebagaimana pekerja biasa diperlakukan. Hampir di setiap negara, pegawai negeri sipil dan pekerja 
lainnya yang dipekerjakan oleh perusahaan publik tidak tercakup dalam perlindungan yang diberikan 
oleh perundang-undangan ketenagakerjaan sebagaimana diberikan pekerja lainnya, dengan dasar bahwa 
pemailitan atau insolvensi pemberi kerja dari kelompok pekerja tersebut –pegawai negeri sipil dan pegawai 
perusahaan negara—pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan. (Catatan akhir 5)

303 Di Negara-negara tertentu, perlakuan istimewa dari klaim upah mencakup semua pekerja tanpa 
pembedaan. Misalnya, perundang-undangan di Aljazair (Catatan akhir 6), memberikan keistimewaan 
peringkat pertama kepada klaim upah terlepas dari sifatnya, masa berlakunya, atau bentuk hubungan 
kerjanya.

304. Di negara-negara lainnya, perundang-undangan mengecualikan pekerja-pekerja tertentu dari perlindungan 
istimewa dengan dasar kemungkinan tanggung jawab mereka atas pailitnya perusahaan. Maka, klaim 
pegawai di level manajerial atau orang yang berpengaruh lainnya yang dianggap telah berkontribusi 
terhadap kelangsungan keuangan perusahaan, tidak diberikan keistimewaan. Anggapan bahwa mereka 
yang bertanggungjawab terhadap kegagalan bisnis haruslah tidak –dengan fakta dasar status hukum 
mereka sebagai pegawai dari perusahaan yang pailit—diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari 
mekanisme hukum yang dibentuk untuk melindungi korban tidak disengaja dari insolvensi atau kepailitan. 
Di Norwegia (Catatan akhir 7), contohnya, orang-orang berikut ini dilarang untuk mendapatkan status 
kreditor istimewa: (i) pegawai yang melaksanakan atau berada dalam posisi untuk memberikan pengaruh 
besar kepada perusahaan debitor dalam posisi mereka sebagai manajer; (ii) pegawai yang memiliki saham 
setidaknya 20 persen di perusahaan; (iii) pegawai yang berada dalam dewan (direksi atau komisaris); (iv) 
pegawai yang terkait atau memiliki hubungan dekat (keluarga, kerabat, tunangan, dll) dengan manajer 
atau orang yang memiliki saham setidaknya 20 persen di perusahaan.

305 Di kasus lainnya, jika tidak ada kreditor yang dikecualikan dari perlindungan istimewa atas klaim upah 
mereka atas dasar posisi manajerial mereka di perusahaan yang pailit atau memiliki hubungan dekat 
dengan pemberi kerja insolven, mereka diberikan prioritas lebih rendah dalam pembagian aset. Misalnya, 
di Selandia Baru (Catatan akhir 8), semua upah yang belum dibayarkan akibat pailitnya isteri atau suami 
ketika sang suami dipekerjakan di bisnis atau usaha yang pailit, berada di peringkat ketujuh di antara 
klaim prioritas setelah biaya hukum, klaim upah milik pekerja (yakni, upah selama empat bulan atau 
tidak lebih dari $ 6.000), pajak, dan semua jumlah gaji atau upah yang bukan merupakan klaim yang 
diutamakan (contohnya klaim upah yang melebihi batas empat bulan atau $6.000). Di Australia (Catatan 
akhir 9), undang-undang mengenai kepailitan korporasi atau perusahaan, selain mengakui status prioritas 
yang sama, ia juga membatasi tunjangan “pegawai yang dikecualikan” tertentu”, yakni para direktur dari 
perusahaan yang pailit selama 12 bulan sebelum berlakunya penyelesaian, pasangan dan kerabat mereka, 
dan batas jumlah yang dapat dibayarkan maksimal $ 2.000 terkait dengan upah dan $ 1.500 untuk hak 
cuti.

1.2.2. Jenis klaim yang dicakup oleh keistimewaan

306 Hukum dan praktek nasional berbeda cukup luas dalam hal ini, karena konsep hukum tentang upah 
sangatlah beragam di negara-negara yang berbeda. Meskipun maksud awal adalah untuk melindungi 
upah dengan ketat atas pembayaran dalam bentuk uang untuk pekerjaan yang telah dilakukan atau jasa 
yang diberikan, sesuai dengan ketentuan suatu kontrak kerja, prinsip perlakuan keutamaan secara perlahan 
mencakup klaim selain upah dalam cakupan yang lebih kecil. Oleh karena itu, perundang-undangan pada 
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sejumlah negara memberikan suatu keistimewaan kepada klaim yang lebih luas, seperti biaya liburan, 
tunjangan terkait dengan cuti yang dibayar lainnya (misalnya cuti sakit atau melahirkan) dan pesangon.

307. Di beberapa negara, seperti Brasil (Catatan akhir 10), Burkina Faso (Catatan akhir 11), Kolombia 
(Catatan akhir 12), Honduras (Catatan akhir 13), Mauritania (Catatan akhir 14), Panama (Catatan 
akhir 15), Senegal (Catatan akhir 16), dan Venezuela (Catatan akhir 17), perundang-undangannya 
secara jelas mengatur bahwa untuk tujuan perlakuan istimewa atas utang upah dalam hal kepailitan, istilah 
“upah” dianggap termasuk upah dasar, terlepas dari jumlahnya, upah tambahan, tunjangan cuti, bonus, 
kompensasi, dan tunjangan dalam segala bentuknya. Di Selandia Baru (Catatan akhir 18), keistimewaan 
mencakup semua upah, baik yang dibayarkan berdasarkan waktu atau berdasarkan pekerjaan, dan baik 
yang diperoleh utuh ataupun sebagian melalui komisi, dan semua pembayaran liburan, serta seluruh 
remunerasi terkait dengan tidak masuk kerja karena sakit atau alasan yang jelas lainnya.

308. Di banyak negara, termasuk Kroasia (Catatan akhir 19), Republik Ceko (Catatan akhir 20), Malaysia 
(Catatan akhir 21), dan Thailand (Catatan akhir 22) klaim yang dilindungi termasuk pembayaran uang 
pesangon kerja dan tunjangan PHK lainnya, sementara di Ekuador (Catatan akhir 23), Peru (Catatan 
akhir 24), dan Tajikistan (Catatan akhir 25), acuan yang spesifi k dialamatkan kepada pembayaran untuk 
rencana pensiun. Demikian pula halnya di Singapura (Catatan akhir 26) sebagai tambahan untuk segala 
upah atau gaji, utang upah yang diprioritaskan juga termasuk pembayaran cuma-cuma atau tunjangan 
yang dibayarkan kepada pegawai yang diverhentikan karena perusahaan melakukan perampingan atau 
atas alasan reorganisasi semua pegawai, kompensasi, iuran yang tidak dibayarkan kepada skema pensiun 
atau dana pensiun.

309. Di antara negara yang telah menerima Bagian II Konvensi No. 173 mengenai perlindungan klaim pekerja 
melalui cara keistimewaan, Zambia (Catatan akhir 27) telah membuat undang-undang sesuai dengan 
persyaratan minimal sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Konvensi tersebut. Jika terjadi kepailitan, 
maka, hal-hal berikut ini diprioritaskan di antara semua utang yang belum dibayarkan: (i) semua jumlah 
terutang dalam bentuk upah yang diperoleh semua pegawai dalam jangka waktu tiga bulan sebelum 
batas penerimaan perintah; (ii) semua jumlah terutang terkait dengan cuti dalam jangka waktu dua tahun 
terakhir sebelum penerimaan perintah; (iii) semua jumlah terutang terkait dengan semua ketidakhadiran 
yang dibayarkan dalam periode tiga bulan terakhir; (iv) biaya rekrutmen atau jumlah penggantian lainnya 
berdasarkan semua kontrak kerja; (v) pesangon yang setara dengan tiga bulan upah; dan (vi) semua jumlah 
terutang terkait dengan kompensasi pekerja berdasarkan undang-undang yang diterima sebelum batas 
waktu penerimaan perintah. Sama halnya, Pemerintah Madagaskar, yang sudah menerima kewajiban-
kewajiban dalam Bagian II Konvensi No. 173, telah mengakhiri kewajibannya berdasarkan Pasal 11 
Konvensi No. 95, telah melaporkan bahwa status istimewa diberikan kepada: (i) klaim pekerja untuk upah 
yang terkait dengan masa kerja tertentu di mana sejauh belum ditentukan; (ii) klaim untuk pembayaran 
liburan; (iii) kompensasi pengganti pemberitahuan atas pemberhentian maksimal sampai enam bulan 
upah; (iv) pesangon sebesar sepuluh hari untuk setiap tahun masa kerja, namun tidak melebihi enam 
bulan upah. Di Meksiko (Catatan akhir 28), yang telah menerima kewajiban yang terdapat dalam Bagian 
II Konvensi No. 173, keistimewaan mencakup upah yang didapatkan selama tahun sebelumnya dan semua 
upah tambahan, termasuk klaim untuk lburan, klaim untuk jumlah yang terutang terkait dengan jenis lain 
dari cuti yang dibayar dan pesangon sebesar tiga bulan gaji setelah berakhirnya masa kerja. Di Spanyol 
(Catatan akhir 29), keistimewaan mencakup klaim upah, termasuk pembayaran liburan, tanpa batas 
waktu khusus namun harus sesuai dengan batas keuangan serta ganti rugi pemecatan.

1.3. Peringkat keistimewaan

310. Peringkat keistimewaan pekerja berhadapan dengan keistimewaan kreditor lainnya sama pentingnya 
dengan posisi aset yang mencukupi pada perusahaan yang pailit. Klaim upah seringkali berperingkat lebih 
rendah dibandingkan biaya peradilan yang diklaim kreditor serta biaya kesehatan serta pemakaman terkait 
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dengan wafatnya debitor, serta klaim negara atau sistem jaminan sosial. Dalam hal yang terakhir, terdapat 
risiko bahwa keistimewaan yang diberikan kepada klaim pekerja mungkin tidak berarti apa-apa, karena 
klaim otoritas pajak dan lembaga jaminan sosial hampir selalu mengambil porsi terbesar dari aset.

1.3.1. Prioritas absolut

311. Di banyak negara, pekerja diberikan prioritas lebih tinggi dari semua kreditor istimewa lainnya, termasuk 
negara dan sistem jaminan sosial. Misalnya, di Aljazair (Catatan akhir 30), Brasil (Catatan akhir 31), 
Kroasia (Catatan akhir 32), Hongaria (Catatan akhir 33), Paraguay (Catatan akhir 34), dan Filipina 
(Catatan akhir 35), utang upah dapat dibayarkan sebelum hal lainnya, termasuk mereka yang berutang 
kepada Kementerian Keuangan dan sistem jaminan sosial. Di Mauritius (Catatan akhir 36) utang upah 
yang timbul selama  120 hari kerja terakhir diselesaikan yang paling pertama dan kemudian disusul yang 
lain sesuai urutan prioritas, yakni biaya pengadilan, klaim negara dan sistem jaminan sosial, dan biaya 
pemakaman. Menarik untuk dicatat bahwa utang upah yang terkait dengan pekerjaan atau jasa yang 
dilakukan dalam enam bulan terakhir juga dimasukkan sebagai klaim istimewa, akan tetapi menikmati 
keistimewaan peringkat yang lebih rendah, yakni di posisi keenam di antara keistimewaan yang dapat 
diminta terhadap aset bergerak dan pada posisi keempat di antara keistimewaan yang dapat diminta 
terhadap aset tidak bergerak.

312. Perlu juga disebutkan di sini mengenai “keistimewaan super”, yakni klaim upah tertentu yang berperingkat 
lebih tinggi dari klaim yang dijamin oleh hak kepemilikan, dan maka dari itu dapat diselesaikan di luar 
proses kepailitan. Asal mula dari konsep ini dapat ditemukan pada perundang-undangan ketenagakerjaan 
Perancis dan Meksiko, yang merupakan perundang-undangan pertama yang memberikan pembayaran 
secepatnya atas bagian tertentu dari utang upah, terlepas dari keberadaan klaim istimewa lainnya, atau 
utang yang dijamin oleh hak gadai atau pegadaian. Di banyak kasus, keistimewaan super dibatasi sampai 
pada bagian klaim upah yang perlu untuk perawatan hidup pekerja. Sebagai contoh, di Pantai Gading 
(Catatan akhir 37), Guinea (Catatan akhir 38), dan Madagaskar (Catatan akhir 39), keistimewaan super 
mencakup 60 hari terakhir masa kerja atau pemagangan sampai maksimal jumlah bulan berlaku kepada 
semua kategori penerima. Di Spanyol (Catatan akhir 40), utang terkait upah untuk 30 hari terakhir masa 
kerja diberikan prioritas di atas utang lainnya, termasuk utang yang dijamin oleh pegadaian, sampai pada 
jumlah yang tidak melebihi dua kali upah minimum pekerjaan. Di Malaysia (Catatan akhir 41), undang-
undang memberikan prioritas pada pegawai yang upahnya terutang dari pemberi kerja yang pailit di atas 
dan melebihi hak-hak yang dijamin kreditor, dengan syarat jumlahnya tidak melebihi utang upah untuk 
empat bulan upah berturut-turut. Di Benin (Catatan akhir 42), Komoro (Catatan akhir 43), dan Senegal 
(Catatan akhir 44), utang upah, sampai batas maksimal sejumlah sama dengan persentase upah yang tak 
dapat diikutsertakan, menikmati prioritas melebihi semua utang istimewa khusus atau umum terlepas dari 
lamanya masa kerja. Keistimewaan super ini dapat diklaim terhadap harta bergerak dan tidak bergerak 
milik pemberi kerja dan harus dibayarkan dalam waktu sepuluh hari dari proses peradilan pailit atau 
pemberian perintah, berdasarkan syarat tunggal, yakni likuidator memiliki dana yang cukup.

313. Di sejumlah negara, klaim upah dan klaim otoritas pajak atau sistem jaminan sosial ditempatkan ada 
peringkat keistimewaan yang sama. Seperti halnya yang terjadi di Republik Ceko (Catatan akhir 45) di 
mana pajak dan kontribusi jaminan sosial, bersama dengan biaya administrasi perusahaan dan klaim 
pekerja, merupakan kategori pertama dalam aturan urutan prioritas. Perundang-undangan di Bahama 
(Catatan akhir 46), Barbados (Catatan akhir 47), Dominika (Catatan akhir 48), Guyana (Catatan 
akhir 49), dan Saint Vincent and the Grenadines (Catatan akhir 50) menyatakan bahwa semua pajak 
daerah, pajak, penilaian atau imposisi dan semua utang upah sampai dengan 4 bulan upah (atau 2 bulan 
untuk penerima upah) memiliki peringkat yang sama, dan bila harta si pailit tidak mencukupi untuk 
memenuhinya, harta tersebut harus dibagi sama rata. 
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1.3.2. Prioritas relatif

314. Utang upah tidak mendapatkan prioritas absolut di negara manapun. Perundang-undangan di negara-
negara tertentu, seperti Republik Dominika (Catatan akhir 51), Ekuador (Catatan akhir 52), Honduras 
(Catatan akhir 53), dan Spanyol (Catatan akhir 54) memberi peringkat klaim negara atau sistem jaminan 
sosial lebih tinggi daripada klaim pekerja. Hal ini juga terjadi di Lebanon (Catatan akhir 55), di mana 
klaim upah untuk tahun sebelumnya diberi peringkat setelah klaim Kementerian Keuangan dan klaim yang 
terkait dengan biaya peradilan dan pegadaian, sementara di Uni Emirat Arab (Catatan akhir 56), upah 
yang tidak dibayarkan mendapatkan prioritas pertama pada semua harta bergerak dan tidak bergerak dari 
pemberi kerja untuk diselesaikan secepatnya, setelah biaya hukum, jumlah terutang kepada kementerian 
keuangan, dan tunjangan yang diberikan berdasarkan doktrin Islam kepada istri dan anak-anak. Di 
Guinea-Bissau (Catatan akhir 57) dan Mozambik (Catatan akhir 58), undang-undang menyatakan bahwa 
semua upah dibayarkan utuh, sebelum kreditor biasa, kecuali untuk negara, yang memiliki hak untuk 
mengambil klaim bagian mereka atas aset. Pemerintah Madagaskar melaporkan bahwa klaim negara 
dan sistem jaminan sosial tetap berperingkat lebih tinggi dibandingkan dengan utang upah, akan tetapi 
Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, yang kini sedang dibahas, akan memberikan 
prioritas kepada klaim pekerja.

315. Di negara lainnya, klaim upah tidak diberikan keistimewaan peringkat pertama, namun ditempatkan 
lebih tinggi dari klaim pajak. Sebagai contoh, di Bolivia (Catatan akhir 56), Cina (Catatan akhir 60), 
dan Singapura (Catatan akhir 61), klaim upah dibayarkan secepatnya setelah biaya-biaya terkait dengan 
administrasi kepailitan perusahaan dan lebih dahulu dari pajak-pajak daerah dan pajak pusat. Di Belarusia 
(Catatan akhir 62) dan Federasi Rusia (Catatan akhir 63), upah yang tidak dibayarkan merupakan klaim 
dengan prioritas kedua, segera setelah klaim ganti rugi atas biaya cidera individu dan kematian dan 
peradilan, dan lebih tinggi peringkatnya dari pajak serta kontribusi jaminan sosial. Di Kanada (Catatan 
akhir 64), Republik Afrika Tengah (Catatan akhir 65), Kolombia (Catatan akhir 66), Amerika Serikat 
(Catatan akhir 67), dan Uruguay (Catatan akhir 68), utang upah ditempatkan pada posisi keempat dan 
dibayarkan segera setelah biaya peradilan, pemakaman, dan biaya untuk sakit permanen dari debitor. Di 
Selandia Baru (Catatan akhir 69), pembayaran atas semua tunggakan upah atau gaji diberi peringkat 
keempat di antara utang yang diprioritaskan, segeral setelah pembayaran biaya, tagihan, dan pengeluaran 
yang terkait dengan prosedur peradilan dan administrasi kepailitan perusahaan, sementara prioritas kelima 
dalam pembagian aset adalah untuk pembayaran pajak yang diterima dan jumlah lainnya yang dibayarkan 
kepada Komisi Perpajakan (Penerimaan Dalam Negeri). Di Australia (Catatan akhir 70), berdasarkan 
perundang-undangan yang terkait dengan Persemakmuran (Commonwealth) mengenai kepailitan 
individu, biaya kepailitan, termasuk biaya administrasi kepailitan, biaya penjamin, biaya semua audit dan 
pemakaman debitor yang meninggal, merupakan kewajiban yang tidak dijamin yang akan dibayarkan 
sebelum klaim upah pegawai. Lebih kongkritnya, peringkat kelima diberikan kepada setiap pegawai 
yang memiliki upah terutang, dan akan dibayarkan dalam jumlah tertentu ($ 1,500 atau sebagaimana 
ditetapkan oleh peraturan); peringkat keenam merupakan pembayaran semua jumlah terutang terkait 
dengan kompensasi pekerja; dan peringkat ketujuh merupakan pembayaran semua jumlah terutang 
terkait dengan cuti kerja panjang, cuti tahunan, atau cuti sakit sebelum tanggal kepailitan. Sama halnya, 
berdasarkan statuta federal mengenai kepailitan korporasi, prioritas diberikan kepada hak-hak pegawai, 
seperti upah dan kontribusi pensiun, kompensasi cidera, hak cuti, dan pembayaran yang terkait dengan 
perampingan perusahaan, setelah biaya-biaya tertentu yang terkait pada pemeliharaan bisnis perusahaan 
dan biaya tertentu dari pembubaran perusahaan.

316. Di negara-negara tertentu, seperti Bahrain dan Kuwait, tidak terdapat hukum atau peraturan yang 
memberikan status istimewa kepada pekerja terkait dengan klaim upah dalam hal terjadinya kepailitan 
pemberi kerja atau likuidasi perusahaan. Pemerintah British Virgin Islands telah melaporkan bahwa upah 
tidak menimbulkan utang istimewa berdasarkan undang-undang kewilayahan ataupun mereka dilindungi 
melalui jaminan upah. Sebagai tambahan, Pemerintah Jerman telah menyatakan bahwa berdasarkan 
Ordinansi Insolvensi yang baru, berlaku pada tahun 1999, semua hak istimewa umum (termasuk hak dari 
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Kementerian Keuangan, dana sosial, dan pegawai) dihapuskan dan bahwa pekerja sekarang dilindungi 
oleh pemberian biaya kepailitan yang mencakup upah tiga bulan terakhir yang tak dibayarkan sebelum 
proses peradilan dimulai. Sebaliknya, Pemerintah Republik Serikat Tanzania melaporkan juga bahwa pekerja 
diperlakukan sebagai kreditor istimewa dalam prakteknya, meskipun tidak ada hukum atau peraturan 
nasional yang mengatur hal ini. Di negara-negara lainnya, seperti Republik Islam Iran (Catatan akhir 71), 
Irak (Catatan akhir 72), dan Namibia (Catatan akhir 73), meskipun mengakui pekerja sebagai kreditor 
istimewa, undang-undang tidak menentukan prioritas relatif atas utang upah dibandingkan dengan utang 
istimewa lainnya.

1.4. Pembatasan pada perlakuan istimewa klaim pekerja

317. Kebanyakan negara telah menyatakan bahwa adalah perlu menentukan batas-batas  sejauh mana klaim 
upah dilindungi dengan cara keistimewaan. Utang upah yang dinyatakan istimewa adalah yang timbul 
dalam masa kerja yang ditentukan sebelum terjadinya kepailitan atau likuidasi perusahaan, atau tidak 
dapat melebihi jumlah yang ditentukan. Di beberapa kasus, perundang-undangan mengkombinasikan 
dua jenis pembatasan ini.

1.4.1. Pembatasan waktu

1.4.1.1. Klaim upah untuk pekerjaan atau jasa yang diberikan sebelum kepailitan atau likuidasi

318. Di banyak negara, keistimewaan mencakup setidaknya masa kerja yang spesifi k, juga dikenal sebagai 
“periode acuan”, mendahului dimulainya proses kepailitan atau penutupan perusahaan. Periode yang 
dilindungi beragam, mulai dari tiga bulan, seperti di Kirgistan (Catatan akhir 74) dan Zambia (Catatan 
akhir 75), sampai tiga tahun seperti di Republik Ceko (Catatan akhir 76), Slovakia (Catatan akhir 77), dan 
Tajikistan (Catatan akhir 78). Di Mauritius (Catatan akhir 79) dan Uganda (Catatan akhir 80), periode 
acuan ditetapkan empat bulan, sementara di Argentina (Catatan akhir 81) dan Norwegia (Catatan akhir 
82) periode yang dilindungi maksimum enam bulan. Di negara lainnya seperti Bulgaria (Catatan akhir 
83) dan Honduras (Catatan akhir 84), perundang-undangan nasional membatasi perlakuan istimewa 
klaim upah pada 12 bulan sebelum dimulainya proses kepailitan atau likuidasi perusahaan. Di Bolivia 
(Catatan akhir 85) dan Republik Afrika Tengah (Catatan akhir 86) klaim istimewa merupakan klaim yang 
muncul dari pekerjaan yang dilakukan pada tahun itu di mana insolvensi atau kepailitan terjadi dan di 
tahun sebelumnya.

319. Di beberapa negara, periode acuan diartikan secara berbeda tergantung dari kategori pekerjaan pekerja, 
sifat debitor, atau periodisasi pembayaran upah. Di Guinea (Catatan akhir 87), misalnya, periode yang 
dilindungi adalah enam bulan untuk upah yang dibayarkan tidak melebihi dua minggu dan 12 bulan 
untuk upah yang dibayarkan bulanan. Di Turki (Catatan akhir 88), undang-undang menyatakan bahwa 
dalam hal terjadinya kepailitan sebuah perusahaan, pelayan rumah tangga yang bekerja pada pemilik 
perusahaan harus diperlakukan sebagai kreditor istimewa terkait dengan upah yang tidak dibayarkan 
maksimal 12 bulan. Selain  itu, semua pegawai, staf administrasi, dan pekerja yang dibayar per jam atau 
berdasarkan jumlah pekerjaan atau tarif tugas, haruslah diperlakukan sebagai kreditor istimewa untuk 
klaim upah yang tidak melebihi enam bulan sebelum kepailitan. Sebaliknya, di Uruguay (Catatan akhir 
89), periode yang dilindungi ialah enam bulan untuk klaim pekerja kasar dan satu tahun untuk klaim dari 
pengacara, dokter medis, jaksa, wiraswasta, dan pelayan rumah tangga. Lebih tidak lazim adalah situasi di 
Uganda (Catatan akhir 90), di mana lamanya periode yang dilindungi bergantung dari kewarganegaraan 
atau asal pekerja, karena utang istimewa termasuk semua upah pekerja tidak melebihi jumlah yang 
ditentukan untuk pekerjaan yang dilakukan selama empat bulan terakhir sebelum tanggal diterimanya 
perintah, atau dalam kasus seorang pekerja Afrika, selama 12 bulan sebelum tanggal tersebut.
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1.4.1.2.   Klaim upah untuk pekerjaan yang dilakukan setelah tanggal acuan

320. Berdasarkan ketentuan Pasal 11, paragraf 1 Konvensi, keistimewaan dibatasi pada upah terutang dari 
jasa yang diberikan selama periode yang ditentukan sebelum tanggal dimulainya proses kepailitan, juga 
dikenal sebagai “tanggal acuan”. Pada waktu ketika kepailitan berbarengan dengan penutupan perusahaan 
dan pemutusan hubungan kerja pekerja, perlindungan upah terkait dengan jasa yang dilakukan setelah 
kepailitan bukanlah suatu masalah. Setelah berakhirnya operasi dari pemberi kerja yang pailit, semua 
pekerja secara otomatis akan dipecat, dan maka dari itu adalah wajar untuk membatasi perlakuan istimewa 
atas upah pekerja kepada jasa yang diberikan sebelum adanya kepailitan atau likuidasi. Namun demikian, 
praktek saat ini telah menunjukkan perlunya perlindungan klaim yang muncul setelah tanggal acuan, 
karena perundang-undangan di banyak negara sekarang memperbolehkan perusahaan yang pailit untuk 
meneruskan operasinya, baik bersifat sementara sambil menunggu penutupan, atau untuk mengatasi situasi 
keuangan mereka. Karena tujuannya sudah beralih dari likuidasi ke rehabilitasi sebuah perusahaan dalam 
kesulitan, sangatlah umum sekarang ini bagi pegawai untuk bekerja setelah penghentian pembayaran 
dan dimulainya proses peradilan. Karena itu, ada kebutuhan untuk memperluas perlindungan istimewa 
terhadap klaim setelah tanggal acuan.

321. Perundang-undangan di sejumlah negara memperlakukan upah untuk jasa yang diberikan setelah 
dimulainya proses kepailitan sebagai biaya administratif atau biaya kepailitan. Contohnya, di Bulgaria 
(Catatan akhir 91), biaya kepailitan, termasuk yang dapat dibayarkan kepada pegawai perusahaan debitor 
yang belum menutup kegiatannya, ditempatkan pada peringkat ketiga dan maka dari itu berperingkat 
lebih tinggi daripada klaim upah yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan sebelum proses kepailitan 
perusahaan tersebut. Di Austria (Catatan akhir 92), perundang-undangan memperlakukan sebagai utang 
istimewa hanya kepada klaim utang yang muncul setelah dimulainya proses kepailitan, karena klaim 
sebelum tanggal tersebut tercakup – sebagaimana dijelaskan di bawah – oleh dana jaminan upah dan 
klaim tersebut dianggap sebagai utang perusahaan, sama halnya pada biaya proses kepailitan, pajak 
publik, dan kontribusi asuransi sosial.

1.4.2. Batas keuangan

322. Terdapat dua jenis utama batas keuangan pada utang upah yang dilindungi oleh keistimewaan; batas 
tertinggi, yakni suatu jumlah tertentu, atau suatu batas yang dapat disesuaikan, merujuk pada fi gur-
fi gur seperti upah minimum, atau upah bulanan maksimal yang digunakan untuk menghitung kontribusi 
jaminan sosial. Untuk yang terakhir ini, batasan tidak memerlukan penyesuaian periodik, akan tetapi 
berubah secara langsung setiap kali acuan tersebut ditinjau ulang. Di Spanyol (Catatan akhir 93) misalnya, 
perlindungan istimewa, selain daripada “keistimewaan super”, dibatasi sampai tiga kali lipat upah harian 
minimum dikalikan dengan jumlah hari yang belum dibayarkan. Di Malta (Catatan akhir 94), utang upah 
sampai jumlah 200 liri menimbulkan klaim istimewa dan dibayarkan dengan keistimewaan dari klaim 
lainnya. Di Australia (Catatan akhir 95), perundang-undangan kepailitan, yakni perundang-undangan 
mengenai kepailitan individu dan bukan perusahaan atau korporasi, menyatakan batas keuangan sampai 
jumlah yang terutang terkait dengan utang upah (tidak termasuk jumlah cuti kerja panjang, cuti yang 
diperpanjang, cuti tahunan, cuti liburan, atau cuti sakit) yang tetap bagi setiap pegawai pada angka $ 
1,500 atau jumlah yang lebih besar sejauh ditentukan oleh peraturan. Sebaliknya, perundang-undangan 
mengenai kepailitan perusahaan menyatakan sebuah batas maksimum hanya untuk tunjangan prioritas 
mereka yang memiliki posisi direktur perusahaan dan kerabatnya dalam waktu 12 bulan dimulainya 
penutupan, dengan membatasi jumlah yang dapat dibayarkan sampai pada $ 2,000 terkait dengan upah 
dan $ 1,500 untuk hak-hak cuti. Di Seychelles (Catatan akhir 96), perlindungan istimewa klaim upah 
dibatasi pada jumlah maksimal 30,000 rupee dalam setiap satu pengajuan klaim.
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323. Demikian juga di Benin (Catatan akhir 97), Burkina Faso (Catatan akhir 98), dan Kongo (Catatan akhir 
99) jumlah klaim yang dilindungi oleh keistimewaan dibatasi pada bagian upah yang tidak tunduk pada 
tambahan. Harus diingat, terkait hal ini, bahwa berdasarkan Pasal 7, paragraf 1 Konvensi No. 173, yang 
tidak sengaja diratifi kasi oleh Burkina Faso pada tahun 1999 khususnya Bagian II, pembatasan terhadap 
perlindungan dengan keistimewaan atas klaim pekerja diperbolehkan, namun tidak boleh di bawah “batas 
yang diterima secara sosial”, sementara Paragraf 4 Rekomendasi No. 180 menawarkan sejumlah panduan 
apa yang mungkin secara obyektif dapat memunculkan batas yang diterima secara sosial dengan mengacu 
kepada variabel-variabel seperti upah minimum, bagian upah yang bukan tambahan, upah yang mana 
kontribusi jaminan sosial bersumber atau upah rata-rata di dunia industri. Anggapan bahwa karena 
bagian upah yang bukan tambahan secara pengertian terkait kepada jumlah minimum yang diperlukan 
untuk perawatan pekerja dan keluarganya, hal itu dapat menjadi kriteria yang dapat diandalkan untuk 
menentukan suatu batas yang diterima secara sosial atas perlindungan pendapatan pekerja jika terjadi 
kepailitan atau insolvensi pemberi kerja.

1.4.3. Batas berganda

324. Di banyak negara, perundang-undangan memberikan batas-batas terkait dengan jumlah maksimal yang 
dilindungi dan masa kerja maksimal yang dilindungi. Hal ini dapat dilihat misalnya di Malaysia (Catatan 
akhir 100) di mana keistimewaan mencakup ke semua upah atau gaji (termasuk tunjangan atau komisi) 
tidak melebihi 1,500 ringgit atau jumlah lainnya yang ditentukan dari waktu ke waktu berdasarkan jumlah 
pekerjaan atau waktu kerja dalam hal jasa yang diberikan dalam jangka waktu empat bulan sebelum 
dimulainya penutupan perusahaan yang pailit. Di Botswana (Catatan akhir 101), keistimewaan diberikan 
kepada klaim terkait dengan upah untuk satu bulan dan upah untuk bulan berjalan dengan pengecualian 
semua pekerja yang dipekerjakan pada akhir bulan (atau upah untuk satu minggu dan upah untuk 
minggu berjalan dengan pengecualian semua pekerja yang dipekerjakan pada akhir minggu), namun 
pada jumlah yang tidak melebihi 100 pula. Di Bahama (Catatan akhir 102) dan Barbados (Catatan akhir 
103), pegawai administrasi atau pelayan akan menerima upah lebih dulu dari utang biasa sebesar empat 
bulan atau jumlah yang ditentukan, mana yang lebih rendah, di mana pengistimewaan utang pekerja 
atau pegawai dibatasi sampai upah dua bulan atau separuh dari jumlah yang ditentukan bagi pegawai 
administrasi atau pelayan.

325. Di Kanada (Catatan akhir 104), perundang-undangan federal memberikan prioritas kepada klaim upah, 
gaji, komisi, atau kompensasi pegawai administrasi, pelayan, pedagang keliling, buruh atau pekerja untuk 
jasa yang diberikan selama enam bulan sesegera mungkin mendahului kepailitan dengan batas $ 2,000 
per kasus. Di Siprus (Catatan akhir 105), perlakuan istimewa utang upah dibatasi sampai pada periode 18 
minggu sebelum penerimaan perintah, atau sejumlah yang tidak melebihi 18 kali lebih besar dari jumlah 
remunerasi dasar sesuai dengan kontribusi asuransi. Di Kroasia (Catatan akhir 106), hanya klaim upah 
untuk tiga bulan terakhir sebelum dimulainya proses kepailitan atau sebelum berakhirnya kontrak kerja 
tercakup sampai sejumlah tertentu, untuk bulan tertentu, sampai duapertiga dari rata-rata upah bulanan 
nasional. Di Singapura (Catatan akhir 107), jumlah klaim upah yang diselesaikan lebih dahulu terhadap 
utang yang tidak dijamin lainnya tidak dapat melebihi jumlah yang setara dengan gaji lima bulan atau 
$ 7,500, mana yang lebih rendah. Di Selandia Baru (Catatan akhir 108), upah dan pembayaran liburan 
pegawai dilindungi selama empat bulan periode segera sebelum proses kepailitan atau maksimal $ 6,000. 
Di Amerika Serikat (Catatan akhir 109), berdasarkan Undang-Undang Kepailitan Federal, prioritas diberikan 
kepada upah yang diterima dalam kurun waktu 90 hari sebelum tanggal pengajuan petisi atau tanggal 
penghentian bisnis debitor, namun hanya sebatas $ 4,000 per individu.

326. Terakhir, harus disampaikan juga bahwa di beberapa negara seperti Belarusia, Chili, Cina, Kolombia, 
Republik Demokratik Kongo, Republik Dominika, Ekuador, Mesir, El Salvador, Estonia, Guinea-Bissau, 
Hongaria, Irak, Libya Arab Jamahiriya, Nikaragua, Oman, Panama, Peru, Filipina, Federasi Rusia, Republik 
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Arab Suriah, dan Ukraina, perundang-undangan tidak menentukan jangka waktu maksimum pelayanan 
atau jumlah maksimum untuk klaim upah istimewa, atau informasi tidak tersedia sampai buku ini ditulis.

1.5. Pemberlakuan keistimewaan terhadap aset debitor

327. Pembedaan seringkali dibuat antara keistimewaan umum dan keistimewaan khusus, tergantung pada jenis 
aset di mana keistimewaan dapat diberlakukan. Pada umumnya, keistimewaan umum dapat diberlakukan 
terhadap semua aset debitor, sedangkan keistimewaan khusus hanya dapat diberlakukan terhadap suatu 
aset spesifi k.

328. Di banyak negara, klaim upah diberikan keistimewaan umum yang diberlakukan terhadap semua aset 
debitor, baik aset bergerak maupun tidak bergerak. Hal ini yang dapat ditemukan misalnya di Brasil 
(Catatan akhir 110), Pantai Gading (Catatan akhir 111), Ekuador (Catatan akhir 112), Mesir (Catatan 
akhir 113), Gabon (Catatan akhir 114), Meksiko (Catatan akhir 115), Niger (Catatan akhir 116), 
Seychelles (Catatan akhir 117), dan Venezuela (Catatan akhir 118).

329. Di beberapa negara, perundang-undangan memberikan klaim upah keistimewaan umum yang terbatas 
pada aset atau harta bergerak. Contohnya di Guinea (Catatan akhir 119), klaim upah pegawai dan 
pemagang pada tahun kepailitan terjadi dan tahun sebelumnya mempunyai prioritas terkait dengan harta 
atau aset bergerak debitor saja.

330. Keistimewaan khusus sering diberikan kepada anak buah kapal dalam hal upah untuk pelayaran terakhir, 
yang dapat diberlakukan terhadap kapal mereka. Tukang bangunan, tukang kayu, dan pekerja konstruksi 
lainnya, klaimnya dapat diberlakukan terhadap properti yang telah mereka bangun atau perbaiki. Pekerja 
peternakan, keistimewaan diberlakukan terhadap hasil panen (Catatan akhir 120). Di Madagaskar 
(Catatan akhir 121), selain dari kategori di atas, keistimewaan khusus juga diberikan kepada asisten 
yang dipekerjakan oleh pekerja rumah tangga. Di Argentina (Catatan akhir 122) dan Mauritius (Catatan 
akhir 123), arsitek, kontraktor bangunan, tukang bangunan, dan pekerja lainnya menikmati keistimewaan 
khusus terhadap bangunan atau kerja konstruksi lainnya yang diambil untuk akun debitor sampai jumlah 
dari honor, gaji atau penghasilan mereka, sementara di Bolivia (Catatan akhir 124), pekerja pengangkutan 
menikmati keistimewaan terhadap barang-barang yang diangkut.

2. Perlindungan klaim pekerja oleh lembaga penjamin

2.1. Kelemahan sistem keistimewaan dan kebutuhan untuk merevisi 
 Konvensi No. 95

331. Selama bertahun-tahun, perlindungan klaim upah pekerja dalam kondisi kepailitan melalui cara 
keistimewaan belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Pasal 11 Konvensi No. 95 telah dikritik atas 
beberapa alasan: pertama, Konvensi tersebut tidak memiliki dampak praktis ketika aset perusahaan yang 
pailit tidak mencukupi. Kedua, Konvensi tersebut sepertinya memberikan prioritas relatif bagi klaim pekerja, 
namun gagal untuk menjamin sebuah peringkat minimum untuk klaim seperti itu. Lebih lanjut, Pasal 11 
mengakui kemungkinan penentuan batas atas keistimewaan, namun tidak menentukan standar minimum 
perlindungan yang dapat diterima secara sosial. Pada akhirnya, Konvensi tersebut tidak menjawab 
pertanyaan tentang klaim upah untuk pekerjaan yang dilakukan setelah kepailitan ketika pekerjaan tersebut 
tidak terkait dengan penutupan perusahaan (Catatan akhir 125). Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa 
sistem keistimewaan, bagaimanapun majunya atau kuatnya, masih belum memberikan penyelesaian yang 
pasti dan utuh dari utang upah dan bahwa dibutuhkan jaminan baru untuk pembayaran klaim upah.
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332. Sebagai tambahan, perkembangan signifi kan pada hukum dan praktek nasional sejak pengesahan 
Konvensi No. 95 menunjukkan perlunya pengadopsian standar baru. Pertama, perundang-undangan 
ketenagakerjaan di banyak negara memperluas cakupan upah yang dilindungi oleh keistimewaan, termasuk 
berbagai bonus dan pemberian tunjangan. Kedua, kemajuan yang dapat dilihat juga dibuat terkait dengan 
prioritas yang diberikan kepada klaim pekerja, yang secara progresif mendapatkan keistimewaan melebihi 
yang lainnya. Ketiga, sejak tahun 1967, banyak skema jaminan upah telah menawarkan perlindungan 
klaim pekerja melalui intervensi suatu lembaga independen.

333. Keberatan lain yang secara progresif mendapatkan pengakuan, terkait dengan fi losofi  dasar sistem 
keistimewaan: tujuan tunggal proses kepailitan berdasarkan sistem keistimewaan adalah untuk mengatur 
likuidasi perusahaan yang kolaps dan untuk penjualan aset-asetnya guna memenuhi klaim kreditor. Akan 
tetapi, sekarang sangat luas diterima bahwa proses tersebut seharusnya diarahkan untuk menyelamatkan 
perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan, dengan asumsi bahwa dalam kebanyakan kasus, secara 
ekonomi dan sosial lebih dipilih untuk tetap mempertahankan perusahaan dengan memisahkannya dari 
pemiliknya. Di bawah pengaruh “budaya penyelamatan”, maka sistem keistimewaan dipandang tidak 
hanya kurang dalam pemberlakuan praktisnya, tapi konsepnya juga sudah ketinggalan zaman.

2.2. Dari klaim istimewa ke jaminan upah: Konvensi ILO No. 173

334. Konvensi No. 173 merupakan satu dari sedikit instrumen ILO yang memiliki bagian-bagian berbeda 
yang memungkinkannya untuk diratifi kasi bersama-sama atau terpisah. Konvensi ini mengajukan suatu 
kumpulan standar yang berbeda mengenai perlindungan klaim pekerja dengan cara keistimewaan 
dan lainnya mengacu kepada perlindungan melalui intervensi sebuah lembaga penjamin independen. 
Instrumen dorongan berganda berdasarkan pada suatu pendekatan fl eksibel yang memperbolehkan 
negara anggota untuk memilih sistem perlindungan yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan dan 
kepentingan mereka. Ketika meratifi kasi Konvensi, negara anggota dapat memilih untuk memberlakukan 
baik ketentuan-ketentuan Bagian II, mengenai perlindungan dengan keistimewaan, atau ketentuan dalam 
Bagian III yang mengatur mengenai perlindungan klaim pekerja melalui lembaga penjamin upah. Tidak 
ada yang mencegah negara anggota yang pada awalnya telah memilih satu bagian untuk kemudian 
memperluasnya ke bagian lain (Catatan akhir 126).

335. Terkait pada sistem keistimewaan, Konvensi No. 173 membuat perbaikan yang jelas terhadap standar-
standar yang tercantum dalam Konvensi No. 95 dalam tiga pandangan berbeda. Pertama, konvensi tersebut 
mendefi nisikan cakupan minimum dari keistimewaan, yakni: (i) klaim pekerja untuk upah yang terkait 
dengan periode yang ditentukan tidak kurang dari tiga bulan sebelum terjadinya kepailitan atau sebelum 
berakhirnya hubungan kerja; (ii) klaim untuk pembayaran hari libur sebagai hasil dari pekerjaan yang 
dilakukan di tahun ketika terjadinya kepailitan atau pemutusan hubungan kerja dan tahun sebelumnya; 
(iii) klaim untuk jumlah yang terutang terkait dengan jenis lain dari cuti yang dibayar (contohnya cuti sakit 
atau cuti melahirkan) terkait dengan periode yang ditentukan di mana periode tersebut tidak boleh kurang 
dari tiga bulan sebelum terjadinya kepailitan atau pemutusan hubungan kerja; dan (iv) pesangon (Catatan 
akhir 127). Kedua, Konvensi mensyaratkan bahwa hukum atau aturan nasional harus menempatkan klaim 
pekerja di peringkat keistimewaan yang lebih tinggi dibandingkan klaim istimewa lainnya, dan khususnya 
dibandingkan klaim negara dan sistem jaminan sosial untuk tunggakan pajak atau kontribusi yang belum 
dibayar (Catatan akhir 128). Ketiga, Konvensi menyatakan bahwa kapanpun hukum atau aturan nasional 
menentukan batas atas kepada perlindungan dengan cara keistimewaan klaim pekerja, jumlah yang 
ditentukan tidak boleh di bawah batas yang diterima secara sosial, dan oleh karena itu harus secara 
periodik ditinjau guna menjaga nilainya (Catatan akhir 129).

336. Sehubungan dengan skema jaminan upah, Konvensi No. 173 menyatakan bahwa skema harus mencakup 
setidaknya: (i) klaim pekerja untuk upah terkait dengan periode yang ditentukan tidak kurang dari delapan 
minggu sebelum kepailitan atau berakhirnya hubungan kerja; (ii) klaim untuk pembayaran hari libur 
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sebagai hasil kerja yang dilakukan selama periode yang ditentukan di mana tidak kurang dari enam bulan 
sebelum kepailitan atau berakhirnya hubungan kerja; (iii) klaim untuk jumlah terutang dalam hal jenis lain 
ketidakhadiran pekerja yang dibayar terkait dengan periode yang ditentukan di mana tidak kurang dari 
delapan minggu sebelum kepailitan atau berakhirnya hubungan kerja; (iv) pesangon. Cakupan minimum 
berdasarkan skema jaminan upah lebih terbatas dibandingkan yang diberikan oleh sistem keistimewaan, 
karena lembaga penjamin menawarkan jaminan pembayaran yang tidak ada dalam skema keistimewaan. 
Konvensi memperbolehkan pembatasan kompensasi yang dijamin sampai pada jumlah tertentu, namun 
mensyaratkan jumlah tersebut tidak boleh di bawah batas yang diterima secara sosial, dan harus secara 
periodik disesuaikan untuk menjaga nilainya.

337. Rekomendasi No. 180 menekankan prinsip-prinsip utama yang dapat mengatur operasi, manajemen, 
dan keuangan lembaga penjamin; pertama, secara administratif, fi nansial, dan hukum, mereka harus 
independen dari pemberi kerja. Kedua, mereka harus dibiayai oleh kontribusi wajib yang dibayarkan 
oleh pemberi kerja, kecuali lembaga tersebut dibiayai secara eksklusif dari sumber daya publik, dan dana 
yang dikumpulkan hanya digunakan untuk tujuan penyelesaian klaim terkait dengan upah yang belum 
dibayarkan. Ketiga, pembayaran harus memberi efek, terlepas dari adanya kontribusi kepada lembaga 
penjamin yang terutang oleh pemberi kerja yang dinyatakan pailit.

338. Harus juga disebutkan bahwa standar-standar yang terdapat di Bagian III Konvensi membahas lembaga 
jaminan upah memiliki kemiripan dengan ketentuan-ketentuan European Council Directive 80/987/EEC 
tanggal 20 Oktober 1980 mengenai perkiraan hukum negara anggota terkait dengan perlindungan pekerja 
ketika terjadi kepailitan pemberi kerja. Directive tahun 1980 tersebut mensyaratkan negara anggota untuk 
membentuk sebuah lembaga yang menjamin pekerja –yang pemberi kerjanya telah pailit—pembayaran 
klaim yang belum dilakukan terhadap remunerasi untuk periode tertentu. Untuk membatasi jangka 
waktu jaminan, negara anggota diberikan pilihan tiga alternatif tanggal yang menunjukkan permulaan 
periode acuan yang di dalamnya ditentukan periode minimum dari remunerasi yang dijamin. Directive 
tersebut juga memperbolehkan negara anggota untuk menentukan batas atas pertanggungjawaban untuk 
klaim terutang pegawai dan menekankan pelaksanaan prinsip-prinsip untuk lembaga penjamin, yakni 
kemandirian fi nansial, pembiayaan oleh pemberi kerja, dan pertanggungjawaban terlepas dari catatan 
kontribusi yang ada (Catatan akhir 130).

339. Secara keseluruhan, revisi sebagian Pasal 11 Konvensi No. 95 telah menghasilkan instrumen yang lebih 
fl eksibel yang menentukan standar perlindungan yang lebih tinggi dan menawarkan respon terkini 
terhadap tantangan yang ada atas pengaturan kepailitan perusahaan. Menurut pendapat Komite, Konvensi 
No. 173 menimbulkan respon yang solid dan ambisius terhadap permasalahan perlindungan sosial 
dalam hal kepailitan, yang telah berubah dalam konteks ekonomi terglobalisasi dan periode resesi. Hal 
tersebut memberikan konten substantif kepada sistem keistimewaan, memperkenalkan metode baru atas 
perlindungan dalam bentuk dana jaminan upah, dan membuat jarak diskresi yang lebar kepada negara 
anggota dalam mengimplementasikan standar-standar. Informasi yang tersedia menunjukan bahwa banyak 
negara, khususnya mereka yang pada dekade sebelumnya telah melalui perubahan struktur ekonomi 
berbasis pasar, berada dalam proses pembentukan lembaga penjamin upah, atau sedang terlibat diskusi 
dengan mitra sosial dengan tujuan untuk membentuk lembaga seperti itu dalam waktu dekat. Komite 
juga mencatat bahwa dalam beberapa kasus, Kantor Perburuhan telah diminta memberikan bantuan teknis 
dalam penyusunan undang-undang dan peraturan yang cocok atau dalam menyebarluaskan informasi 
terkait mengenai pengalaman-pengalaman yang mirip di negara lain. Komite memiliki semua alasan 
untuk percaya, sebagaimana dijelaskan di Bab IX di bawah, bahwa angka penerimaan Konvensi No. 
173 akan meningkat secara signifi kan di tahun-tahun mendatang dan meminta Kantor Perburuhan untuk 
meningkatkan usahanya dalam membantu negara anggota menyusun rezim kepailitan yang efektif yang 
sesuai dengan standar sebagaimana tercantum dalam Konvensi.
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5.1. Directive 2002/74/EC Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 23 September 2002 
mengamandemen Directive Dewan 80/987/EEC tentang perkiraan hukum negara anggota 
terkait dengan perlindungan pegawai dalam hal terjadinya kepailitan pemberi kerja 
mereka

Pasal 1
1.  Directive ini berlaku bagi klaim pegawai yang muncul dari kontrak kerja atau hubungan kerja dan berlaku 

terhadap pemberi kerja yang berada dalam keadaan pailit sesuai pengertian Pasal 2(1). (...)

Pasal 2
1.  Untuk kepentingan Directive ini, pemberi kerja harus dianggap berada dalam keadaan pailit ketika 

permintaan telah diajukan untuk memulai proses kolektif, sebagaimana diatur oleh undang-undang, 
regulasi, dan ketentuan administratif negara anggota, berdasarkan kepailitan pemberi kerja dan melibatkan 
sebagian atau seluruh divestasi aset pemberi kerja dan penunjukan likuidator atau orang yang melakukan 
tugas yang sama, dan otoritas yang kompeten sesuai dengan ketentuan di atas telah (a) baik diputuskan 
untuk membuka proses peradilan, atau (b) menentukan bahwa kewajiban atau bisnis pemberi kerja telah 
secara defi nitif tutup dan bahwa aset yang tersedia tidak mencukupi untuk menjamin pembukaan proses 
peradilan. (...)

Pasal 3
Negara anggota harus mengambil langkah untuk memastikan bahwa lembaga penjamin menjamin, sesuai 

dengan Pasal 4, pembayaran klaim terutang pegawai yang berasal dari kontrak kerja atau hubungan kerja, 
termasuk ketika hukum nasional memperbolehkan, pesangon untuk pemutusan hubungan kerja. Klaim 
yang diambilalih oleh lembaga penjamin haruslah klaim pembayaran terutang yang terkait pada periode 
sebelum dan/atau, sebagaimana yang dianggap layak, setelah batas waktu yang ditentukan oleh negara 
anggota.

Pasal 4

1.  Negara anggota harus memiliki pilihan untuk membatasi pertanggungjawaban lembaga penjamin 
sebagaimana terdapat dalam Pasal 3.

2.  Ketika negara anggota melaksanakan pilihan sebagaimana terdapat dalam paragraf 1, mereka harus 
menjelaskan jangka waktu periode untuk klaim terutang mana yang akan dipenuhi oleh lembaga 
penjamin. Namun demikian, hal ini tidak boleh lebih pendek dari periode yang mencakup remunerasi 
tiga bulan terakhir dari hubungan kerja sebelum dan/atau setelah batas waktu yang terdapat dalam Pasal 
3. Negara anggota dapat memasukkan periode minimum tiga bulan dalam periode acuan dengan durasi 
tidak kurang dari enam bulan. (...)

3.  Lebih lanjut, negara anggota dapat menentukan batas atas pembayaran yang dilakukan oleh lembaga 
penjamin. Batas atas ini tidak boleh di bawah batas yang secara sosial sesuai dengan tujuan sosial Directive 
ini. Ketika negara anggota melaksanakan pilihan ini, mereka harus menginformasikan Komisi mengenai 
metode yang digunakan untuk menentukan batas atas.

Pasal 8a
1.  Ketika suatu kewajiban suatu perusahaan beroperasi di wilayah sekurang-kurangnya dua negara anggota 

berada dalam keadaan pailit dalam pengertian Pasal 2(1), lembaga yang bertanggungjawab untuk 
memenuhi klaim pegawai terutang haruslah yang berada di negara anggota di mana mereka bekerja atau 
biasanya bekerja.

2.  Banyaknya hak pegawai harus ditentukan melalui hukum mengenai lembaga penjamin yang kompeten.

3.  Negara anggota harus mengambil langkah yang perlu untuk memastikan bahwa, dalam hal terjadi 
sebagaimana dalam paragraf 1, keputusan yang diambil dalam konteks proses kepailitan yang tercantum 
dalam Pasal 2(1), yang telah dimintakan di negara anggota lain, diperhitungkan ketika menentukan 
keadaan kepailitan pemberi kerja dalam pengertian Directive ini. (...)
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2.3. Dana jaminan upah

340 Lembaga penjamin upah berupaya untuk memberikan ganti rugi kepada semua pegawai, yang bila tidak 
diberikan, mereka tak akan mendapatkan hak-haknya dengan memberikan beban biaya pada semua bisnis, 
termasuk bisnis yang terlibat dan bertanggungjawab. Skema seperti itu pertama kali diperkenalkan di 
Eropa Barat pada akhir dekade 1960-an dan awal 1970-an, dengan Belgia menjadi negara pertama yang 
membentuk dana jaminan upah pada tahun 1967, diikuti oleh Belanda pada tahun 1968, Swedia tahun 
1970, Denmark pada tahun 1972, dan Finlandia, Perancis, dan Norwegia pada tahun 1973. Beberapa 
negara lainnya, seperti Australia, Austria, Republik Ceko, Estonia, Yunani, Israel, Italia, Jepang, Republik 
Korea, Lithuania, Luxembourg, Polandia, Slovakia, Spanyol, dan Swiss, juga menggunakan lembaga 
penjamin upah. 

2.3.1. Cakupan Jaminan Upah

341 Sebagai aturan umum, semua pekerja mendapatkan manfaat dari skema penjaminan upah. Namun dalam 
kasus tertentu, seorang manajer senior atau kerabat dekat pemberi kerja yang insolven dikecualikan untuk 
menghindari penyalahgunaan. Di Austria contohnya, (Catatan akhir 131) staf manajerial dan pekerja 
eksekutif yang memiliki pengaruh atas keputusan mengenai operasi perusahaan, dan juga mitra yang 
memiliki pengaruh dalam pengendalian perusahaan, tidak berhak mendapatkan pembayaran dari Dana 
Kompensasi Kepailitan. Sama halnya di Swiss, (Catatan akhir 132) skema kompensasi insolvensi tidak 
berlaku bagi manajer senior atau orang-orang yang terlibat secara fi nansial dalam perusahaan, atau 
bagi pasangan mereka ketika mereka bekerja di perusahan yang sama. Di Australia, seorang “pekerja 
yang dikecualikan”, yaitu soerang pekerja yang juga direktur eksekutif pemegang saham dari pemberi 
kerja sebelumnya, seorang kerabat dari direktur atau kerabat dari pengusaha sebelumnya, tidak layak 
mendapatkan pembayaran berdasarkan skema yang ada. Istilah “kerabat” dalam hal ini berarti pasangan, 
orangtua, atau ahli waris dalam garis menyamping, anak laki-laki, anak perempuan atau keluarga jauh, 
atau saudara laki-laki atau perempuan orang tersebut. Sebagai tambahan, Pemerintah Spanyol telah 
mengindikasikan pada saat ratifi kasi Konvensi No. 173 bahwa mereka mengecualikan pekerja rumah 
tangga dari penerapan Bagian III dalam hal perlindungan tuntutan pekerja melalui institusi penjamin.

342. Upah dan tuntutan lainnya yang berkaitan dengan layanan yang dilindungi oleh dana penjaminan 
bervariasi. Mengenai upah, kebanyakan skema menjamin pembayaran semua komponen remunerasi, 
termasuk upah dasar, uang pesangon, bonus, kenaikan upah, pembayaran liburan dan cuti sakit, dan juga 
kompensasi yang timbul dari pemberhentian kerja, seperti uang pesangon. Contoh kasus ini di Republik 
Czech (Catatan akhir 134), Israel (Catatan akhir 135) dan Polandia (Catatan akhir 136). Di Australia 
(Catatan akhir 137), pembayaran kepada penuntut yang berhak termasuk juga gaji yang tidak dibayarkan 
(termasuk uang pesangon, seperti pesangon giliran dan uang lembur), cuti tahunan, cuti setelah masa 
kerja yang panjang, pembayaran sebagai pengganti pemberitahuan dan pembayaran pesangon. Selain 
tuntutan-tuntutan tersebut, peraturan di Austria (Catatan akhir 138), Norwegia (Catatan akhir 139), 
Slovakia (Catatan akhir 140), dan Swedia (Catatan akhir 141) juga menjamin biaya yang diperlukan 
yang timbul dari proses hukum tuntutan. Sebaliknya, di Finlandia, Yunani dan Swiss (Catatan akhir 142), 
peraturan yang ada tidak menjamin pembayaran uang pesangon, sementara di Spanyol (Catatan akhir 
143), hanya kompensasi atas penghentian pekerjaan yang dijamin.

2.3.2. Batasan jaminan upah

343. Melalui cara yang serupa dengan sistem keistimewaan, pembayaran yang dijamin oleh dana upah dapat 
dibatasi berdasarkan jangka waktu kerja atau nilai yang sudah ditentukan, atau kombinasi dari dua kriteria 
tersebut. Contohnya, jangka waktu kerja yang dilindungi dibatasi hanya tiga bulan di Republik Czech 
(Catatan akhir 144), Finlandia (Catatan akhir 145), Italia (Catatan akhir 146), Polandia (Catatan akhir 
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147), dan Slovakia (Catatan akhir 148) dan hingga enam bulan di Luxemburg (Catatan akhir 149), 
Norwegia (Catatan akhir 150), dan Swiss (Catatan akhir 151). Bertentangan dengan ini, di Austria 
(Catatan akhir 152), periode kerja yang dilindungi tidak dibatasi, dengan batasan bahwa kompensasi 
hanya dapat diberikan untuk upah yang jatuh tempo lebih dari enam bulan sebelum proses kepailitan atau 
insolvensi dimulai. Di Australia (Catatan 153), berdasarkan Skema Hak-hak Tunjangan Pekerja, hak-hak 
yang dilindungi termasuk upah yang tidak terbayar hingga empat minggu, empat minggu cuti tahunan, 
empat minggu upah pemberhentian, lima minggu pembayaran sebagai pengganti pemberitahuan dan 
cuti setelah bekerja sekian tahun selama 12 minggu. Kebalikannya, berdasarkan Skema Hak-Hak Umum 
Pekerja dan Pemberhentian Pekerja, tidak terdapat batasan maksimum mengenai periode selama tuntutan 
upah telah berlangsung, dengan perkecualian pembayaran tunjangan PHK (pesangon) yang dibatasi 
sampai 8 minggu. Di Inggris (Catatan akhir 154), jaminan upah mencakup tunggakan upah hingga 
delapan minggu dan upah liburan yang tidak melebihi enam minggu. Di Amerika (Catatan akhir 155), 
di tingkat federal, batasan biasanya bervariasi dari dua minggu hingga dua bulan. 

344. Dalam kasus tertentu, kompensasi yang dijamin tidak melebihi jumlah tunai yang telah ditentukan atau 
batasan yang ditentukan berdasarkan referensi upah minimum nasional atau jumlah yang digunakan 
untuk menilai kontribusi jaminan sosial. Contohnya, di Norwegia (Catatan akhir 156), dana jaminan upah 
tidak mencakup tuntutan yang melebihi tiga kali lipat jumlah asuransi dasar nasional, yang disesuaikan 
setiap tahun. Di Spanyol, (Catatan akhir 157) pembayaran yang dijamin harus tidak melebihi dua kali 
besaran upah harian minimum dikali jumlah total hari yang belum dibayar, hingga maksimum 120 hari. 
Di Austria (Catatan akhir 158), kompensasi maksimum yang dapat dibayar tidak dapat melebihi dua 
kali kontribusi maksimum dasar bagi skema jaminan sosial umum. Jumlah ini ditinjau setiap tahun untuk 
merefl eksikan perubahan di tingkat pensiun. Di Swiss (Catatan akhir 159), kompensasi insolvensi dibayar 
untuk tuntutan upah hingga plafon bulanan sebesar pendapatan maksimum yang ditentukan dengan 
kontribusi asuransi kerugian perburuhan. Di Republik Ceko (Catatan akhir 160), jumlah total tunggakan 
upah yang dibayarkan kepada pekerja tidak dapat melebihi satu setengah kali upah rata-rata nasional 
tahun kalender sebelumnya, sebagaimana ditentukan setiap tahun melalui Peraturan Menteri. Lebih jauh 
lagi,  di Estonia (Catatan akhir 161) dan Lithuania (Catatan akhir 162), jumlah tuntutan pekerja untuk 
upah yang dilindungi institusi penjamin terbatas hingga 3 upah minimum bulanan. 

345. Di Israel, (Catatan akhir 163) uang pesangon yang dijamin yang dibayarkan dalam kasus kepailitan 
atau penutupan perusahaan tidak dapat melebihi upah sepuluh kali rata-rata untuk setiap pekerja. Di 
Finlandia (Catatan akhir 164), jumlah maksimum ditentukan melalui peraturan dengan memperhatikan 
tingkat upah umum yang saat ini ditentukan hukum sebesar FIM 90,000, sementara di Swedia (Catatan 
akhir 165), plafon tuntutan ditentukan berdasarkan hukum sebesar SEK 100,000. Di Australia (Catatan 
akhir 166), terdapat batasan jumlah yang dapat diterima seseorang berdasarkan EESS sebesar $ 20,000, 
sementara GEERS menetapkan batasan pendapatan (saat ini sebesar $ 75,000 yang ditetapkan setiap tahun), 
yang menjadi pemahaman adalah bahwa pekerja dengan upah lebih tinggi dapat menerima pembayaran 
seolah-olah mereka mendapatkan jumlah yang sama dengan batasan pendapatan berdasarkan skema. 
Di Inggris, (Catatan akhir 167) jumlah total yang dapat dibayarkan pada seorang pekerja berdasarkan 
skema penjaminan upah tidak dapat melebihi £ 210 per minggu. Di Republik Korea, jumlah maksimum 
yang dijamin untuk upah yang belum dibayar bervariasi dengan pertimbangan usia pekerja dan saat ini 
ditetapkan sebesar 1 juta won untuk pekerja yang berusia kurang dari 30 tahun dan sebesar 1,45 juta won 
untuk pekerja yang berusia lebih dari 45 tahun.

2.3.3. Organisasi, pengelolaan, dan pembiayaan institusi penjamin upah

346. Pengoperasian skema jaminan upah didasarkan pada prinsip yang sama yang mengatur skema jaminan 
sosial lainnya, yaitu partisipasi wajib, kontribusi berdasarkan upah, administrasi oleh badan otonom, 
dan kewajiban kolektif komunitas pengusaha mengenai risiko bisnis. Biasanya bertindak sebagai debitur 
sekunder, bukan debitur utama, institusi penjamin upah membayar tuntutan upah hanya ketika pengusaha 
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yang insolven tidak memiliki aset yang cukup. Setiap jumlah uang muka oleh institusi penjamin upah 
kemudian dapat dikembalikan melalui prosedur insolvensi biasa. Hak subrogasi (penggantian hak kreditur 
oleh pihak ketiga) ini dilindungi oleh keistimewaan yang sama seperti utang upah biasa. 

347. Di banyak negara, dana jaminan upah dioperasikan oleh lembaga independen yang dibentuk dari institusi 
pemerintah yang sudah ada. Contohnya di Austria, (Catatan akhir 169) Dana Kompensasi Insolvensi  
(Insolvency Compensation Fund (IAG)) bekerja di bawah otoritas Menteri Federal Urusan Ketenagakerjaan 
dan Sosial, sementara di Norwegia, (Catatan akhir 170) Dana Jaminan Negara dikelola oleh Direktorat 
Inspeksi Ketenagakerjaan. Demikian juga di Spanyol, (Catatan akhir 171) Dana Jaminan Upah (Wage 
Guarantee Fund (FOGASA)) adalah institusi otonom yang terafi liasi dengan Kementerian Perburuhan dan 
Jaminan Sosial. Di Australia, (Catatan akhir 172) skema jaring pengaman melindungi hak-hak pekerja yang 
belum dibayar ditangani oleh Departemen Ketenagakerjaan dan Hubungan di Tempat Kerja. Di Yunani, 
(Catatan akhir 173) pengelolaan aset dana jaminan upah dipercayakan kepada badan direktur Organisasi 
Pekerjaan Tenaga Kerja (OAED) yang setengah anggotanya adalah perwakilan pemberi kerja dan pekerja. 
Di Polandia, (Catatan akhir 174) Dana Jaminan Pesangon Pekerja adalah institusi publik yang memiliki 
status hukum dan dikelola oleh enam anggota pengurus yang terdiri dari organisasi perwakilan pemberi 
kerja (dua pertiga) dan pekerja (sepertiga). Di Swiss (Catatan akhir 175) skema kompensasi insolvensi 
tergabung ke dalam sistem insuransi pengangguran. Di Israel (Catatan akhir 176), manfaat jaminan 
upah dibayarkan oleh Institusi Asuransi Nasional (National Insurance Institute) yang berada di bawah 
pengawasan umum Menteri Perburuhan dan Kesejahteraan Sosial. Di Republik Czech, (Catatan akhir 177) 
tuntutan atas tunggakan upah diproses oleh kantor perburuhan lokal yang memiliki kompetensi di distrik 
di mana kantor pusat perusahaan insolven, tempat aktivitas bisnis atau alamat pribadi pemberi kerja 
insolven berada.

5.2. Kemungkinan membentuk institusi penjamin upah

Institusi penjamin upah memindahkan risiko bisnis individual pemberi kerja kepada apa yang 
disebut “komunitas pemberi kerja”, sehingga memungkinkan tuntutan yang berkaitan dengan 
layanan dibayarkan dalam kasus apapun melalui pihak ketiga yang secara defi nisi memiliki 
kondisi keuangan yang sehat dan bertindak sebagai penjamin atas “risiko insolvensi”. (...) Dalam 
analisis fi nal, prinsip asuransi oleh komunitas pemberi kerja atas risiko insolvensi individu tidak 
terlalu berbeda dari prinsip asuransi kecelakaan kerja yang dibiayai secara eksklusif dari kontribusi 
pekerja. Prinsip ini juga tidak terlalu berbeda dari asuransi liabilitas professional kolektif dan wajib 
yang diorganisasi oleh profesi tertentu, seperti notaris, atau dari jaminan kolektif yang dibentuk 
oleh bank-bank di beberapa negara untuk menjamin dana pihak ketiga dari ketidakadilan yang 
diderita karena ketidakjujuran atau malpraktek yang dilakukan oleh salah satu anggota profesi. 
(...) masih harus dilihat apakah pembentukan institusi penjamin upah, yang sejauh ini dibentuk di 
negara-negara industri yang memiliki sistem keamanan sosial yang baik, dimungkinkan di negara 
lainnya juga. Masalah mendasar yang harus dipertimbangkan adalah perbedaan antarnegara 
mengenai fungsi institusi jaminan sosial dan, secara khusus, kapasitas untuk mengurus institusi 
jaminan sosial tersebut. Poin lebih jauh yang harus diingat adalah bahwa institusi jaminan sosial 
biasanya melakukan langkah-langkah progresif dan bukan tanpa alasan apabila sebagian orang 
berpendapat, sebelum institusi penjamin upah dibentuk, akan lebih baik untuk memperkuat yang 
lain, seperti skema pensiun usia lanjut atau asuransi kesehatan, yang menjamin risiko-risiko sosial 
yang lebih universal. (...) Sementara terdapat negara-negara yang saat ini mampu mengorganisasi 
institusi penjamin upah, hal ini tidak terjadi di semua negara. Selain itu, terdapat pertimbangan-
pertimbangan ekonomi, politik, dan pertanyaan mengenai sensitivitas sosial yang tidak sama 
beratnya di setiap negara. Mungkin saja, di satu sisi, di beberapa negara situasi ekonominya 
sangat berkembang sehingga risiko kepailitan kecil kemungkinannya, dan apabila kepailitan 
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348. Mengenai pembiayaan, dana penjamin upah secara prinsip, dibiayai dengan kontribusi wajib yang 
dibayar oleh pemberi kerja. Hal ini dilakukan di Austria, (Catatan akhir 178) Denmark, (Catatan akhir 
179) Finlandia, (Catatan akhir 180) Norwegia (Catatan akhir 181) dan Polandia (Catatan akhir 182). 
Di negara lain, pembiayaan juga didapatkan dari dana publik. Di Slovakia, (Catatan akhir 183) sebagai 
contoh, dana penjamin didukung oleh kontribusi pemberi kerja dan subsidi dari negara  dalam jumlah 
yang sama. Demikian juga di Yunani, (Catatan akhir 184) Kementerian Perburuhan memberi subsidi 
kepada dana jaminan upah setiap tahun sejumlah 1,5 juta. Di negara lain, seperti Slovenia (Catatan akhir 
185), institusi jaminan upah dibiayai sepenuhnya dari anggaran negara. Di Australia, (Catatan akhir 186) 
kedua skema jaring pengaman dibiayai dari pajak umum dengan perbedaan satu-satunya bahwa EESS 
didirikan dengan landasan bahwa pemerintah akan berkontribusi sebesar 50 % dana, GEERS sepenuhnya 
dibiayai oleh Pemerintah Persemakmuran.

220. Lebih umum, dana jaminan juga diambil dari keuntungan selain kontribusi wajib dan subsidi negara, 
seperti misalnya jumlah yang diperoleh dari pemberi kerja dari tuntutan yang telah diselesaikan, bunga 
dari aset fi nansial yang didepositokan di bank, atau penalti dan denda yang diterima dari keterlambatan 
pembayaran kontribusi atau pelanggaran peraturan institusi.

349. Kontribusi tergantung dari pendapatan upah, namun tidak dapat melebihi batas tertentu, yang seringkali 
ditentukan berdasarkan kontribusi jaminan sosial. Kontribusi dapat disesuaikan berdasarkan situasi keuangan 
lembaga penjamin; jumlah kontribusi dapat meningkat di saat krisis ekonomi dan kepailitan banyak terjadi, 
atau menurun saat kondisi ekonomi secara umum membaik. Di Austria, (Catatan akhir 187) kontribusi 
yang diberikan berbentuk kontribusi tambahan bagi pemberi kerja untuk asuransi penghentian kerja. 
Besaran tambahan ini, yang ditentukan setiap tahun melalui ordonansi menteri dengan memperhatikan 
dana yang tersedia di rekening institusi dana, dapat ditingkatkan apabila, berdasarkan perkiraan awal, 
aset yang tersedia tidak cukup untuk menutup pengeluaran yang dapat diperkirakan di tahun tersebut, 
atau diturunkan apabila perkiraan menunjukkan surplus melebihi 20 persen dari kontribusi rata-rata di 
tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Di Yunani (Catatan akhir 188), kontribusi pemberi kerja yang saat 
ini ditentukan sebesar 0,15 persen dari pendapatan total pekerja, dapat disesuaikan melalui keputusan 
bersama Menteri Perburuhan dan Menteru Ekonomi Nasional atas rekomendasi institusi pengurus lembaga 
penjamin.

350. Skema jaminan upah dapat berbeda-beda bentuk. Contohnya di Belarusia (Catatan akhir 189), peraturan 
nasional mensyaratkan setiap pemberi kerja untuk membentuk dana upah cadangan untuk memastikan 
pembayaran upah dan pembayaran kompensasi lainnya dalam kasus insolvensi atau kepailitan, likuidasi, 
atau penghentian usaha. Pembentukan dana tersebut berdasarkan keuntungan yang tersisa untuk 
perusahaan setelah pembayaran pajak sejumlah hingga 25 persen dari upah tahunan. Peraturan yang 
sama juga berlaku di Kyrgyzstan, (Catatan akhir 190) yang mengatur pembentukan dana upah cadangan 

terjadi, hal itu hanya berakibat bagi sejumlah kecil pekerja dan masalah tuntutan tidak dibayarnya 
pekerja – walaupun hal itu berakibat pada sejumlah individu- tidak akan mengakibatkan kerugian 
sosial. Di sisi lain, di negara lain mungkin saja terjadi kepailitan dalam jumlah yang sangat besar 
sehingga pembayaan jaminan upah akan melibatkan biaya yang terlalu besar. Dalam kasus yang 
demikian, masalah itu akan dibebani oleh konsekuensi sosial dan akan sangat sulit ditangani. 
Akhirnya, dalam masyarakat tertentu bisa saja tingkat sensitifi tas mengenai upah yang tidak 
terbayar sangat rendah, dalam kasus tersebut negara kemungkinan akan mempertimbangkan 
bahwa tidak diperlukan adanya institusi penjamin upah, walaupun secara teknis dan fi nansial 
mereka mampu mengorganisasi institusi tersebut.

 Sumber: Arturo Bronstein, “Comparative study” (Studi Komparatif) dalam Edward Yemin dan Arturo Bronstein (eds.): 
The protection of workers’ claims in the event of the employer’s insolvency (Perlindungan tuntutan pekerja dalam kasus 
insolvensi pemberi kerja), ILO, 1991, hal. 52-54.
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berdasarkan tingkat dan sesuai dengan prosedur yang dapat diatur oleh undang-undang atau perjanjian 
kolektif. Di Republik Dominika (Catatan akhir 191) dan Mozambique (Catatan akhir 192), apabila tidak 
terdapat institusi  penjamin upah yang terunifi kasi, Kitab Perburuhan mengatur bahwa semua perusahaan 
harus memiliki kebijakan asuransi yang menjamin tuntutan upah. Akhirnya, dalam kasus Argentina 
(Catatan akhir 193) harus disebutkan Undang-undang 1986 yang mengatur mengenai pendirian dana 
jaminan upah, yang  belum berlaku karena peraturan pelaksananya belum diberlakukan. 

351. Berdasarkan hal-hal diatas, Komite menyimpulkan bahwa perlindungan istimewa yang diberikan bagi 
tuntutan upah pekerja dalam kasus kepailitan pemberi kerja secara keseluruhan tampak sebagai fi tur 
standar peraturan perburuhan umum bagi hampir seluruh negara anggota. Sejumlah negara bahkan 
telah melakukan lebih jauh dari apa yang diatur secara umum di Pasal 11 dalam memberikan perlakuan 
khusus bagi tuntutan yang terkait dengan ketenagakerjaan selain upah, memberikan prioritas absolut 
bagi tuntutan upah di atas debitur istimewa lainnya, termasuk debitur negara dan sistem jaminan sosial, 
dan dalam beberapa kasus, menjamin penyelesaian tuntutan upah pekerja melalui sebuah skema jaminan 
upah.

352. Dalam hukum dan praktek mayoritas besar negara-negara tampaknya telah secara progresif berangkat 
dari aturan umum Pasal 11 Konvensi No. 95 dan bergerak menuju pengadopsian standar-standar yang 
lebih spesifi k, yang seringkali merefl eksikan prinsip dan peraturan yang terkandung dalam Konvensi No. 
173. Komite mempertimbangkan bahwa Konvensi No. 173 mengandung standar yang paling relevan 
dalam kaitannya dengan perlindungan tuntutan pekerja dalam kasus kepailitan atau inslovensi pemberi 
kerja dan mendorong dengan tegas negara anggota untuk mempertimbangkan ratifi kasi instrumen ini 
dalam waktu dekat. Dirancang sebagai instrumen dengan kekuatan ganda yang memungkinkan langkah 
substansial yang fl eksibel, Konvensi No. 173 memperkuat sistem keistimewaan, dan secara bersamaan 
mengeksplorasi upaya-upaya baru perlindungan dalam bentuk institusi penjamin upah. 

353. Bagaimanapun, harus diingat bahwa walaupun terdapat keuntungan yang cukup besar dengan membentuk 
institusi penjamin upah, hal ini bukan merupakan solusi bagi masalah insolvensi perusahaan. Institusi 
tersebut tentu saja menawarkan jaminan pembayaran yang tidak disediakan dalam sistem keistimewaan, 
namun institusi merupakan subyek pembatasan, dalam hal jangka waktu pelayanan dan jumlah 
maksimum yang dilindungi; institusi tidak menggantikan keseluruhan prosedur kepailitan tradisional 
dalam melikuidasi aset dan menyelesaikan utang prioritas berdasarkan pada urutan distribusi yang sudah 
ditentukan; dan institusi diharapkan sebagai institusi perburuhan yang sehat dan memiliki manajemen 
yang baik, dan hal tersebut mungkin saja tidak dapat diterapkan dalam beberapa konteks. Berdasarkan hal 
tersebut, Komite yakin bahwa, pada saat ketidakpastian berkembang dan ramalan ekonomi tidak terlalu 
baik bagi kondisi ekonomi global, sebagaimana telah dikonfi rmasi dan diperparah belakangan ini dengan 
kepailitan perusahaan yang terburuk sepanjang sejarah, kebutuhan untuk perlindungan yang lebih baik 
bagi pendapatan pekerja atas pekerjaan yang telah diselesaikan lebih mendesak dibanding sebelum-
sebelumnya, dan untuk itu, pentingnya Konvensi No. 173 dan Rekomendasi No. 180 menjadi sangat 
ditekankan. 
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Catatan akhir

Catatan akhir 1 
Pada diskusi Konferensi pertama, amandemen yang diusulkan mengenai anggota keluarga pekerja yang 
dipekerjakan oleh perusahaan yang pailit harus dikecualikan dari penerapan keistimewaan upah untuk 
menghindari penyalahgunaan, gagal diadopsi; lihat ILC, Sidang ke-31, 1948, Catatan Proses, hal. 462. 
Pada diskusi Konferensi kedua, usulan lain untuk memberi upah sebuah posisi prioritas absolut di atas 
utang istimewa lainnya akhirnya ditarik kembali, karena disadari bahwa akan sulit untuk memastikan 
penerimaan atas aturan sedemikian rupa dalam hal kompleksitas hukum kepailitan dalam berbagai sistem 
hukum; lihat ILC, Sidang Ke-32, 1949, Catatan Prosedur, hal. 508. Peraturan yang sama ada pada Pasal 11 
Konvensi Kompensasi Pekerja (Workmens Compensation (Accidents) Convention) 1925 (No. 17), namun 
merujuk hanya pada pembayaran kompensasi untuk kecelakaan atau kematian personal dalam kasus 
kecelakaan kerja.

Catatan akhir 2

(14), s. 11; (15), s. 2369(4); (16), s. 1732(4).

Catatan akhir 3
(1), ss. 158, 275; (2), s. 101; (3), s. 1870.

Catatan akhir 4
(3), ss. 2148, 2152.

Catatan akhir 5
Contohnya, Pemerintah Spanyol telah mengindikasikan pada saat meratifi kasi Konvensi No. 173 yang 
merivisi Pasal 11 Konvensi, bahwa pegawai negeri dikecualikan dari cakupan peraturan mengenai 
perlindungan tuntutan pekerja sebagai keistimewaan.

Catatan akhir 6
(1), s. 89.

Catatan akhir 7
(2), s. 9-3. Hal yang sama berlaku di Saint Vincent and the Grenadines (3), s. 457(1)(b), hukum di sana 
mengecualikan upah direktur sebuah perusahaan dari perlakuan khusus, kecuali direservasi, bagi semua 
upah atau gaji pekerja dalam hal penutupan perusahaan. Di Amerika Serikat, beberapa undang-undang 
negara secara spesifi k mengatur bahwa tidak seorangpun dari pekerja, direktur, atau manajer umum 
(general manager) sebuah perusahaan pemberi kerja atau anggota dari asosiasi pemberi kerja atau rekan 
dari rekanan pemberi kerja yang berhak atas perlakuan istimewa dari utang upah; contoh lihat, Utah (52), 
s. 34.26.1.

Catatan akhir 8
(2), s. 104(1)(g).

Catatan akhir 9
(4), s. 556(1A), (1B).



187

Catatan akhir 10
(2), s. 449(1); (6), s. 102. Hal ini juga terjadi di Bolivia (1), s. 14; (7), s. 1345(2); Republik Afrika Tengah 
(1), s. 109; Chili (1), s. 61; Mali (1), s. L.115; Nikaragua (2), s. 89; Nigeria (1), s. 167; Rwanda (1), s. 
104.

Catatan akhir 11
(1), s. 116. Di Mauritius (3), ss. 2148, 2152 dan Seychelles (1), s. 37, keistimewaan mencakup semua 
jenis remunerasi perburuhan, termasuk uang pesangon pemutusan hubungan kerja dan cuti, sementara 
di Kamerun (1), s. 70(2), keistimewaan diperluas hingga kompensasi dari pelanggaran kontrak dan 
untuk kerugian atas pemutusan hubungan kerja yang tidak adil. Di Azerbaijan (1), s. 178(2), prioritas 
diberikan pada pembayaran upah dan semua uang pesangon sosial, termasuk pembayaran cuti yang tidak 
diambil.

Catatan akhir 12
(1), s. 157.

Catatan akhir 13
(1), s. 128(4); (2), s. 374.

Catatan akhir 14
(1), s. 93.

Catatan akhir 15
(1), s. 166.

Catatan akhir 16
(1), s. L.118.

Catatan akhir 17
(1), ss. 158 sampai 160; (2), s. 101.

Catatan akhir 18
(2), s. 104(1)(d), (3); (3), s. 312(1) dan Jadwal 7, para. 2, 12. Pemerintah telah melaporkan bahwa 
mereka bermaksud melibatkan kompensasi pemecatan ke dalam tuntutan upah yang dilindungi, dan juga 
meningkatkan jumlah total upah yang dilindungi secara istimewa. Lihat juga Inggris: Guernsey (13), ss. 
1(1)(b), 6(a), dan Jersey (20), s. 32(1)(b).

Catatan akhir 19
(1), s. 86(1). Lihat juga Estonia (3), s. 86(1); Republik Korea (1), s. 37(1); Maroko (2), s. 1248.

Catatan akhir 20
(3), s. 31(3).

Catatan akhir 21
(1), s. 31(2); (2), s. 292(1).

Catatan akhir 22
(1), s. 11.

Catatan akhir 23
(1), s. 35(7); (2), s. 88.

Catatan akhir 24
(8), s. 1.

Catatan akhir 25
(2), s. 26(2).
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Catatan akhir 26
(2), s. 328(1), (2B).

Catatan akhir 27
(2), s. 2(1).

Catatan akhir 28
(1), s. 123A(XXIII); (2), ss. 113, 162(I), 434(V), 436.

Catatan akhir 29
(1), ss. 26(1), 32(3).

Catatan akhir 30
(1), s. 89. Tuntutan upah juga diberikan keistimewaan utama di Chad (1), s. 268; Pantai Gading (1), s. 
33(3); Republik Demokratis Kongo (1), s. 91; El Salvador (2), s. 121; Gabon (1), s. 157; Guinea (1), s. 223; 
Mali (1), s. L.115; Malta (1), s. 27; Norwegia (2), s. 9-3; Oman (1), s. 47; Panama (1), s. 166; Rumania 
(1), s. 87(2); (2), s. 7(2); Rwanda (1), s. 102; Saudi Arabia (1), s. 15; Swiss (3), s. 219; Viet Nam (1), s. 
66; Yaman (1), s. 8; Zambia (2), s. 2(2).Di Tunisia (1), s. 151-2 hanya bagian yang tidak dapat diserahkan 
dari upah yang menjadi prioritas di atas tuntutan istimewa yang lain, sementara bagian lain dari tuntutan 
upah diberikan prioritas peringkat keempat  di antara utang istimewa, tepat sebelum utang pada Menteri 
Keuangan.

Catatan akhir 31
(6), s. 102.

Catatan akhir 32
(1), s. 86(1); (2), s. 71(2).

Catatan akhir 33
(2), s. 57(1)(a), (2)(a).

Catatan akhir 34
(3), s. 445; (1), ss. 247, 248.

Catatan akhir 35
(1), s. 110.

Catatan akhir 36
(3), ss. 2148, 2152.

Catatan akhir 37
(1), s. 33(4).

Catatan akhir 38
(1), s. 227.

Catatan akhir 39
(1), s. 83.

Catatan akhir 40
(1), s. 32(1), (3). Sama dengan di Yordania (1), s. 51(b), Libya Arab Jamahiriya (1), s. 60, dan Saudi Arabia 
(1), s. 15, legislasi mengatur proses cepat uang muka sebesar upah satu bulan untuk dibayarkan kepada 
pekerja sebelum pengeluaran lainnya, termasuk biaya hukum dan kepailitan atau biaya likuidasi. 

Catatan akhir 41
(1), s. 31(1). Lihat juga Luksemburg (2), ss. 42, 43, dimana “keistimewaan super” melindungi upah enam 
bulan namun terbatas pada enam kali lipat upah sosial minimum.
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Catatan akhir 42
(1), s. 228. Ini juga terjadi di Burkina Faso (1), s. 117; Kongo (2), s. 92; Kamerun (1), s. 70(1); Mauritania 
(1), ss. 94, 96. Situasinya juga mirip di Republik Afrika Tengah (1), s. 109; Djibouti (1), s. 104; Nigeria (1), 
s. 167; Togo (1), s. 100.

Catatan akhir 43
(1), s. 108. Tidak ada perintah yang sudah diadopsi untuk menentukan porsi upah yang tidak dapat 
dikenakan pemotongan dan Komite telah berpendapat selama beberapa tahun mengenai kebutuhan 
untuk mengadopsi hukum atau peraturan yang pantas yang menentukan prioritas relatif utang upah yang 
diistimewakan sesuai dengan Pasal 11, paragraf 3 Konvensi.

Catatan akhir 44
(1), ss. L.119, L.121.

Catatan akhir 45
(3), s. 32(1).

Catatan akhir 46
(2), s. 30. Contohnya di Sri Lanka (3), s. 347(1), (2); (1), s. 50A; (2), s. 57, dan Uganda (3), s. 37(1), (2); (4), 
s. 314, semua pajak dan pajak daerah yang telah jatuh tempo dan dapat dibayar dalam waktu 12 bulan 
terakhir, dan juga semua upah hingga jumlah yang sudah ditentukan, dibayar seluruhnya terlebih dahulu. 
Lihat juga Cyprus (4), s. 38(1)(b), (2); (5), ss. 299, 300(1)(b); Kenya (3), s. 38(1), (2); (4), s. 311(1), (5); 
Nigeria (2), s. 494(1), (4); (3), s. 36(2); Inggris (4), ss. 175(2), 386(1), dan Jadwal 6, s. 6, dan juga teritori 
non-metropolitan tertentu seperti Guernsey (13), s. 1(4), dan Jersey (20), s. 32(2).

Catatan akhir 47
(3), s. 34(1), (2).

Catatan akhir 48
(3), s. 37(1).

Catatan akhir 49
(2), s. 39(1)(f); (3), s. 225(1)(b), (c).

Catatan akhir 50
(3), s. 457(1)(b), (3)(a).

Catatan akhir 51
(1), s. 207.

Catatan akhir 52
(3), ss. 2398, 2399.

Catatan akhir 53
(3), s. 2257(2)(d).

Catatan akhir 54
(11), s. 1924. Bagaimanapun peringkat ini memperhatikan tuntutan pekerja selain yang sudah dilindungi 
oleh institusi penjamin.

Catatan akhir 55
(1), s. 48. Sama halnya di Mesir (1), s. 5, Libya Arab Jamahiriya (1), s. 60, dan Republik Arab Syria (1), s. 
8, utang upah diselesaikan segera setelah biaya pengadilan, jumlah yang harus dibayar kepada Menteri 
Keuangan, dan biaya-biaya untuk konservasi dan perbaikan. Namun, Pemerintah Mesir telah melaporkan 
berdasarkan s. 6 rancangan baru Kitab Perburuhan, yang saat ini berada di tangan badan legislatif untuk 
disetujui, upah diberikan peringkat pertama di antara utang yang diistimewakan.
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Catatan akhir 56
(1), s. 4.

Catatan akhir 57
(1), s. 108.

Catatan akhir 58
(1), s. 58(2).

Catatan akhir 59
(7), s. 1345(2). Hal ini juga terjadi di Estonia (3), s. 86(1); Lithuania (3), s. 35; Sudan (1), s. 71; Tajikistan 
(2), s. 26(1), (2); Ukraina (3), s. 21(2); (2), s. 28. Di Malaysia (2), s. 292(1), tuntutan upah berada di posisi 
kedua setelah biaya dan pengeluaran yang berhubungan dengan prosedur likuidasi. Remunerasi yang 
dapat dibayar dalam hal cuti liburan diberikan prioritas keempat, sementara jumlah kontribusi jatuh tempo 
yang harus dibayar selama 12 bulan sebelum penutupan dimulai berdasarkan skema pesangon pensiun 
terdaftar di posisi kelima urutan prioritas, diikuti dengan seluruh pajak federal, di posisi keenam. 

Catatan akhir 60
(4), s. 37.

Catatan akhir 61
(2), s. 328(1), (2B), (3).

Catatan akhir 62
(2), s. 144. Hal ini juga terjadi di Azerbaijan (2), s. 53; Kyrgyzstan (2), s. 87; Republik Moldova (3), s. 28(1), 
(2); (2), s. 20(1).

Catatan akhir 63
(2), s. 106(2); (3), s. 855(2).

Catatan akhir 64
(3), s. 136(1)(d). Pemerintah federal memiliki yurisdiksi eksklusif atas masalah kepailitan dan insolvensi. 
Meskipun ada peraturan provinsi yang memberikan perlindungan khusus untuk memperlancar klaim upah 
secara umum, aturan ini tidak berlaku untuk kebangkrutan dalam pengertian undang-undang kepailitan 
federal; lihat, contohnya, Alberta (4) s. 109(3); British Columbia (6), s. 87(3); Manitoba (7), s. 101; 
Newfoundland and Labrador (9), s. 37(1); Ontario (14), s. 14(1).

Catatan akhir 65
(1), s. 108. Lihat juga Chili (2), s. 2472; Guatemala (2), s. 101(b); Meksiko (1), s. 123A(XXIII); (2), ss. 113, 
114; (3), s. 262; Maroko (2), s. 1248; Niger (1), s. 166; Togo (1), s. 99. Sama juga di Botswana (3), ss. 
82(1), 83(1), 84(1), 85(1), 86(a), dan Zimbabwe (2), ss. 101 to 104, 105(1), (6), 106(1), klaim upah yang 
dibayarkan dari sisa harta warisan, misalnya porsi harta warisan yang disita yang tidak menjadi subyek 
hak istimewa apapun dengan alasan pinjaman khusus, hipotek sah, gadai atau hak retensi, segera setelah 
pemakaman dan pembiayaan pemberi kerja yang bangkrut meninggal, biaya penyitaan dan seluruh pajak 
atas eksekusi harta warisan, tapi sebelum pajak penghasilan pemberi kerja yang bangkrut, yang berada di 
posisi kelima peringkat keistimewaan. Di Bulgaria (2), s. 722(1), klaim upah dijamin di peringkat keempat 
di mana kontribusi sistem jaminan sosial negara dan pajak di posisi keenam dan ketujuh. Lihat juga 
Seychelles (2), s. 2101 dan Thailand (1), s. 11.

Catatan akhir 66
(1), s. 157; (2), s. 2495.

Catatan akhir 67
Berdasarkan Kitab Kepailitan Federal, dalam hal kepailitan pemberi kerja, upah, gaji, atau komisi, termasuk 
liburan, pesangon, dan tunjangan cuti sakit yang didapatkan oleh individual, adalah tuntutan khusus dan 
mendapat posisi prioritas setelah biaya-biaya administrasi, biaya pemakaman, biaya penyakit terakhir, dan 
pesangon pasangan yang masih hidup dan anak kecil. Peraturan yang sama juga ditemukan dalam hukum 
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kebanyakan negara bagian; contohnya lihat, Arizona (7), s. 23.354; Idaho (17), s. 45-602; Indiana (19), s. 
22-2-10-1; Rhode Island (47), s. 28-14-6.1; Utah (52), s. 34-26-1; Washington (55), s. 49.56.010.

Catatan akhir 68
(15), s. 2369(4); (16), s. 1732(4).

Catatan akhir 69
(2), s. 104(1)(d), (e); (3), s. 312(1) dan Jadwal 7.

Catatan akhir 70
(3), s.109(1); (4), s. 556(1).

Catatan akhir 71
(1), s. 13(1). Lihat juga Qatar (1), s. 7.

Catatan akhir 72
(1), s. 12.

Catatan akhir 73
(1), s. 48(2).

Catatan akhir 74
(2), s. 87.

Catatan akhir 75
(2), s. 2(1)(a).

Catatan akhir 76
(3), s. 31(4).

Catatan akhir 77
(3), s. 32(2)(a). Tuntutan upah hingga tiga bulan dalam waktu 18 bulan terakhir hubungan kerja sebelum 
insolvensi pemberi kerja dilindungi oleh dana jaminan khusus.

Catatan akhir 78
(2), s. 26(2).

Catatan akhir 79
(3), ss. 2148, 2152. Ini juga kasus di Saint Vincent and the Grenadines (3), s. 457(1)(b) dan Swaziland (1), 
s. 54(2).

Catatan akhir 80
(1), s. 36(1).

Catatan akhir 81
(1), ss. 268, 273; (4), ss. 241, 246. Ini juga terjadi di Azerbaijan (2), s. 53; Denmark (2), s. 95(1)(i); 
Guatemala (2), s. 101; Republik Moldova (3), s. 28(2)(b); Maroko (2), s. 1248; Paraguay (1), ss. 247, 
248; Swiss (3), s. 219; Venezuela (1), s. 158. Sebagai tambahan, Pemerintah Jepang dan Swedia telah 
mengindikasikan bahwa tuntutan prioritas dibatasi pada klaim yang jatuh tempo selama enam bulan 
terakhir si pekerja bekerja untuk debitur pailit. Sama juga di Amerika Serikat, Kansas (21), s. 44-312, 
preferensi upah pekerja dalam insolvensi sebatas enam bulan upah, sementara di Utah (52), s. 34-26-1, 
upah yang belum dibayarkan kepada pekerja untuk pekerjaan yang dilakukan dalam waktu lima bulan 
sebelum pengambilalihan bisnis atau pengurusan oleh kurator dianggap dan diperlakukan sebagai utang 
istimewa.

Catatan akhir 82
(2), s. 9-3.
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Catatan akhir 83
(2), s. 722(1). Hal ini juga terjadi di Pantai Gading (1), s. 33(2); Lebanon (1), s. 48; Mali (1), s. L.113.

Catatan akhir 84
(1), s. 128(4); (2), s. 374.

Catatan akhir 85
(7), s. 1345(2).

Catatan akhir 86
(1), s. 108.

Catatan akhir 87
(1), s. 221.

Catatan akhir 88
(2), s. 206. Di Guyana (2), s. 39(1)(d), (f), berdasarkan urutan distribusi aset pemberi kerja insolven, apabila 
aset didapatkan dari penjualan perkebunan, upah orang-orang yang dipekerjakan dilindungi dengan 
keistimewaan tiga bulan sebelum perintah penyerahan ke kurator, di mana semua upah pekerja yang 
dipekerjakan di tambang, penebangan hutan, atau usaha perkayuan merupakan utang yang diistimewakan 
dalam hal pekerjaan yang diberikan selama empat bulan sebelum tanggal perintah penyerahan ke kurator, 
dan upah tenaga penjual toko eceran atau pekerja rumah tangga untuk dua bulan sebelum tanggal 
tersebut.

Catatan akhir 89
(15), s. 2369(4); (16), s. 1732(4).

Catatan akhir 90
(3), s. 37(1)(d); (4), s. 314.

Catatan akhir 91
(2), s. 723.

Catatan akhir 92
(3), s. 46(1); (4), s. 23(1).

Catatan akhir 93
(1), s. 32(3).

Catatan akhir 94
(1), s. 27.

Catatan akhir 95
(3), s. 109(1)(e); (4), s. 556(1A), (1B).

Catatan akhir 96
(1), s. 37.

Catatan akhir 97
(1), s. 228.

Catatan akhir 98
(1), s. 117.

Catatan akhir 99
(2), s. 92.

Catatan akhir 100
(2), s. 292(1)(b). Sama dengan di Kenya (3), s. 38(1)(c), (d); (4), s. 311(1)(c), (2), prioritas diberikan kepada 
upah atau gaji seorang pekerja, juru tulis atau pelayan dalam hal pekerjaan yang dilakukan selama empat 
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bulan sebelum tanggal bersangkutan, tidak lebih dari 4.000 shillings, di mana di Inggris (4), Jadwal 6, 
s. 9, utang istimewa termasuk tuntutan upah dalam jangka waktu empat bulan tepat sebelum tanggal 
relevan, atau sejumlah yang tidak melebihi £ 800. Upah empat bulan atau sejumlah maksimum £ 1,500 
juga merupakan batasan peraturan di Guernsey (13), s. 1(1)(b), sementara di Jersey (20), s. 32(1)(b), 
tuntutan prioritas melindungi upah tidak dibayar yang jatuh tempo hingga enam bulan atau sejumlah £ 
2,000.

Catatan akhir 101
(3), s. 85(1). Sama halnya di Zimbabwe (2), s. 105(1), perlakuan istimewa utang upah terbatas hingga 
jangka waktu 3 bulan dalam kasus seorang pekerja dibayar bulanan, atau jangka waktu hingga empat 
minggu dalam hal pekerja dibayar mingguan, hingga sejumlah $ 400.

Catatan akhir 102
(2), s. 30; (3), s. 159(1)(b), (c). Hal ini juga terjadi di Dominika (3), s. 37(1)(b), (c); Guyana (3), s. 225(1)(b), 
(c); Nigeria (3), s. 36(1)(b); (2), s. 494(1)(c), (d); Sri Lanka (3), s. 347(1)(f); Uganda (3), s. 37(1)(c), (d).

Catatan akhir 103
(3), s. 34(1)(b), (c).

Catatan akhir 104
(3), s. 136(1)(d).

Catatan akhir 105
(4), s. 38(1)(b); (5), s. 300(1)(b).

Catatan akhir 106
(1), s. 86(1), (2).

Catatan akhir 107
(1), s. 33(4); (2), s. 328(2).

Catatan akhir 108
(2), s. 104(1)(d); (3), s. 312(1) dan Jadwal 7. Berdasarkan laporan pemerintah, batas atas $ 6,000 dalam 
hal pembayaran prioritas kepada pekerja akan segera dinaikkan menjadi $ 15,000.

Catatan akhir 109
Di level negara bagian, batas klaim upah bervariasi dari upah 60 hari atau sejumlah $ 100 di Washington 
(55), s. 49.56.010, hingga upah tiga bulan atau $ 600 di Indiana (19), s. 22-2-10-1. Di Arizona (7), s. 
23-354, hukum mengatur bahwa prioritas untuk upah yang tidak melebihi $ 200 untuk pekerjaan yang 
dilakukan selama 60 hari sebelum proses insolvensi, sementara di Idaho (17), s. 45-602, batasan ditetapkan 
pada upah 60 hari atau $ 500. Lebih jauh lagi, di Rhode Island (47), s. 28-14-6.1, prioritas diberikan 
kepada upah yang tidak dibayar yang tidak melebihi $ 300 yang didapatkan selama tiga bulan.

Catatan akhir 110
(6), s. 102. Hal ini juga terjadi di Bolivia (7), s. 1345; Burkina Faso (1), s. 117; Republik Afrika Tengah (1), 
s. 108; Chad (1), s. 268; Kongo (2), s. 92; Republik Demokratis Kongo (1), s. 91; Republik Dominika (1), 
s. 207; Guatemala (2), s. 101; Libya Arab Jamahiriya (1), s. 60; Madagascar (1), s. 77; Mauritius (3), ss. 
2148, 2152; Rwanda (1), s. 102; Republik Arab Syria (1), s. 8; Togo (1), s. 99.

Catatan akhir 111
(1), s. 33(2).

Catatan akhir 112
(3), ss. 2391, 2399.

Catatan akhir 113
(1), s. 5.
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Catatan akhir 114
(1), s. 156.

Catatan akhir 115
(2), s. 113.

Catatan akhir 116
(1), s. 166.

Catatan akhir 117
(2), ss. 2101, 2104.

Catatan akhir 118
(1), ss. 158 to 160; (2), s.101; (3), s. 1870.

Catatan akhir 119
(1), s. 226.

Catatan akhir 120
Contohnya di Djibouti (1), s. 103; Guinea (1), s. 224; Mali (1), s. L.116; Togo (1), s. 99.

Catatan akhir 121
(1), s. 83.

Catatan akhir 122
(1), s. 271.

Catatan akhir 123
(3), s. 2151.

Catatan akhir 124
(7), s. 1349(3).

Catatan akhir 125
Untuk analisis kritis sistem keistimewaan, lihat Arturo Bronstein, “The protection of workers’ claims in the 
event of the insolvency of their employer” (Perlindungan tuntutan upah dalam kasus insolvensi pemberi 
kerja), dalam International Labour Review, Vol. 126, 1987, hal. 715-731; Lihat juga Laporan Ahli mengenai 
Perlindungan Pekerja dalam Kasus Insolvensi Pemberi Kerja, MEWPI/1985/D.3/Rev., paras. 29-36.

Catatan akhir 126
Untuk diskusi konferensi yang mendahului adopsi Konvensi, lihat ILC, Sidang ke-78, 1991, Catatan Proses, 
hal. 20/1-20/27, 26/2-26/6 dan ILC, Sesi Ke-79, 1992, Catatan Proses, pp. 25/1-25/40, 30/2-30/8. Konvensi 
No. 173 mulai berlaku tanggal 8 Juni 1995. Sampai hari ini, telah diratifi kasi oleh 14 negara anggota, 9 di 
antaranya hanya menerima kewajiban berdasarkan Bagian II, 3 lainnya hanya menerima kewajiban dalam 
Bagian III, dan 2 lainnya memutuskan untuk melaksanakan kedua bagian tersebut. Menarik untuk dicatat 
bahwa Australia dan Slovakia, walaupan mereka sejauh ini hanya menerima kewajiban berdasarkan Bagian 
II Konvensi mengenai perlindungan tuntutan pekerja dalam bentuk keistimewaan, telah menjalankan 
skema jaminan upah. Indikasi penuh negara-negara yang telah meratifi kasi di dalam Lampiran I.

Catatan akhir 127
Berdasarkan persyaratan Rekomendasi, keistimewaan juga harus mencakup upah lembur, komisi dan bentuk 
remunerasi lainnya, termasuk bonus akhir tahun dan bonus lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan 
yang dilakukan selama periode sebelum insolvensi yang tidak kurang dari 12 bulan, pembayaran jatuh 
tempo sebagai pengganti atas pemberitahuan penghentian hubungan kerja, dan kompensasi yang dapat 
dibayar secara langsung oleh pemberi kerja dalam hal kecelakaan kerja dan penyakit yang didapat selama 
kerja. Lebih jauh, tuntutan lain seperti kontribusi jatuh tempo dalam hal institusi jaminan sosial nasional 
atau skema jaminan sosial lainnya harus juga dilindungi.
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Catatan akhir 128
Konvensi mengatur, bagaimanapun, bahwa ketika tuntutan pekerja dilindungi oleh institusi penjamin, 
tuntutan yang dilindungi dapat diberikan peringkat yang lebih rendah dari negara dan sistem jaminan 
sosial.

Catatan akhir 129
Mengenai hal ini, Rekomendasi menunjukkan bahwa untuk membentuk tingkat yang dapat diterima 
secara sosial, harus dipertimbangkan variabel-variabel seperti upah minimum, bagian upah yang tidak 
dapat dikenakan pemotongan, upah yang mendasari kontribusi jaminan sosial atau upah rata-rata 
industri. Perhatian juga harus diberikan pada peraturan lainnya dari Rekomendasi mengenai pertanyaan 
pembayaran tuntutan pekerja yang jatuh tempo setelah proses insolvensi dimulai, yaitu ketika perusahaan 
diotorisasi untuk melanjutkan aktivitasnya, dan juga masalah prosedur khusus untuk pembayaran yang 
dipercepat dalam hal proses insolvensi tidak dapat menjamin penyelesaian secara cepat tuntutan pekerja 
yang diistimewakan.

Catatan akhir 130
Pada bulan September 2002, Parlemen dan Dewan Eropa mengadopsi Directive 2002/74/EC yang 
mengamandemen Directive Dewan 80/987/EEC dengan pandangan untuk mengadaptasi isinya menjadi 
tren baru dalam hukum insolvensi di negara-negara anggota, dan merefl eksikan dengan lebih baik Directive 
Komunitas lain yang diadopsi di saat yang sama, dan juga kasus belakangan di Mahkamah Internasional. 
Directive yang baru menawarkan defi nisi insolvensi yang lebih luas untuk mencakup tidak hanya proses 
kepailitan atau likuidasi, melainkan juga proses insolvensi kolektif lainnya. Directive ini juga memperluas 
cakupan perlindungan bagi pekerja dengan mengatur bahwa negara anggota tidak boleh mengecualikan 
pekerja paruh waktu, pekerja dengan kontrak waktu tertentu atau pekerja dengan hubungan kerja sementara 
dari cakupan arti Directive yang relevan. Lebih jauh lagi, Directive yang baru bertujuan menyederhanakan 
peraturan mengenai batasan waktu yang berlaku pada tuntutan upah yang dijamin dengan memberikan 
periode minimum (tiga bulan) dan menyerahkan kepada negara anggota untuk menentukan tanggal 
referensi, dan menjadi pemahaman bahwa periode tersebut tidak harus merujuk hanya pada upah yang 
jatuh tempo sebelum tanggal referensi, namun juga mencakup tuntutan yang timbul setelah tanggal 
tersebut. Akhirnya, Directive menjawab pertanyaan yurisdiksi dalam kasus insolvensi lintas batas. Dalam 
hal ini, lihat juga Regulasi Dewan Eropa (European Council Regulation (EC) No. 1346/2000 tanggal 29 
May 2000) tentang proses insolvensi, yang mulai berlaku pada bulan Mei 2002 dan bertujuan untuk 
memperbaiki dan mempercepat proses insolvensi yang berefek lintas batas. Untuk lebih lagi, lihat Pierre 
Rodière, Droit social de l’Union européenne, 2002, hal. 490-494

Catatan akhir 131
(2), s. 1(6). Kesamaannya, Pemerintah Finlandia melaporkan bahwa jaminan upah berdasarkan Undang-
undang Jaminan Upah tidak berlaku bagi direktur pengelola perusahaan, mitra dari perseroan terbatas 
atau orang lainnya yang memegang posisi manajerial. Di Inggris, di Isle of Man (14), s. 70, pembayaran 
tidak dapat diberikan kepada seseorang yang pada waktu selama 12 bulan sebelum insolvensi, menjabat 
sebagai direktur perusahaan, atau pemilik saham separuh atau lebih dari modal perusahaan yang 
diperdagangkan, atau perusahaan lain yang pada saat itu memiliki pengaruh (secara langsung maupun 
tidak langsung) atas perusahaan tersebut. 

Catatan akhir 132
(4), s. 51(2). Mengenai hal ini, menarik untuk dicatat bahwa Directive 2002/74/EC tanggal 23 September 
2002 yang baru, mengamandemen Directive Dewan 80/987/EEC tentang perlindungan pekerja dalam 
hal insolvensi pemberi kerja mengatur kemungkinan untuk menolak atau mengurangi kewajiban institusi 
penjamin “dalam kasus di mana pekerja, dirinya sendiri atau bersama dengan kerabat dekatnya, merupakan 
pemilik dari bagian penting dari perusahaan atau bisnis pemberi kerja dan memiliki pengaruh yang 
diperhitungkan dalam aktivitas-aktivitasnya”. 
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Catatan akhir 133
Lihat pengaturan operasional Skema Dukungan Hak-Hak Pekerja (Employee Entitlements Support Scheme 
(EESS)) dan Skema Umum Hak-Hak dan Uang Pesangon Pekerja (General Employee Entitlements and 
Redundancy Scheme (GEERS)), s. 5.1. GEERS dibentuk pada September 2001 untuk menangani tuntutan 
macet dalam hal PHK karena insolvensi yang terjadi pada atau setelah 12 September 2001, sementara EESS, 
yang dibentuk pada Februari 2000, terus belaku bagi tuntutan yang muncul dari PHK karena insolvensi 
sejak 1 Januari 2000 hingga dan termasuk 11 September 2001. Pengaturan operasional skema-skema 
ini dapat diakses di http://www.workplace.gov.au/. Demikian juga, di Amerika Serikat, beberapa hukum 
negara bagian secara spesifi k mengatur bahwa tidak ada pejabat atau direktur perusahaan, tidak ada 
rekan dalam rekanan, dan tidak ada pemilik dalam hal kepemilikan tunggal yang dapat dipertimbangkan 
sebagai pekerja dalam dana jaminan upah; lihat, contohnya Maine (25), s. 632(1).

Catatan akhir 134
(5), s. 3(b). Lihat juga Denmark (1), s. 2(1); Republik Korea (2), s. 6(2); Luxembourg (2), s. 46(2); Inggris: 
Falkland Islands (9), s. 100(3), dan Isle of Man (14), s. 67(3).

Catatan akhir 135
(2), s. 180; (1), s. 1.

Catatan akhir 136
(2), s. 6(2); (3), s. 1.

Catatan akhir 137
Lihat pengaturan operasional dari EESS dan GEERS, s. 6.1.

Catatan akhir 138
(2), s. 1(2).

Catatan akhir 139
(3), s. 1.

Catatan akhir 140
(4), s. 64b(2)(i).

Catatan akhir 141
(2), ss. 7, 8.

Catatan akhir 142
(5), s. 5(2).

Catatan akhir 143
(1), ss. 26(1), 33(1), (2), (8), 50, 51, 52(c).

Catatan akhir 144
(5), s. 5(1). Seorang pekerja hanya dapat mengajukan tuntutan tunggakan upah kepada pemberi kerja 
yang sama, sebanyak sekali dalam jangka waktu tiga tahun. Lebih jauh, di Yunani (5), s. 5(3), dan Slovenia 
(2), s. 19, pembayaran yang dijamin juga terbatas pada upah yang tidak dibayar selama periode tiga bulan 
sebelum tanggal PHK. Sama juga di Republik Korea (2), s. 6(2); (3), s. 10(1), upah tiga bulan terakhir dan 
uang pesangon pensiun tiga tahun terakhir dijamin oleh Undang-undang Jaminan Tuntutan Upah.

Catatan akhir 145
(2), s. 5.

Catatan akhir 146
(2), s. 2(1).

Catatan akhir 147
(2), s. 6(2).
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Catatan akhir 148
(6), s. 22(4). Tuntutan upah yang tidak diselesaikan oleh dana jaminan, dan yang muncul dalam tiga tahun 
terakhir sebelum perintah pernyataan kepailitan, tetap menjadi utang istimewa dalam kategori pertama 
dan dipenuhi sebelum pajak dan kontribusi jaminan sosial.

Catatan akhir 149
(2), s. 46(2).

Catatan akhir 150
(2), s. 9-3; (3), s. 1.

Catatan akhir 151
(3), s. 219.

Catatan akhir 152
(2), s. 1(3)(2b).

Catatan akhir 153
Lihat pengaturan operasional dari EESS dan GEERS, s. 6.1.

Catatan akhir 154
(1), s. 184(1). Hal ini juga menjadi persoalan di Falkland Islands (9), s. 100(3)(a), (c), dan Isle of Man (14), 
s. 67(3)(a), (c).

Catatan akhir 155
Contohnya, di Maine (25), s. 632, Dana Jaminan Upah mencakup upah yang tidak dibayar hingga 
maksimum dua minggu, sementara di Oregon (45), s. 652.414, Dana Jaminan Upah mencakup jumlah 
yang tidak dibayar dari upah yang diperoleh selama 60 hari sebelum tanggal penghentian usaha hingga 
$ 4,000.

Catatan akhir 156
(3), s. 1. Sama dengan di Italia (2), s. 2(2), pembayaran dilakukan oleh Dana Jaminan Upah (CIG) tidak 
dapat melebihi jumlah tiga kali jumlah maksimum pendapatan bulanan luar biasa setelah pemotongan 
jaminan dan bantuan sosial.

Catatan akhir 157
(1), s. 33(1).

Catatan akhir 158
(2), s. 1(3).

Catatan akhir 159
(4), s. 52.

Catatan akhir 160
(5), s. 5(2). Hal yang sama berlaku di Polandia (2), s. 6(2) total pembayaran yang dibiayai oleh dana 
hingga jangka waktu satu bulan tidak dapat melebihi tingkat upah bulanan rata-rata dalam empat bulan 
sebelumnya, sementara di Slovakia (6), s. 22(5) kompensasi yang dibayarkan oleh dana jaminan harus 
tidak lebih tinggi dari tiga kali upah bulanan rata-rata di semester pertama tahun kalender sebelumnya.

Catatan akhir 161
(4), s. 20(3). Sama dengan di Slovenia (2), s. 19, jaminan upah mencakup tuntutan atas upah yang tidak 
dibayar hingga maksimum tiga kali upah minimum, tuntutan atas cuti yang tidak digunakan hingga 
satu setengah kali upah minimum dan tuntutan atas uang pesangon hingga satu kali upah minimum. Di 
Luxembourg (2), s. 46(2), pembayaran yang dijamin oleh Dana Ketenagakerjaan dibatasi hingga enam 
kali upah sosial minimum.
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Catatan akhir 162
(4), s. 5(1).

Catatan akhir 163
(2), s. 183.

Catatan akhir 164

(2), s. 9. Lihat juga Denmark (1), s. 3.

Catatan akhir 165
(2), s. 9.

Catatan akhir 166
Lihat pengaturan operasional dari EESS dan GEERS, s. 6.4.

Catatan akhir 167
(1), s. 186(1).

Catatan akhir 168
(2), s. 6(2); (3), s. 6, dan tabel 2.

Catatan akhir 169
(2), s. 13(1). Hal yang sama juga di Republik Korea (2), s. 17(1).

Catatan akhir 170
(4), ss. 4-1, 4-2. Di Finlandia (2), ss. 3, 10, 11, skema keamanan upah dikelola oleh Menteri Perburuhan 
melalui kantor-kantor distrik sumber daya manusia, sementara di Swedia (2), ss. 22, 24, 25, jaminan upah 
dibayarkan oleh pengurus administratif provinsi di provinsi di mana pengadilan distrik yang menangani 
kasus kepailitan berada. Lebih jauh, di Denmark (1), s. 11, pengelolaan Dana Jaminan Pekerja dipercayakan 
kepada Tambahan Layanan Pensiun Pasar Kerja.

Catatan akhir 171
(1), s. 33(1); (13), s. 1(1).

Catatan akhir 172
Lihat pengaturan operasional dari EESS dan GEERS, s. 10.1.

Catatan akhir 173
(5), s. 3(1), 4(1).

Catatan akhir 174
(2), ss. 12, 15; (4), ss. 6, 10, 11.

Catatan akhir 175
(4), s. 57. Sama juga di Estonia (4), ss. 21(1), 33(1), dana jaminan upah merupakan bagian dari Dana 
Asuransi Pengangguran.

Catatan akhir 176
(2), s. 8(c). Sama halnya, di Inggris (1), s. 182; (7), s. 161(1), hak pekerja yang dilindungi dibayarkan dari 
Dana Asuransi Nasional (NIF), sementara di Italia (5), s. 2, dana dibentuk dalam Institusi Keamanan Sosial 
Nasional (INPS).

Catatan akhir 177
(5), ss. 4(2), 6, 8, 10.

Catatan akhir 178
(2), s. 12(1).
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Catatan akhir 179
(1), s. 9. Jumlah kontribusi tahunan dapat disesuaikan melalui keputusan menteri, sementara kontribusi 
yang tidak dibayarkan dengan bunga terkumpul pada level 1 persen per bulan dapat dipulihkan melalui 
penyitaan.

Catatan akhir 180
(2), s. 31.

Catatan akhir 181
(3), s. 2.

Catatan akhir 182
(2), s. 17.

Catatan akhir 183
(5), s. 77a(2), (4), (5). Situasinya sama di Lithuania (4), s. 4(1).

Catatan akhir 184
(6), s. 16(2).

Catatan akhir 185
(2), ss. 13, 14. Berdasarkan laporan pemerintah, di bawah Undang-undang Dana Jaminan, bagian dari 
pendanaan juga harus disediakan dari kontribusi pemberi kerja, namun hal ini belum diimplementasikan 
dalam prakteknya. 

Catatan akhir 186
Lihat pengaturan operasional dari EESS, s. 6.8, dan pengaturan operasional dari GEERS, s. 9.

Catatan akhir 187
(2), s. 12(1), (2). Rate yang ditentukan saat ini ada pada 0,7 persen dari dasar umum bagi kontribusi jaminan 
sosial keseluruhan, sementara di Slovakia (5), s. 128a(1) kontribusi bulanan ditentukan sebesar 0,25 persen 
dari dasar penilaian. Demikian juga di Italia (2), s. 4(1); (5), s. 2, kontribusi pemberi kerja ditentukan 
sebesar 0,05 persen dari upah yang digunakan dalam perhitungan asuransi wajib pengangguran, dan 
dapat ditingkatkan atau diturunkan dengan keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial 
berdasarkan situasi fi nansial dana. Lihat juga Polandia (2), ss. 13, 17, 18, dan Spanyol (1), s. 33(5); (13), 
s. 12(1).

Catatan akhir 188
(6), s. 16(2).

Catatan akhir 189
(1), s. 76; (3), ss. 1, 3, 5.

Catatan akhir 190
(1), s. 236(1), (2).

Catatan akhir 191
(1), ss. 465, 466. Berdasarkan s. 738, jaminan harus diatur dengan kesepakatan tripartit, namun kesepakatan 
yang dimaksud belum tercapai. 

Catatan akhir 192
(1), s. 58(3).

Catatan akhir 193
Lihat Undang-undang No. 23.473 tanggal 22 Desember 1986 mengenai pembentukan dana jaminan 
upah.
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1.  Pembayaran upah berkala

354. Pasal 12, ayat 1, Konvensi No. 95 mengatur bahwa upah harus dibayarkan secara reguler dan bahwa, 
kecuali bila ada pengaturan-pengaturan lain yang sesuai yang memastikan pembayaran upah pada interval 
yang reguler, maka interval pembayaran upah harus diatur oleh undang-undang atau peraturan nasional 
atau ditetapkan melalui kesepakatan kolektif atau putusan arbitrase. Ayat 4 Rekomendasi menyebutkan 
bahwa interval maksimum untuk pembayaran upah untuk pekerja yang upahnya dihitung per jam, harian, 
atau mingguan, harus memastikan bahwa upah tersebut dibayarkan tidak kurang dari dua kali satu bulan 
pada interval yang tidak melebihi 16 hari, dan tidak kurang dari satu bulan sekali untuk mereka yang 
dipekerjakan dengan remunerasi yang  ditetapkan secara bulanan atau tahunan. (Catatan akhir 1) 

355. Alasan yang mendasari ketentuan-ketentuan tersebut adalah untuk mencegah adanya interval pembayaran 
yang panjang, untuk meminimalisasi kemungkinan utang-piutang di antara para pekerja. Bahkan, contoh 
sempurna dari perlindungan upah adalah jaminan atas pembayaran berkala yang memungkinkan pekerja 
untuk mengatur kehidupan hariannya dengan tingkat kepastian dan jaminan yang sesuai. Sebaliknya, 
penundaan pembayaran upah atau akumulasi utang upah jelas bertentangan dengan kalimat dan semangat 
Konvensi serta membuat penerapan ketentuan-ketentuan lain darinya menjadi tidak bermakna. Di dalam 
paragraf-paragraf berikut, Komite akan pertama-tama melihat konteks saat ini dalam kaitannya dengan 
negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur, dan kemudian mengkaji hukum dan praktik nasionalnya 
dalam kaitannya dengan interval upah.

1.1.  Penundaan pembayaran upah

356. Selama lima tahun belakangan, bisa dikatakan, seluruh pengamatan yang dirumuskan oleh Komite 
berkaitan dengan Konvensi No. 95 merujuk pada persoalan utang upah dan kegagalan pemerintah 
untuk memastikan pembayaran upah berkala sesuai dengan Pasal 12, ayat 1, Konvensi. Serupa dengan 
itu, selama sepuluh tahun belakangan, Komite Konferensi untuk Penerapan Konvensi dan Rekomendasi 
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(CCAR) telah secara periodik memeriksa kasus-kasus individual terkait dengan buruknya kasus tunggakan 
upah. Selain itu, pada dekade sebelumnya, Badan Pimpinan ILO telah menangani sembilan pengadian 
yang dibuat berdasarkan pasal 24 Konstitusi ILO atas tuduhan tidak dipenuhinya Konvensi No. 95, pada 
umumnya terkait dengan upah yang tertunda atau upah yang tidak dibayar. (Catatan akhir 2) 

357. Akumulasi jumlah tunggakan upah dan upah yang tidak dibayar yang sangat besar telah menjadi 
salah satu fenomena yang mengkhawatirkan dan terus berlanjut di dalam transisi pasca komunisme di 
banyak negara Eropa Tengah dan Timur menuju ekonomi pasar. Pola tunggakan upah yang dialami 
pada masa-masa sebelumnya secara umum terjadi pada industri atau wilayah tertentu, dan seringkali 
akibat perusahaan mengalami keterbatasan uang tunai atau masalah kepailitan, dan sektor-sektor yang 
terkena dampak konfl ik, krisis, atau perpaduan kemunduran ekonomi baik secara domestik maupun 
internasional. Sebaliknya, apa yang terjadi di Eropa Tengah dan Timur selama 10 tahun belakangan 
ini bisa disebut sebagai “krisis upah”, menyebar ke seluruh kegiatan ekonomi, termasuk sektor energi, 
pertambangan, manufaktur dan pertanian, dan telah terbukti kuat selama ini bahwa hal itu merupakan 
bagian dari suatu “budaya tanpa pembayaran” yang mengakar. Di Federasi Rusia, menurut informasi 
terakhir yang disampaikan Pemerintah, tunggakan upah mencapai 29,9 miliar rubel (sekitar US$ 1 miliar), 
yang mempengaruhi sektor-sektor seperti industri, pertanian, konstruksi, fasilitas dan transportasi umum. 
Di Ukraina, sesuai dengan kajian ILO yang terbaru, 60 persen dari seluruh pabrik melaporkan bahwa 
mereka memiliki kesulitan besar dalam membayar upah. Tiga dari lima pabrik, atau 59 persen, belum 
membayar upah yang telah disepakati dalam kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan, dan rata-rata 
mereka belum membayar upah selama hampir enam bulan. (Catatan akhir 3) Di Republik Moldova, 
seperti yang diungkapkan oleh kajian ILO, penundaan pembayaran upah yang diamati berkisar dari dua 
bulan hingga dua tahun, dan banyak perusahaan beralih kepada pembayaran secara barter, dengan 
menggantikan upah tunai dengan produk-produk manufaktur. (Catatan akhir 4) Sejumlah laporan riset 
kemudian menunjukkan bahwa di Bulgaria, volume utang upah di perusahaan-perusahaan yang bukan 
milik pemerintah meningkat lebih dari tujuh kali pada dalam periode 1991-1996 dan hampir dua kali 
lipat dari tahun 1997 hingga 1999, sementara upah yang tidak dibayar/ditunda di sektor pemerintah saat 
ini menunjukkan angka 2,5 persen dari GDP negara. (Catatan akhir 5) Tunggakan-tunggakan upah dari 
perusahaan-perusahaan di Belarusia meningkat dari US$ 2 juta pada tahun 1994 menjadi US$ 42 juta di 
tahun 1996. (Catatan akhir 6) Serupa dengan itu, di Kazakstan, telah ada peningkatan tunggakan upah 
yang besar, dengan total tunggakan antar perusahaan, termasuk utang upah, berkisar pada 38 persen 
dari GDP di tahun 1996. (Catatan akhir 7) Tunggakan-tunggakan upah dan pensiun yang besar juga 
dilaporkan di beberapa negara yang lain, seperti Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. (Catatan akhir 
8) 

358. Pakar-pakar cenderung mengaitkan permasalahan tersebut dengan beberapa faktor, seperti hancurnya 
permintaan, penurunan produksi dan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan besar, pengawasan yang 
buruk terhadap perilaku manajemen dan kurangnya kontrol dari pemerintah terhadap fi rma-fi rma milik 
pemerintah, pajak yang besar, dan kebijakan anti infl asi moneter yang ketat. Apapun kerumitan penyebab 
dari tunggakan upah tersebut, jelas bahwa praktik penundaan, pengalihan, atau penahanan pembayaran 
upah adalan bagian dari lingkaran setan yang menimbulkan ekonomi pararel (kegiatan ekonomi yang 
tidak tercatat, dan tidak membayar pajak, serta membebani infl asi), pasar gelap dan korupsi, yang 
ujungnya akan membawa konsekuensi sosial yang serius seperti malnutrisi, penyakit dan putus sekolah, 
karena semakin buruknya populasi. Seluruh survei menunjukkan hasil yang mengarah pada penurunan 
standar penghidupan sebagai akibat makin tingginya upah yang tidak dibayarkan. Di banyak kasus, 
konsumsi rumah tangga telah menurun secara signifi kan, harapan hidup turun secara dramatis, khususnya 
untuk laki-laki, tingkat kematian telah meningkat dan secara umum indikator-indikator kemiskinan makin 
memburuk. Populasi dari Ukraina telah berkurang lebih dari 2 juta orang dalam kurun waktu kurang dari 
satu dekade di tengah penurunan tajam angka harapan hidup laki-laki yang dikaitkan dengan tingkat 
stres terhadap penyesuaian dan ketidakpastian pendapatan di antara laki-laki muda dan usia paruh baya. 
Serupa dengan itu, di Federasi Rusia, harapan hidup laki-laki jatuh secara dramatis antara tahun 1992 dan 
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1994 dari 62 ke 57 tahun, dengan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa meningkatnya kematian laki-laki 
usia paruh baya pada umumnya terkait dengan alkohol. (Catatan akhir 9) 

359. Dimensi lain dari permasalahan tersebut adalah rendahnya tingkat upah. Bahkan banyak kondisi pekerja 
yang menerima upah secara penuh dan tepat waktu tidak lebih baik daripada mereka yang tidak dibayar 
sama sekali, karena upah begitu rendahnya dan memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap 
pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Sejumlah analis memperhatikan kembalinya ekonomi subsisten 
–pada 1996 sekitar 90 persen kentang dan 80 persen sayur-mayur yang dikonsumsi di dalam Federasi 
Rusia dihasilkan di dalam negeri- sebagai akibat dari ketidakcukupan penghasilan dalam bentuk uang 
dan meningkatnya demonetisasi atau berkurangnya penggunaan uang sebagai alat tukar. (Catatan akhir 
10) Karena itu, persoalan upah yang tidak dibayar makin memperburuk tingkat upah yang rendah. Dua 
hal yang sama-sama meresahkan yang dipraktikkan di negara-negara yang sedang mengalami transisi. 
(Catatan akhir 11) Di Bulgaria, di mana upah riil telah menurun secara dramatis, pada awal 1998 upah 
rata-rata yang riil telah turun menjadi hanya 35 persen dari nilai di tahun 1990. (Catatan akhir 12) 

6.1. Memutus lingkaran upah tidak dibayar

Tidak diragukan lagi bahwa prioritas pertama adalah memperbaiki ekonomi moneter 
dan menghentikan dengan segera meluasnya perdagangan barter. Lingkaran setan utang 
antarperusahaan harus juga dihentikan. Bahkan bila proses barter tampaknya menjadi solusi yang 
baik untuk jangka pendek, generalisasinya kepada seluruh perekonomian dapat mengarah kepada 
gerakan-gerakan yang tidak terkontrol di mana para pekerja akan menjadi korban utamanya. 
Prioritas juga harus diberikan kepada pembayaran upah, dan harus didukung dengan sistem 
perbankan, keseluruhan proses dimonitor secara ketat oleh pemerintah. Keputusan-keputusan 
kebangkrutan harus juga dilakukan dengan cara yang lebih sistematis oleh pemerintah - dan juga 
didukung oleh serikat buruh – terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak menguntungkan, 
yang tidak membayar upah dan iuran sosial selama berbulan-bulan, dan juga ketika berbagai 
upaya restrukturisasi tidak banyak membantu untuk meningkatkan hasil. (…) Penting juga untuk 
mengurangi pajak guna membantu perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan aset-aset 
modal mereka dan memperbaiki kapasitas produksi mereka. Hal ini akan menempatkan para 
pemberi kerja dalam posisi yang lebih baik, juga untuk membayar pajak dan kontribusi sosial. 
(…) Rangkaian berbagai upaya ini jelas membutuhkan suatu program tindakan gabungan di 
pihak pemerintah. Lebih banyak inspeksi perburuhan juga dibutuhkan. Di banyak wilayah di 
Federasi Rusia dan Ukraina, tim inspektor telah dibentuk untuk menganalisa secara rinci kondisi 
dan kewajiban-kewajiban perusahaan.

Tindakan legislatif juga dibutuhkan pada front-front tertentu: pemberian prioritas terhadap 
pembayaran upah, kewajiban pemberi kerja, monopoli, utang dan sistem perbankan, 
kebangkrutan, dll. Serikat-serikat buruh memiliki peran yang penting untuk dimainkan di dalam 
menekan pemerintah untuk lebih aktif dalam hal ini dan menuntut pembayaran tunggakan 
upah secara penuh. Diskusi-diskusi tripartit juga harus dikedepankan antara pemerintah dan 
mitra sosial mengenai upah yang tidak dibayar. Perlu dicatat bahwa kapanpun masalah serius 
ini telah meyakinkan pemerintah untuk bertindak, namun berbagai upaya yang timbul hampir 
selalu diambil secara sepihak: serikat buruh dan organisasi pemberi kerja biasanya tidak diajak 
berkonsultasi. Mengingat makin meluasnya fenomena itu di banyak negara, saat ini adalah waktu 
yang tepat untuk melibatkan seluruh mitra sosial secara lebih aktif di dalam proses ini.

 Sumber: Daniel Vaughan-Whitehead: “Wage policy reforms in Central and Eastern Europe: A fi rst assessment (Kebijakan 
reformasi upah di Eropa Tengah dan Timur: Sebuah penilaian pertama) (1990-96)”, dalam Daniel Vaughan-Whitehead 
(ed.): Paying the price - The wage crisis in Central and Eastern Europe (Membayar harganya - Krisis upah di Eropa Tengah 
dan TImur), ILO, 1998, hlm. 64-65.
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360. Namun, masalah upah yang tidak dibayar atau ditunda tidak terbatas hanya di negara-negara transisi di 
Eropa Tengah dan Timur atau di negara bekas Republik Soviet. Perhatian publik yang diberikan di dalam 
dekade terakhir terhadap berbagai kesulitan yang dihadapi negara-negara tersebut tidak boleh mengalihkan 
kita dari fakta bahwa persoalan pembayaran upah yang serupa juga mengganggu perekonomian nasional 
di wilayah-wilayah lain di dunia, khususnya di Afrika dan Amerika Latin. Informasi yang tersedia ini 
menunjukkan bahwa situasi tersebut sangat serius di Kongo, di mana tunggakan upah mencapai 220 
miliar CFA frans dan penundaan dalam pembayaran upah bervariasi dari 18 hingga 22 bulan. (Catatan 
akhir 13) Di Republik Afrika Tengah, para pemberi kerja di sektor publik dilaporkan menerima gaji mereka 
dengan penundaan selama 16 bulan, sementara para pekerja pemerintah daerah di Bangui belum dibayar 
selama 26 bulan terakhir. (Catatan akhir 14) Kemudian, Komite juga menerima komentar dari Serikat 
Buruh Kongres Zambia (ZCTU) yang menyebutkan bahwa upah yang belum dibayar di banyak pemerintah 
lokal berkisar dari dua hingga 19 bulan, yang mempengaruhi hampir 10.000 pekerja. (Catatan akhir 
15) Menurut pendapat yang lain, di Chad, ada utang sebesar 3 bulan gaji terhadap para pegawai negeri 
yang bekerja di sektor-sektor kesehatan dan pendidikan, sementara di Komoro, menurut informasi yang 
disampaikan oleh Organisasi-Organisasi Serikat Pekerja Otonom Komoro (USATC), pembayaran bagi para 
pegawai negeri di wilayah-wilayah tertentu tertunggak sebanyak 20 dan 30 bulan tunggakan. (Catatan 
akhir 16) Terkait dengan siatuasi di Amerika Latin, telah ada sejumlah besar pengamatan oleh organisasi-
organisasi pekerja yang menuduh terjadinya banyak pelanggaran dalam pembayaran upah di Argentina, 
(Catatan akhir 17) Kolombia, (Catatan akhir 18) Kosta Rika (Catatan akhir 19) dan Republik Dominika, 
(Catatan akhir 20) sementara dalam kasus Bolivia (Catatan akhir 21) dan Brasil (Catatan akhir 22) praktik-
praktik kerja paksa telah dilarang, termasuk dengan upah yang tidak dibayar, khususnya di pedesaan.

361. Sesekali, utang upah diselesaikan dengan menawarkan barang-barang konsumsi atau wesel promes sebagai 
pengganti uang tunai kepada pekerja terkait. Menurut sebuah studi ILO yang dilakukan di lima negara 
yang baru merdeka dari bekas Uni Soviet, proporsi responden yang melaporkan kesulitan upah berkisar 
dari yang terendah sebesar 47 persen di Federasi Rusia sampai yang tertinggi 70 persen di Kirgizstan. 
Hampir satu dari lima responden survei melaporkan telah membayar sebagian upah kepada pekerja 
dalam bentuk barang/jasa. Di antara perusahaan-perusahaan ini, pembayaran dalam bentuk barang/jasa 
setara dengan rata-rata 16 persen dari total produksi. (catatan akhir 23) Komite, dengan cara yang sama 
dengan badan pengawas ILO lainnya, secara konsisten mengambil pandangan bahwa setiap upaya untuk 
mengatasi masalah pembayaran upah yang tertunggak, yang memenuhi persyaratan Pasal 12 Konvensi, 
tidak boleh melanggar ketentuan lain Konvensi, seperti Pasal 3 mengenai pembayaran upah dengan alat 
pembayaran yang sah atau Pasal 4 mengenai tunjangan dalam bentuk barang/jasa.

362. Dalam konteks pengaduan yang diajukan pada tahun 1997 oleh International Education dan Serikat 
Karyawan Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Rusia melawan Federasi Rusia atas ketidakpatuhan terhadap 
Konvensi No 95, organisasi pelapor menuduh bahwa di beberapa daerah pedesaan, pemerintah setempat 
telah membuat kesepakatan dengan toko-toko untuk memasok makanan bagi guru dan staf lainnya sampai 
nilai tertentu, dengan pengertian bahwa pembayaran tunai untuk komoditas tersebut akan dilakukan 
setelah gaji mereka diberikan. Badan Pimpinan mengingatkan kembali, dalam hal ini, ketentuan Pasal 
4 Konvensi, yang menetapkan kriteria untuk pembatasan dan pengaturan pembayaran upah dalam 
bentuk tunjangan dalam bentuk barang/jasa, dan mendesak Pemerintah untuk menjamin bahwa tindakan 
yang diambil dengan maksud untuk penggantian tunggakan upah tidak mengakibatkan dilakukannya 
pelanggaran ketentuan lain dari Konvensi. (Catatan akhir 24) Setelah komunikasi berikutnya diterima 
dari Serikat Pekerja Kebudayaan Rusia dan Serikat Pekerja Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Rusia 
mengecam peningkatan pembayaran upah dalam bentuk barang/jasa di beberapa daerah, Komite telah 
mengungkapkan keprihatinannya terhadap fakta bahwa pembayaran dalam bentuk yang bertentangan 
dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Konvensi terus dijalankan sebagai metode pemecahan masalah 
tunggakan upah yang terakumulasi. (Catatan akhir 25) 
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363. Dalam pengaduan yang dibuat pada tahun 2000 oleh Federasi Umum Serikat Buruh Republik Moldova 
yang menuduh terjadinya ketidakpatuhan dari Republik Moldova terhadap Konvensi No 95, organisasi 
pelapor menegaskan bahwa sekitar 100.000 pekerja di sebagian besar cabang perekonomian nasional 
mengalami keterlambatan dalam pembayaran gaji mereka  yang berkisar antara enam bulan sampai lebih 
dari setahun, dan juga mengecam praktek luas di kalangan mayoritas pengusaha yang menggunakan 
minuman beralkohol dan produk tembakau sebagai pengganti upah tunai. Dalam menyusun rekomendasi-
rekomendasinya, komite Badan Pimpinan memandang sejauh mana penurunan tunggakan upah yang 
dilaporkan dapat dikaitkan dengan pembayaran dalam bentuk alkohol dan tembakau, dan menunjukkan 
sekali lagi kebutuhan untuk memastikan bahwa langkah yang diambil untuk mengganti tunggakan upah 
tidak menimbulkan pelanggaran ketentuan lain dari Konvensi. (Catatan akhir 26) Menurut pengaduan 
yang dibuat oleh Konfederasi Serikat Pekerja Buruh Kongo pada tahun 1997, serikat menuduh tidak 
terpenuhinya Konvensi No 95 oleh Pemerintah Kongo. Pemerintah mengusulkan kepada pegawai negeri 
Kongo dan pekerja di perusahaan-perusahaan publik tertentu, yang telah dibayar dari 15 sampai 18 bulan 
tunggakan sejak tahun 1992, bahwa pemerintah akan menjamin pembayaran rutin upah dan tunggakan 
dengan mengubah mereka menjadi utang internal. Dalam kesimpulan dan rekomendasinya, Badan 
Pimpinan mengingatkan bahwa pembayaran upah dalam bentuk wesel promes, voucher atau kupon, 
atau dalam bentuk lain yang dianggap seolah-olah sebagai alat pembayaran yang sah, dilarang oleh 
Konvensi. Badan Pimpinan juga meminta Pemerintah untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan 
upaya –yang ditetapkan pada April 1994—untuk memastikan pembayaran upah secara rutin dan untuk 
membayar tunggakan, dan mengenai metode penggantian tunggakan upah. (Catatan akhir 27)

364. Baru-baru ini, Pemerintah Federasi Rusia melaporkan kasus perusahaan pertambangan batubara yang 
mengeluarkan surat utang senilai 750.000 rubel dalam upaya untuk mengurangi jumlah tunggakan 
upah. Komite mendesak Pemerintah untuk mengakhiri praktek-praktek seperti itu, yang secara terbuka 
bertentangan dengan persyaratan-persyaratan di dalam Pasal 3 ayat 1, Konvensi. (Catatan akhir 28) 
Tampak bahwa di sebagian besar republik Soviet, dan terutama di Federasi Rusia, pembayaran dengan 
barang sebagai pengganti pelunasan moneter - yang lebih dikenal sebagai barter - telah menjadi 
fenomena yang mengakar sejak tahun 1992 yang melingkupi semua aspek ekonomi kehidupan, sehingga 
menimbulkan situasi di mana perusahaan tidak dapat membayar pemasok, pemasok tidak bisa membayar 
pekerja mereka, para pekerja tidak bisa membayar tagihan listrik mereka, dan praktis tidak ada yang 
mampu membayar pajak. Menurut Bank Dunia, diperkirakan bahwa pada tahun 1997 utang yang jatuh 
tempo dari perusahaan Rusia, termasuk upah yang tidak dibayar, lebih dari dua kali jumlah pembayaran 
yang sah di dalam sirkulasi. Analis berpendapat bahwa pada paruh kedua 1990-an, barter telah berubah 
dari sebuah fenomena yang luar biasa menjadi lembaga sosial yang stabil, sementara yang lain mengacu 
pada “barterisasi” atau “demonetisasi” dari ekonomi transisi tertentu. (Catatan akhir 29) Dalam situasi 
kekurangan uang tunai yang mendalam dan meluasnya upah yang tidak dibayar, pembayaran dengan 
barter jelas masih dianggap lebih baik dibandingkan dengan tunggakan yang terus-menerus tidak 
dibayar. Ada laporan pers yang tak terhitung pada pengaturan barter sebagai alternatif pembayaran uang, 
seperti pabrik di kota Perm di Rusia yang secara teratur membayar karyawannya dalam bentuk sepeda 
yang kemudian harus mereka coba dan jual di jalanan dengan berkompetisi langsung dengan majikan 
mereka. Dalam prakteknya, di beberapa perekonomian transisi, penggunaan surat sanggup (promes) 
dan barter sebagai media pembayaran upah merupakan bagian dari jalan lain yang lebih luas sebagai 
pengganti moneter untuk penyelesaian utang antar-perusahaan. (Catatan akhir 30) Dalam pengertian 
inilah tunggakan upah dan pembayaran dalam bentuk barang/jasa sering dianggap sebagai biaya sosial 
ekonomi non-tunai, atau harga yang harus dibayar untuk menjaga roda produksi terus berputar dan 
karyawan tetap berada pada pekerjaannya.

365. Memang ini bukan tempat untuk membahas secara rinci tentang krisis tunggakan upah dan tidak adanya 
jaminan pendapatan yang terjadi di beberapa bagian dunia. Namun, Komite mengambil kesempatan ini 
untuk mengingatkan hal-hal utama yang telah menjadi pusat perhatian dalam beberapa tahun terakhir 
yang terkait dengan kewajiban yang timbul dari Pasal 12 ayat 1, Konvensi.
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366. Dalam pandangan Komite, penangguhan pembayaran upah merupakan bagian dari lingkaran setan yang 
secara tak terelakkan mempengaruhi perekonomian nasional secara keseluruhan. Merampas pendapatan 
tunai dari pekerja akan menurunkan konsumsi, yang bisa berdampak pada penurunan penerimaan 
pajak, dan pengumpulan pajak yang buruk akan mengarah kepada macetnya belanja pemerintah dan 
pertumbuhan utang. Pada gilirannya, fenomena tersebut sering menyebabkan pengangguran yang lebih 
tinggi dan memperdalam krisis sosial. Komite juga prihatin dengan praktik pembekuan utang upah, 
dan bukannya berfokus pada pembayaran upah saat ini. Beberapa perusahaan mencoba cara ini untuk 
mempertahankan karyawan mereka di tempat kerja, sambil menghindari pembuatan komitmen yang jelas 
terhadap penyelesaian pembayaran upah yang tertunggak. Semua bukti menunjukkan bahwa fenomena 
tunggakan upah dapat berkembang sendiri dan bahwa siklus baru tidak dibayarnya upah cepat atau 
lambat akan dimulai. Oleh karena itu, Komite menegaskan bahwa meskipun penyelesaian akumulasi utang 
upah dalam keadaan-keadaan yang sungguh luar biasa dapat diatur selama periode waktu yang wajar, 
tidak ada cara selain dari pembayaran kembali upah secara penuh, yang dapat memberikan prospek nyata 
untuk menghindari lingkaran setan ini. 

6.2. Pentingnya pengawasan, sanksi, dan kompensasi yang adil

71.  Komite mencatat dengan keprihatinan  terkait dengan peningkatan jumlah kasus keterlambatan 
pembayaran upah, tidak dibayarnya atau dibayar hanya sebagian upah di banyak negara di Eropa 
Timur, Afrika dan Amerika Latin. (...) Praktik-praktik ini secara terbuka bertentangan dengan keadilan 
sosial dan lebih tepatnya prinsip perlindungan upah yang dibangun berdasarkan Konvensi No 95 
khususnya prinsip untuk pembayaran upah secara berkala untuk pekerjaan yang dilakukan atau jasa 
yang diberikan. (...)

72.  Bahkan jika situasi ini berasal dari kesulitan ekonomi dan keuangan yang disebabkan oleh transisi 
menuju ekonomi pasar atau dengan pelaksanaan program penyesuaian struktural, ruang lingkup 
dan kegigihannya mungkin telah diperburuk oleh kegagalan negara-negara tersebut untuk 
mengambil langkah guna menjamin penghormatan hukum, yang di sebagian besar negara 
mengatur tentang perlindungan yang memadai terhadap pekerja dari penundaan pembayaran, 
tidak dibayar, atau pembayaran hanya sebagian upah mereka. Penundaan tersebut atau tidak 
dibayarnya upah menyebabkan konsekuensi sosial yang serius karena mereka menghalangi para 
pekerja dan keluarga mereka dari sumber daya yang menjadi hak mereka, dan juga konsekuensi 
kehancuran perekonomian dan keuangan publik. (...)

73.  Komite mempertimbangkan, terkait dengan kasus-kasus yang sejauh ini telah diperiksa oleh 
badan-badan pengawas ILO, bahwa penerapan Konvensi, melalui ketentuan nasional yang 
memberlakukannya, harus mencakup tiga langkah utama:

(i)  penilaian yang efektif terhadap situasi untuk menentukan jumlah dan sifat dari utang upah, 
jumlah pekerja yang terlibat, jumlah dan sifat dari perusahaan yang terkait dengan keterlambatan 
pembayaran upah, sehingga penyebab keterlambatan dapat dianalisis dan ganti rugi dapat 
ditetapkan;

(ii)  sanksi yang tepat untuk menghukum dan mencegah pelanggaran. Tidaklah cukup untuk mengatur 
sanksi-sanksi tersebut di dalam undang-undang, aturan itu harus benar-benar ditegakkan terhadap 
mereka yang mengambil keuntungan dari situasi ekonomi untuk melakukan pelanggaran; dan,

(iii)  langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian yang diderita, termasuk tidak hanya kewajiban upah 
yang jatuh tempo, tetapi juga jumlah untuk mengkompensasi kerugian yang disebabkan oleh 
keterlambatan pembayaran. Hal ini berguna untuk mengkaji kemungkinan mengajukan kasus ke 
pengadilan untuk memperbaiki kerugian yang diderita.

Sumber: Laporan Komite Para Ahli, 1997, Laporan Umum, paragraf. 71-73 pada hlm. 21.
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367. Meskipun mengakui bahwa solusi untuk krisis utang upah juga tergantung pada adanya suatu administrasi 
ketenagakerjaan yang efektif, sistem peradilan yang kredibel, lembaga keuangan yang sehat dan hubungan 
industrial yang kuat, Komite ingin menekankan bahwa situasi di mana sebagian dari tenaga kerja diingkari 
secara sistematis akan hasil kerjanya, tidak boleh berkepanjangan dan bahwa tindakan prioritas diperlukan 
untuk mengakhiri praktek tersebut. Komite juga secara tegas meyakini bahwa, meskipun masalah 
keterlambatan pembayaran upah mungkin gejala dari ekonomi transisi, hal itu tidak dapat dijadikan 
sebagai alasan yang kuat selama bertahun-tahun atas keberlanjutan kegagalan atas kewajiban menghormati 
kontrak dan membayar pekerja secara teratur apa yang merupakan hak mereka. (Catatan akhir 31) 
Begitu pula, tidak ada alasan bahwa penangguhan pembayaran upah hanya terjadi, atau sebagian besar 
terbatas, di sektor swasta. Dalam hal ini, Komite telah menekankan di dalam beberapa kesempatan bahwa 
pemerintah pasti akan mengerahkan segala kewenangannya untuk memastikan bahwa tidak hanya upah 
yang dibayar secara berkala di sektor publik, tetapi juga persyaratan-persyaratan Konvensi sepenuhnya dan 
cermat diterapkan di perusahaan swasta dan badan-badan usaha yang bukan milik negara lainnya.

368. Pada tingkat yang lebih praktis, Komite menganggap bahwa penerapan Konvensi terdiri dari tiga elemen 
penting, yakni: (i) kontrol yang efi sien, (ii) sanksi yang tepat, dan (iii) sarana untuk memperbaiki penyebab 
ketidakadilan, tidak hanya dengan membayar utang upah secara penuh, tapi kompensasi yang adil atas 
kerugian yang terjadi akibat tertundanya pembayaran. (Catatan akhir 32)

369. Terkait dengan kontrol dan pengawasan, Komite tidak perlu menekankan pentingnya inspeksi tenaga 
kerja yang berfungsi dengan baik yang mampu  mengidentifi kasi pelanggaran undang-undang upah dan 
menuntut para pelanggarnya. Dalam pandangan Komite, efektivitas layanan tersebut harus diukur, bukan 
hanya dengan jumlah kunjungan inspeksi atau perkembangan badan-badan dan lembaga yang terkait, 
tetapi dengan hasil nyata yang dicapai dalam pencegahan terjadinya tunggakan upah. Memang benar, 
tentu saja, bahwa untuk melakukan kontrol yang efektif atas situasi yang terkait dengan pembayaran 
upah, jasa pengawasan ketenagakerjaan harus diberi kekuatan numerik dan sumber daya material yang 
dibutuhkan oleh ruang lingkup dan tingkat kesulitan tugas mereka. (Catatan akhir 33) Informasi yang 
tersedia menunjukkan bahwa di negara-negara yang paling terpukul oleh tunggakan upah dalam beberapa 
tahun terakhir, yaitu Federasi Rusia dan Ukraina, meskipun sudah dilakukan restrukturisasi dan penguatan 
lembaga inspeksi buruh negara, pelanggaran massal hak-hak buruh terus terjadi, termasuk pembayaran 
tidak teratur atas upah. Dalam banyak kasus, kegagalan untuk membayar upah tepat waktu, bukan karena 
masalah likuiditas, tetapi karena penyalahgunaan dana upah. Komite juga telah mengamati bahwa 
cabang-cabang produksi yang paling makmur dan dibayar dengan baik, seperti gas dan pembangkit 
listrik, ternyata termasuk yang memiliki insiden tunggakan upah tertinggi karena mereka berusaha untuk 
meminimalkan sumber daya moneter, dan terlibat dalam transaksi barter untuk tujuan penghindaran 
pajak. Oleh karena itu, pengawasan sangat penting.

370. Tidak ada keraguan bahwa masalah tertundanya pembayaran atau tidak dibayarnya upah sering 
menunjukkan adanya kelemahan serius dalam perundang-undangan nasional dan karenanya memerlukan 
tindakan yang tepat di tingkat legislatif. Namun, Komite ingin menekankan bahwa kesesuaian legislatif itu 
sendiri tidak menjamin pemenuhan Konvensi. Tanpa penegakan hukum yang efektif dalam prakteknya, 
hukum dan peraturan nasional ditakdirkan untuk tetap menjadi huruf mati dan menawarkan sedikit 
penghiburan bagi pekerja yang kehilangan mata pencaharian mereka.

371. Mengenai pemberlakuan sanksi, Komite memberikan penekanan khusus pada kebutuhan akan hukuman 
yang benar-benar keras, seperti denda uang yang besar, sehingga pengusaha tidak lagi memilih untuk 
membayar sekadar denda simbolik ketimbang membayar dana upah tepat waktu. (Catatan akhir 34) 
Sekali lagi, memadainya sanksi yang ditetapkan untuk pelanggaran peraturan perlindungan upah harus 
dinilai dengan hasil yang nyata, yaitu penurunan jumlah pekerja yang mengalami tunggakan pembayaran 
upah yang cukup besar. (Catatan akhir 35)
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6.3. Kegagalan menjamin pembayaran upah secara berkala

30. Komite mengingatkan kembali bahwa ketika suatu negara meratifi kasi Konvensi, mereka tidak hanya 
diharapkan menerapkan secara cermat kepada pekerja yang upahnya didanai dengan anggaran 
negara, tapi juga menjamin penerapannya di pemerintah daerah dan perusahaan swasta. (...)

31.  Apakah dnamakan tunggakan upah, penundaan pembayaran upah, atau upah tidak dibayar, semua 
situasi tersebut masuk dalam lingkup yang oleh Konvensi disebut sebagai kegagalan menjamin 
pembayaran upah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12, ayat 1. (...)

33.  Tuduhan yang kini dilancarkan adalah menyangkut penegakan secara efektif legislasi nasional yang 
relevan ketika legislasi yang seiring sejalan saja dengan Konvensi tidak cukup membentuk kepatuhan 
yang memuaskan, kecuali hukum sudah ditegakkan secara efektif. (...)

35.  Komite mencatat bahwa pemerintah menganggap masalah tunggakan upah bisa diselesaikan 
dengan membereskan krisis fi nansial. Meskipun sulit untuk menyangkal kaitan antara masalah 
tunggakan upah dengan situasi keuangan secara umum dan ekonomi nasional, tapi sangat jelas 
bahwa tunggakan upah kini menjadi masalah besar di banyak negara dan di banyak sektor yang 
pada akhirnya akan mempengaruhi ekonomi nasional. Komite memandang tampaknya pemerintah 
perlu membuat komitmen yang kuat dan mengambil segala cara untuk mengakhiri masalah 
tunggakan upah dengan memotong lingkaran setan –krisis fi nansial mengakibatkan terjadinya 
tunggakan upah, sehingga memperlemah ekonomi nasional, yang bisa mengurangi penerimaan 
pajak, dan pada akhirnya akan menimbulkan krisis fi nansial.

36.  Apa yang menjadi keprihatinan Komite adalah merujuk pada  pemerintah bahwa di antara penyebab 
utana tunggakan upah adalah pengalihan dana untuk membayar upah ke transaksi fi nansial, yang 
menunjukkan tidak adanya rasa hormat yang meluas terhadap prinsip-prinsip hukum perdata dan 
bahkan cenderung mengarah pada penyalahgunaan kriminal. Jika praktek seperti itu dibiarkan 
tak tersentuh, cara-cara keuangan lain untuk memobilisasi sumber daya untuk melaksanakan 
pembayaran yang cepat hanya akan memberikan hasil yang terbatas dan hanya menguntungkan 
mereka yang mampu memanfaatkan situasi yang ada.

37.  Komite berpendapat, penerapan Konvensi yang efektif terdiri dari tiga prinsip utama, yakni 
pengawasan, penalti yang cukup untuk mencegah dan menghukum pelaku pelanggaran, dan 
langkah-langkah untuk mengganti penderitaan. (...)

 Sumber: Report of the Committee set up to examine the representation concerning non-observance by the Russian Federation 
of Convention No. 95 made under article 24 of the Constitution by the Education International and the Education and 
Science Employees’ Union of Russia, Nov. 1997,

372. Dengan mengacu pada elemen ketiga yang disebutkan di atas, Komite hampir tidak perlu mengingatkan 
kembali bahwa para pekerja yang tidak dibayar selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, 
berhak tidak hanya atas pembayaran upah penuh mereka, tetapi juga atas kompensasi yang sesuai 
untuk ketidakadilan yang dideritanya. Langkah-langkah untuk memperbaiki ketidakadilan tersebut perlu 
dilakukan, terutama dalam kondisi infl asi yang tinggi di mana setiap keterlambatan dalam pembayaran 
upah dapat berakibat pada penyusutan pendapatan riil pekerja tersebut.

373. Aspek penting lain adalah kebutuhan akan informasi yang dapat dipercaya mengenai sifat dan tingkat 
tunggakan upah. Seperti yang telah ditunjukkan oleh Komite selama beberapa tahun, penilaian yang 
tepat atas masalah dalam dimensinya yang benar, dengan penyebab dan efeknya, hanya dapat dilakukan 
melalui pengumpulan informasi statistik terkini yang sistematis yang berasal dari sumber yang dapat 
dipercaya. Dalam prakteknya, setiap komentar yang dialamatkan pada masalah ini, Komite telah meminta 
data lengkap tentang jumlah pekerja yang terkena, jumlah tunggakan  yang dilunasi, dan jumlah tunggakan 
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yang terutang, jumlah inspeksi yang dilakukan, hukuman yang dikenakan dan jadwal waktu pembayaran 
kembali jumlah yang tersisa. (Catatan akhir 36) 

374. Menurut Komite, mengakhiri akumulasi tunggakan upah membutuhkan upaya yang berkelanjutan, dialog 
terbuka dan berkesinambungan dengan mitra sosial dan berbagai tindakan, bukan hanya di tingkat legislatif 
tapi juga dalam praktek. (Catatan akhir 37) Komite tetap yakin bahwa mengingat kompleksitas isu yang 
terkait dengan tunggakan upah, solusi yang layak hanya dapat ditemukan dalam kerjasama dengan mitra 
sosial. Hal ini terkait secara khusus dengan negara-negara yang sedang dalam transisi, karena dialog sosial 
merupakan satu-satunya cara berbagi beban reformasi ekonomi sambil menjaga perdamaian sosial. Solusi 
yang dinegosiasikan akan memiliki banyak kesempatan yang lebih baik untuk berhasil dalam konteks 
di mana konsensus sosial merupakan satu-satunya dasar yang kokoh, dan kelanjutan dari perubahan 
struktural yang menyakitkan. Akhirnya, Komite menegaskan kembali perlunya komitmen yang kuat dan 
tindakan yang ketat dari pihak otoritas negara dalam menyikapi tiga parameter penting dari masalah, 
yaitu pengawasan yang ketat, sanksi berat dan kompensasi yang layak kepada pekerja atas kerugian yang 
timbul. 

1.2. Jangka waktu pembayaran dalam hukum dan praktik nasional

375. Di sebagian besar negara undang-undang tenaga kerja mengharuskan upah dibayar secara teratur dan 
pada interval yang pendek. Hukum Perburuhan sering menyediakan jangka waktu maksimum bagi periode 
pembayaran yang umumnya berlaku untuk semua orang yang dipekerjakan, sedangkan dalam beberapa 
hal interval penggajian bervariasi sesuai dengan jenis pekerjaan atau jenis kontrak kerja.

376. Di banyak negara, perundang-undangan nasional mengatur interval gaji maksimum yang berlaku bagi 
orang yang dipekerjakan secara umum atau untuk kategori pekerja yang luas. Sebagian besar negara 
mengatur pembayaran upah tidak kurang dari sekali sebulan. Hal ini terjadi, misalnya, di Brazil, (Catatan 
akhir 38) Cina, (Catatan akhir 39) Kuba, (Catatan akhir 40) Republik Ceko, (Catatan akhir 41) Republik 
Dominika, (Catatan akhir 42) Irak, (Catatan akhir 43) Jepang, (Catatan akhir 44) Malaysia, (Catatan 
akhir 45) Nigeria, (Catatan akhir 46) Spanyol (Catatan akhir 47) dan Sri Lanka. (Catatan akhir 48) 
Secara umum, hukum perburuhan dari negara-negara ini memungkinkan interval yang lebih pendek, 
misalnya harian, mingguan, atau setiap dua minggu, hal ini akan ditentukan dalam kesepakatan bersama, 
perjanjian perusahaan atau kontrak kerja individual. Dalam beberapa kasus, hukum juga mengatur bahwa 
bila periode tidak ditentukan di dalam kontrak, periode upah dianggap satu bulan. (Catatan akhir 49) 
Di Seychelles, (Catatan akhir 50) upah tunai dibayar secara berkala sesuai kesepakatan antara majikan 
dan pekerja, tetapi tidak kurang dari sebulan sekali dan selambat-lambatnya pada hari kelima setelah 
tanggal jatuh tempo. Di Australia, berdasarkan hukum Queensland, (Catatan akhir 51) upah harus 
dibayar setidaknya bulanan kecuali bila instrumen industri yang mengatur kerja yang relevan mengatur 
interval   penggajian lain. Di India, (Catatan akhir 52) periode upah ditetapkan oleh majikan sepanjang 
periode upah tersebut tidak melebihi satu bulan. Di Indonesia, (Catatan akhir 53) pembayaran upah 
dapat dilakukan seminggu sekali di awal, atau paling lambat sebulan sekali.

377. Di negara lain, seperti Bulgaria, (Catatan akhir 54) Lithuania, (Catatan akhir 55) Meksiko, (Catatan 
akhir 56) Panama, (Catatan akhir 57) Filipina, (Catatan akhir 58) Rusia (Catatan akhir 59) dan 
Venezuela, (Catatan akhir 60), periode standar untuk pembayaran remunerasi pekerjanya adalah dua kali 
sebulan. Meskipun demkian, periodisitas pembayaran upah pada prinsipnya dapat dinegosiasikan dalam 
kerangka persetujuan kolektif atau individu. Di Kanada, (Catatan akhir 61) frekuensi pembayaran upah 
ditetapkan berbeda-beda di seluruh negeri, tetapi frekuensinya semi-bulanan atau tidak lebih dari 16 
hari di sebagian besar wilayah yurisdiksinya. Di Ukraina, (Catatan akhir 62) upah dibayar secara teratur 
sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan dalam kesepakatan bersama, tetapi tidak boleh kurang 
dari dua kali sebulan pada interval tidak melebihi 16 hari kalender. Di Saint Vincent dan Grenadines, 



210

2003, Perlindungan Upah

(Catatan akhir 63) upah buruh, misalnya orang-orang yang dipekerjakan secara harian atau dipekerjakan 
untuk melakukan pekerjaan tugas harian dengan upah atau tingkat yang tetap, dibayar pada interval 
tidak melebihi 14 hari. Di Australia, di New South Wales, (Catatan akhir 64) remunerasi  karyawan harus 
dibayar, jika tuntutannya demikian, setidaknya sekali setiap dua minggu, sedangkan instrumen industri 
dapat menyediakan untuk interval lain, seperti pembayaran mingguan. Di Tasmania, (Catatan akhir 65) 
penghargaan dan perjanjian terdaftar umumnya memerlukan upah yang harus dibayar di setiap minggu 
atau setiap dua minggu.

378. Di sejumlah negara, interval upah yang berbeda pembayarannya diatur untuk berbagai kategori orang 
yang dipekerjakan. Untuk sebagian besar, hukum nasional membedakan antara penerima upah, atau 
pekerja kasar, atau pekerja yang dipekerjakan dalam hitungan jam, hari, atau minggu, dan pegawai yang 
digaji, atau pekerja yang upahnya dihitung secara bulanan atau tahunan. Dengan demikian, upah harus 
dibayar mingguan atau setiap dua minggu bagi penerima upah, dan dua minggu sekali atau bulanan 
bagi pegawai yang digaji. Hal ini terjadi, misalnya, di Azerbaijan, (Catatan akhir 66) Kolombia, (Catatan 
akhir 67) Ekuador, (Catatan akhir 68) Mesir, (Catatan akhir 69) Israel (Catatan akhir 70) dan Tunisia. 
(Catatan akhir 71) Di Costa Rica (Catatan akhir 72) dan Guatemala, (Catatan akhir 73) para pihak 
dapat memperbaiki interval untuk pembayaran upah, yang tidak dapat melebihi dua minggu dalam hal 
apapun dalam kasus pekerja kasar dan satu bulan dalam hal pekerja intelektual dan pembantu rumah 
tangga. Ketentuan serupa ada di Kongo (Catatan akhir 74) dan Niger, (Catatan akhir 75) dengan 
ketentuan bahwa seorang pekerja harian terlibat per jam atau hari untuk suatu pekerjaan yang berlangsung 
singkat ini akan dibayar setiap hari pada akhir pekerjaan. Di Vietnam, (Catatan akhir 76) majikan berhak 
menentukan periodisitas pembayaran upah, apakah dihitung berdasarkan jam, hari, minggu atau bulan, 
atau pada dasar keluaran, asalkan interval gaji yang dipilih diterapkan untuk periode waktu yang tetap dan 
karyawan akan diberitahu tentang interval tersebut. Karyawan yang upahnya dihitung berdasarkan jam, 
hari atau minggu akan dibayar pada akhir jam, hari atau minggu atau dengan membayar upah akumulasi 
yang disepakati oleh para pihak, tapi setidaknya setiap 15 hari, sedangkan pegawai yang remunerasinya 
dihitung berdasarkan bulan harus dibayar bulanan atau setengah bulanan. Demikian pula, di Argentina, 
(Catatan akhir 77) pekerja yang honornya dihitung per bulan harus dibayar pada setiap akhir bulan, 
sedangkan pekerja yang dibayar dengan tarif harian atau per jam harus dibayar mingguan atau dua 
mingguan. Di Kuwait (Catatan akhir 78) dan Qatar, (Catatan akhir 79) pekerja yang bekerja pada tingkat 
tahunan atau bulanan harus dibayar setidaknya sebulan sekali, sedangkan pekerja dibayar dengan tarif per 
jam, harian, mingguan atau bagian harus dibayar setidaknya sekali dalam setiap dua minggu. 

379. Juga, di Perancis (Catatan akhir 80) dan Guinea, (Catatan akhir 81) para karyawan yang digaji, serta 
penerima upah yang bekerja berdasarkan perjanjian pembayaran bulanan, harus dibayar setidaknya 
sebulan sekali, sedangkan penerima upah yang tidak mendapatkan manfaat dari kesepakatan tersebut 
dibayar minimal dua kali sebulan pada interval tidak melebihi 16 hari. Di Norwegia, (Catatan akhir 82) 
ketika membayar per jam, harian, atau mingguan disepakati, pembayaran harus dilaksanakan setidaknya 
sekali seminggu, sementara pembayaran kepada karyawan yang remunerasinya dihitung secara bulanan 
atau tahunan harus dibuat dua kali sebulan, kecuali jika diperjanjikan berbeda. Di Belgia (Catatan akhir 
83) dan Luksemburg, (Catatan akhir 84) pembayaran upah dilakukan, pada prinsipnya, setidaknya dua 
kali sebulan pada interval tidak melebihi 16 hari, dan tidak boleh kurang dari sekali sebulan. Pengecualian 
dapat diizinkan melalui keputusan komite bersama, setelah disetujui oleh Kepala Negara.

380. Di negara lain, (Catatan akhir 85) hukum membuat perbedaan lebih lanjut terkait dengan interval 
pembayaran upah kepada orang yang remunerasinya dihitung berdasarkan hasil-kerja atau tergantung 
pada penyelesaian tugas tertentu. Dengan demikian, dalam kasus pekerjaan yang diperkirakan akan 
memakan waktu penyelesaian lebih dari dua minggu, maka tanggal pembayaran mungkin sudah 
ditetapkan dengan kesepakatan bersama, tetapi pekerja harus menerima setiap dua minggu, serta uang 
muka yang setara dengan sedikitnya 90 persen dari upah minimum, dan dibayarkan dengan jumlah 
penuh dalam pengiriman berikutnya, dua minggu dari pekerjaan diselesaikan. Demikian pula, di Arab 
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Saudi (Catatan akhir 86) dan Tunisia, (Catatan akhir 87) untuk pekerjaan yang berlangsung lebih dari 
dua minggu, pekerja harus menerima uang muka setiap minggu yang proporsional atau sebanding 
dengan pekerjaan yang diselesaikan, dan dalam jumlah penuh seminggu setelah pekerjaan diselesaikan. 
Di Filipina, (Catatan akhir 88) karyawan yang melakukan tugas yang tidak dapat diselesaikan dalam dua 
minggu harus dibayar pada interval  yang tidak melebihi 16 hari, sebanding dengan jumlah pekerjaan 
diselesaikan, dengan penyelesaian akhir dibuat setelah selesainya pekerjaan, sementara di Hongaria, 
(Catatan akhir 89) pekerja yang dipekerjakan untuk melakukan tugas yang penyelesaiannya memerlukan 
waktu lebih dari satu bulan harus menerima uang muka paling tidak sebulan sekali. Di Argentina, (Catatan 
akhir 90) Ekuador, (Catatan akhir 91) Nikaragua (Catatan akhir 92) dan Paraguay, (Catatan akhir 93) 
pekerja yang dibayar berdasarkan hasil atau tingkat tugas harus dibayar sekali setiap minggu atau dua 
minggu  secara proporsional dengan pekerjaan yang diselesaikan. Di Israel, (Catatan akhir 94) upah 
yang dibayarkan untuk kontrak pekerjaan yang diperkirakan memakan waktu lebih dari 14 hari harus 
dibayar pada hari penyelesaian pekerjaan tersebut, kecuali bila ada ketentuan yang dibuat untuk uang 
muka di dalam ketentuan-ketentuan perjanjian kolektif atau kontrak kerja. Di Suriname, (Catatan akhir 
95) upah yang tidak ditetapkan berdasarkan waktu dinyatakan tidak dibayarkan berdasarkan interval yang 
menjadi kebiasaan untuk pekerjaan yang sebanding, dalam hal sifat, waktu, dan tempat. Selain itu, untuk 
upah yang dihitung berdasarkan hasil pekerjaan yang dilakukan, sebagian tertentu dari upah, atau setara 
dengan sedikitnya tiga perempat dari upah untuk pekerjaan yang sebanding, harus dibayar pada setiap 
hari penggajian, seperti yang telah disepakati, tunduk pada penyelesaian akhir yang akan dibuat pada 
hari gaji pertama bila memungkinkan.

381. Di sejumlah negara, waktu pembayaran upah tertentu untuk orang yang dibayar berdasarkan komisi atau 
persentase, seperti agen perdagangan atau pedagang keliling, diatur di dalam undang-undang. Hal ini 
terjadi, misalnya, di Tunisia. (Catatan akhir 96) Di Kosta Rika (Catatan akhir 97) dan Malta, (Catatan 
akhir 98) karyawan yang upahnya terdiri dari bagian laba, atau komisi penjualan atau pembayaran yang 
dilakukan atau diterima oleh pemberi kerja, harus dibayar secara dua mingguan atau bulanan dalam 
proporsi sebagaimana dapat ditentukan oleh kesepakatan antara karyawan dan pemberi kerja, sementara 
penyelesaian pembukuan karyawan tersebut harus dilakukan setidaknya setahun sekali oleh pemberi 
kerja. Demikian pula, di Meksiko (Catatan akhir 99) dan Spanyol, (Catatan akhir 100) undang-undang 
mengatur tentang pembagian keuntungan setiap tahunnya.

382. Di beberapa negara, periode upah secara bebas dapat dinegosiasikan, meskipun dalam prakteknya upah 
dibayar secara mingguan, dua mingguan, atau bulanan. Hal ini terjadi, misalnya, di Ghana, (Catatan 
akhir 101) Guyana (Catatan akhir 102) dan Slovakia. (Catatan akhir 103) Di Thailand, (Catatan akhir 
104) upah dihitung selain secara bulanan, harian, atau per jam, juga berdasarkan kesepakatan antara 
majikan dan karyawan dan dibayar berdasarkan kesepakatan itu. Di Botswana (Catatan akhir 105) dan 
Zambia, (Catatan akhir 106) interval upah bersifat tetap sesuai dengan ketentuan-ketentuan kontrak jasa 
layanan, sepanjang ada periode upah kurang dari satu minggu atau melebihi satu bulan. Di Belanda, 
(Catatan akhir 107) upah dapat dibayarkan sesering para pihak dapat menyetujuinya, tetapi tidak boleh 
kurang dari sekali setiap tiga bulan. Di Austria, (Catatan akhir 108) permasalahan seperti prosedur untuk 
penyelesaian rekening upah, khususnya mengenai waktu dan tempat pembayaran, biasanya diatur melalui 
perjanjian kerja yang disepakati antara pemilik perusahaan dan dewan kerja, tapi bila kesepakatan tidak 
tercapai, maka keputusan dapat diambil oleh dewan perselisihan jika salah satu pihak memintanya. Di 
Italia, (Catatan akhir 109) satu-satunya ketentuan hukum yang relevan menetapkan bahwa waktu dan 
cara pembayaran haruslah yang mengikuti kebiasaan yang berlaku di tempat di mana pekerjaan dilakukan. 
Dalam prakteknya, periode upah diatur oleh kesepakatan bersama, meskipun ketentuan ini paling sering 
dibuat untuk pembayaran bulanan untuk pekerja dan karyawan, tetapi dengan standar pembayaran di 
tengah bulan. Namun, berbagai interval lain diatur untuk manfaat yang berbeda atau suplemen upah, 
misalnya periode tahunan untuk bonus produktivitas, bulan ke-13, dll. Di Amerika Serikat, (Catatan akhir 
110) di beberapa negara bagian, frekuensi pembayaran tampaknya bebas dinegosiasikan, dan bisa bersifat 
harian, mingguan, dua mingguan, semi-bulanan, atau bulanan.
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383. Undang-undang beberapa negara, seperti Aljazair (Catatan akhir 111) dan Madagaskar, (Catatan akhir 
112) berisi persyaratan umum tentang pembayaran upah secara berkala, tetapi tidak memberikan indikasi 
konkrit yang terkait dengan panjangnya interval tersebut. Di negara lain, seperti Barbados dan Siprus, tidak 
ada interval pembayaran yang diatur secara hukum, tetapi persyaratan Konvensi sepenuhnya diterapkan 
dalam praktek. Demikian pula, Pemerintah Selandia Baru telah melaporkan bahwa tidak ada ketentuan 
hukum yang spesifi k mengenai frekuensi pembayaran upah, namun ketentuan untuk pembayaran upah 
yang rutin disepakati oleh para pihak dalam perjanjian kerja pada saat perjanjian tersebut dinegosiasikan. 
Demikian pula, di Chad, (Catatan akhir 113) undang-undang tidak secara tegas menetapkan bahwa upah 
harus diberikan  secara berkala, juga tidak menetapkan interval apapun, tetapi hanya mengatur bahwa 
kecuali dalam keadaan force majeure, upah dihitung setiap bulan, dan harus dibayar selambat-lambatnya 
delapan hari setelah akhir bulan. Dengan cara yang sama, di Yordania, (Catatan akhir 114) hukum hanya 
menetapkan remunerasi yang harus dibayar dalam jangka waktu tidak lebih dari tujuh hari sejak tanggal 
remunerasi dapat dibayarkan.

2.  Pelunasan akhir pada pemutusan kontrak hubungan kerja

384. Pasal 12 ayat 2, Konvensi menetapkan bahwa setelah pemutusan suatu kontrak kerja, penyelesaian akhir 
dari semua upah akan dilakukan sesuai undang-undang atau peraturan nasional, kesepakatan bersama, 
atau putusan arbitrase. Dalam hal tidak adanya hukum yang berlaku, peraturan, perjanjian atau putusan, 
penyelesaian upah harus dilakukan dalam jangka waktu yang wajar dengan memperhatikan syarat-syarat 
kontrak. (Catatan akhir 115)

385. Di beberapa negara, undang-undang menyatakan bahwa semua pembayaran pekerja harus dilakukan 
secara penuh pada hari pemutusan hubungan kerja. Hal ini terjadi, misalnya, di Azerbaijan, (Catatan 
akhir 116) Botswana, (Catatan akhir 117) Brasil, (Catatan akhir 118) Kolombia, (Catatan akhir 119) 
Republik Ceko (Catatan akhir 120) dan Uganda. (Catatan akhir 121) Demikian pula, di Australia, di 
tingkat negara bagian, (Catatan akhir 122) kebanyakan putusan industrial dan kesepakatan bersama 
mewajibkan semua uang karyawan harus dibayar pada hari pemberhentian atau untuk diteruskan melalui 
pos tercatat dalam waktu dua hari setelah pemutusan kerja. Di Hongaria, (Catatan akhir 123) Lithuania, 
(Catatan akhir 124) Republik Moldova (Catatan akhir 125) dan Tajikistan, (Catatan akhir 126) pekerja 
harus dibayar upahnya dan tunjangan lainnya pada hari terakhir di tempat kerja. Di Nigeria (Catatan 
akhir 127) dan Republik Tanzania, (Catatan akhir 128) semua upah dan tunjangan karena harus dibayar 
pada saat berakhirnya kontrak atau sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak seperti yang ditulis dalam 
kontrak. Majikan terikat untuk membayar kepada pekerja paling lambat pada tanggal berakhirnya 
pemberitahuan semua imbalan yang jatuh tempo pada tanggal tersebut, sedangkan dalam kasus di mana 
pemberitahuan tidak diperlukan, pembayaran harus dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya 
setelah penghentian.

386. Ketentuan hukum yang serupa ada di negara lain yang mengatur bahwa pembayaran upah harus 
diselesaikan segera setelah pekerjaan dihentikan. Hal ini terjadi, misalnya, di Benin, (Catatan akhir 129) 
Kongo (Catatan akhir 130) Mauritania (Catatan akhir 131) dan Senegal, (Catatan akhir 132) meskipun 
dalam kasus-kasus sengketa, pemberi kerja dapat memperoleh izin dari pengadilan untuk mempertahankan 
secara keseluruhan atau bagian upah yang dipotong dari jumlah yang dapat dibayarkan. Di Amerika 
Serikat, (Catatan akhir 133) beberapa undang-undang tenaga kerja mengharuskan pembayaran gaji akhir 
segera setelah pemutusan hubungan kerja atau pada saat pembebastugasan.

387. Di negara lain, hukum membedakan antara akhir kontrak kerja dan pemutusan hubungan kerja atas 
inisiatif pekerja sendiri. Di Bahrain, (Catatan akhir 134) Mesir (Catatan akhir 135) dan Republik Arab 
Suriah, (Catatan akhir 136) upah dan seluruh jumlah lainnya yang merupakan hak seorang pekerja yang 
hubungan kerjanya telah berakhir harus dibayar tanpa penundaan, atau sebelum akhir hari kerja berikutnya, 



213

kecuali bila pekerja tersebut meninggalkan pekerjaannya atas kemauan sendiri, dalam hal ini majikan 
dapat menyelesaikan setiap iuran dalam tujuh hari ke depan. Di Malaysia, (Catatan akhir 137) pada saat 
berakhirnya kontrak yang biasa atau di mana pemberi kerja mengakhiri kontrak tanpa pemberitahuan, 
pembayaran atas upah harus dilakukan paling lambat pada hari pemutusan hubungan kerja, sedangkan 
dalam kasus seorang karyawan yang mengakhiri kontrak tanpa pemberitahuan, maka pembayaran 
harus dilakukan selambat-lambatnya pada hari ketiga setelah hari di mana kontrak itu dihentikan. Di 
Mauritius, (Catatan akhir 138) dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja tanpa pemberitahuan, setiap 
remunerasi harus dibayar selambat-lambatnya dua hari kerja setelah penghentian. Di Amerika Serikat, 
(Catatan akhir 139) beberapa undang-undang tenaga kerja negara bagian menetapkan bahwa, ketika 
pekerja dibebastugaskan dari tugas seorang pemberi kerja, maka semua upah harus dibayar segera setelah 
perpisahan atau paling lambat hari kerja berikutnya atau dalam waktu 24 jam. Sebaliknya, ketika seorang 
pekerja secara sukarela berhenti dari seorang pemberi kerja, ia harus menerima gaji  yang jatuh tempo 
secara penuh pada hari pembayaran reguler berikutnya.

388. Perlu dicatat bahwa bahkan dalam kasus-kasus di mana tidak ada kewajiban atas pembayaran langsung 
pada hari pemutusan hubungan kerja, peraturan yang ada mengatur penyelesaian akhir dari seluruh 
pembayaran upah yang jatuh tempo dalam waktu yang sangat singkat, biasanya tidak lebih dari satu 
minggu sejak tanggal pemutusan hubungan kerja. Sebagai contoh, di Republik Demokratik Kongo 
(Catatan akhir 140) dan Sri Lanka, (Catatan akhir 141) setiap jumlah yang tersisa di dalam kontrak kerja 
pada pemutusan hubungan kerja dapat dibayarkan dalam dua hari kerja berikutnya. Di Thailand, (Catatan 
akhir 142) pada saat pemutusan hubungan kerja, pemberi kerja terikat untuk membayar semua upah, 
uang lembur, uang lembur liburan yang merupakan hak pekerja tersebut dalam waktu tiga hari sejak 
pemutusan hubungan kerja, sementara di Luksemburg, (Catatan akhir 143 ) setiap pembayaran harus 
dilakukan dalam waktu lima hari sejak pemutusan hubungan kerja. Di Israel, (Catatan akhir 144) pada 
pemberhentian kerja, upah pekerja harus dibayar pada saat di mana ia biasanya akan dibayarkan apabila 
pekerja tersebut masih dipekerjakan.

389. Di Irak (Catatan akhir 145) dan Sudan, (Catatan akhir 146) pekerja harus menerima semua haknya dalam 
waktu satu minggu dari tanggal pemutusan kontrak kerja. Di Kanada, (Catatan akhir 147) tergantung 
pada yurisdiksi dan keadaan, kerangka waktu di mana penyelesaian akhir upah harus dilakukan adalah 
berbeda dari tujuh hingga 30 hari setelah pemutusan hubungan kerja. Akhirnya, di Argentina, (Catatan 
akhir 148) Kuba, (Catatan akhir 149) Guatemala, (Catatan akhir 150) Republik Islam Iran, (Catatan 
akhir 151) Nikaragua, (Catatan akhir 152) Paraguay (Catatan akhir 153) dan Turki, (Catatan akhir 154) 
undang-undang hanya mengharuskan agar upah dan tunjangan lain untuk pekerja harus dibayar penuh 
pada saat terjadi pemutusan kontrak kerja, tanpa secara tegas memberikan batasan bahwa pembayaran 
tersebut dilakukan segera atau dalam waktu yang cukup singkat. Perlu juga disebutkan tentang Ekuador, 
di mana menurut laporan sebelumnya dari Pemerintah, pelunasan akhir atas upah pada saat berakhirnya 
hubungan kerja diatur berdasarkan peraturan internal masing-masing perusahaan.

390. Di negara lain, hukum dan peraturan nasional tidak mengandung ketentuan yang mengatur secara 
langsung persoalan penyelesaian akhir upah, selain dari mengatur  prosedur penyelesaian sengketa 
yang berlaku dalam kasus-kasus upah yang tidak dibayar. Hal ini terjadi, misalnya, di Aljazair, Austria, 
Bahama, Bulgaria, Dominika, Lebanon, Madagaskar, Meksiko, Filipina, Polandia, Rumania dan Tunisia. 
Diasumsikan dalam kasus tersebut bahwa kewajiban yang ditempatkan pada perusahaan untuk membayar 
upah pada waktu yang tepat secara efektif memastikan menyelesaikan pelunasan setiap upah segera pada 
saat pemutusan hubungan kerja. (Catatan akhir 155) Di Barbados (Catatan akhir 156) dan Guyana, 
(Catatan akhir 157) undang-undang menetapkan bahwa setiap karyawan berhak mendapatkan dari 
pemberi kerja, seluruh atau sebesar-besarnya upah yang diperoleh, karena pemberi kerja tidak membayar 
seluruh upah dalam bentuk uang. Di Selandia Baru, (Catatan akhir 158) di mana telah terjadi tunggakan 
pembayaran upah atau tunjangan lainnya yang seharusnya dibayar berdasarkan perjanjian kerja, maka 
jumlah yang harus dilunasi pemberi kerja dapat diperoleh karyawan melalui keputusan yang diambil oleh 
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Badan Pemerintah untuk Hubungan Ketenagakerjaan, yang merupakan badan investigasi yang memiliki 
peran untuk menyelesaikan masalah hubungan ketenagakerjaan.

391. Dalam beberapa tahun terakhir, Komite telah dihadapkan pada sejumlah kasus yang tidak sesuai dengan 
Pasal 12 ayat 2, Konvensi, yang terdiri dari kegagalan otoritas negara untuk mengambil tindakan yang 
tepat untuk menjamin penyelesaian akhir klaim upah pekerja pada saat berakhirnya kontrak mereka. 
Yang paling serius adalah kasus-kasus yang menimpa para pekerja migran. Dalam beberapa kasus, 
banyak di antara mereka yang diusir dari negara penerima karena alasan ekonomi atau politik, tanpa 
mendapatkan pembayaran upahnya. Sebagai contoh, pada Oktober 2000, dilaporkan oleh Konfederasi 
Internasional Serikat Buruh Bebas (ICFTU) bahwa ribuan pekerja migran sub-Sahara di Arab Jamahiriya 
Libya, kebanyakan warga negara Nigeria dan Ghana, telah diusir dari negara itu tanpa menerima upah 
mereka, dan bahwa pihak berwenang Libya telah menyarankan kepada para pekerja yang dideportasi agar 
mereka menuntut upahnya yang belum dibayar kepada pemerintah mereka sendiri. Komite menekankan, 
dalam hal ini, bahwa kewajiban yang timbul dari Pasal 12 ayat 2, Konvensi adalah kewajiban dari pemberi 
kerja yang bersangkutan dan bahwa Pemerintah Libya tidak bisa meminta pekerja menuntut pelunasan 
akhir upah mereka kepada pemerintah mereka sendiri, tetapi Libya harus memastikan bahwa upah tersebut 
sepenuhnya dibayar dengan lunas. (Catatan akhir 159)

392. Beberapa tahun sebelumnya, pada tahun 1995, ribuan buruh Palestina terpaksa meninggalkan Arab 
Jamahiriya Libya tanpa menerima pembayaran atas hak-hak mereka. Situasi ini diperiksa oleh Komite 
Konferensi pada Juni 1996 dan Pemerintah berniat memenuhi semua hak orang-orang Palestina yang 
telah bekerja dengan izin kerja yang sah dan kontrak resmi. (Catatan akhir 160) Dalam kaitannya dengan 
hal ini, Komite Ahli telah menunjukkan bahwa Konvensi berlaku bagi semua orang, kepada siapa upah 
yang dibayar, atau dapat dibayarkan, terlepas dari karakteristik kontrak mereka, formal atau non-formal, 
dan bahwa Pemerintah wajib memastikan penyelesaian akhir upah pada akhir masa kontrak untuk semua 
pekerja Palestina, termasuk yang tanpa izin kerja dan kontrak resmi. (Catatan akhir 161)

393. Situasi serupa muncul juga di Irak pada tahun 1991 terkait dengan pekerja asing yang meninggalkan 
negara itu sebelum dan setelah invasi Kuwait. Menurut Pemerintah, para pekerja yang memisahkan diri 
setelah penerapan embargo, yang mengakibatkan pembekuan aset Irak di bank asing, menerima upah 
mereka sesuai hukum, dengan pengecualian atas proporsi upah mereka yang, menurut ketentuan kontrak 
mereka, harus disimpan dalam mata uang asing. Kasus ini telah dibahas pada Juni 1992 oleh Komite 
Konferensi, yang menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan Konvensi, pekerja asing tidak boleh menjadi 
korban dari kesulitan politik di wilayah ini antara Pemerintah dan negara-negara lain. Oleh karena itu, 
Pemerintah tetap bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran luar biasa untuk pekerja asing terlepas 
dari embargo dan pembekuan aset Irak. (Catatan akhir 162)

394. Pada bulan November 1990, pengaduan dibuat oleh Federasi Serikat Buruh Mesir dalam pasal 24 Konstitusi 
yang menuduh tidak dipenuhinya Konvensi oleh Irak karena kegagalan mereka dalam menghormati 
kontrak kerja pekerja Mesir yang dipekerjakan di Irak sebelum dan setelah invasi Kuwait. Pemerintah 
dilaporkan siap mengganti semua utang dalam bentuk barter, yaitu dalam minyak atau barang lain yang 
diminta oleh Pemerintah Mesir. Badan Pimpinan ILO sampai pada kesimpulan bahwa tidak dibayarnya 
seluruh atau sebagian upah secara berkala, untuk alasan apa pun, tidak sesuai dengan Pasal 12 Konvensi. 
Bahkan, lebih jauh lagi, sebagai bagian dari tunggakan, hal itu tidak bisa diprovokasi oleh sanksi yang 
dikenakan pada Irak, tetapi didahului oleh keputusan untuk menerapkan embargo. Badan Pimpinan juga 
menganggap bahwa, terlepas dari pilihan yang terbatas pada saat itu, Pemerintah Irak harus menemukan 
cara untuk memastikan bahwa para pekerja menerima pembayaran mereka. (Catatan akhir 163)

395. Masalah yang signifi kan mengenai penyelesaian pembayaran upah yang jatuh tempo juga dialami oleh 
pekerja Senegal  yang dipekerjakan di Mauritania, yang melarikan diri  dari negara itu setelah insiden 
kekerasan pada April 1989 dan ketegangan etnis antara kedua negara. Menanggapi pengaduan yang dibuat 
oleh Konfederasi Nasional Pekerja Senegal (CNT) pada tahun 1990 berdasarkan Pasal 24 dari Konstitusi, 
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yang menuduh adanya pelanggaran terhadap Konvensi oleh Mauritania, Pemerintah berpendapat bahwa 
para pekerja Senegal dipulangkan atas permintaan tertulis dari pemerintah Senegal dan bahwa pengusaha 
tidak dapat diharapkan untuk membayar upah kepada pekerja yang telah meninggalkan tugas dan yang 
tidak lagi hadir di wilayah Mauritania. Dalam kesimpulannya, Badan Pimpinan mencatat bahwa menurut 
Pasal 12, ayat 2, Konvensi, penyelesaian akhir upah harus dilakukan, apa pun penyebab pemutusan kontrak 
kerja, dan juga bahwa kebangsaan dari pencari nafkah tidak mempengaruhi sama sekali cara penerapan 
Konvensi. (Catatan akhir 164)

396. Komite Konferensi memeriksa pertanyaan yang sama pada Juni 1995 dan mendesak Pemerintah Mauritania 
untuk melakukan upaya serius dan bermakna untuk menyelesaikan hak upah para pekerja yang dirugikan, 
dengan menerima bantuan teknis dari ILO dalam hal penegakan hukum nasional, yang disediakan untuk 
pembayaran upah yang jatuh tempo. (Catatan akhir 165) Mengingat kegagalan terus-menerus dari 
Pemerintah untuk memberikan bukti konkret atas kemajuan dalam penyelesaian utang upah kepada 
pekerja terkait, meskipun Pemerintah baru-baru ini telah menuduh bahwa semua orang yang diminta 
meninggalkan negara itu pada tahun 1989 telah mendapatkan upah mereka. Sejak tahun 1996, Komite 
Ahli telah menarik kesimpulan yang diadopsi oleh Badan Pengurus yang menyatakan bahwa, mengingat 
keadaan di mana pekerja yang bersangkutan meninggalkan negara, sangat mungkin bahwa penyelesaian 
akhir dari upah tidak bisa dilakukan sesuai ketentuan yang relevan dari Konvensi atau perundang-
undangan nasional, dan bahwa, karenanya, Pemerintah harus mengambil semua langkah yang diperlukan 
untuk membangun atau telah menetapkan jumlah kewajiban, dan untuk membuat atau telah membuat 
penyelesaian akhir upah. (Catatan akhir 166)

397. Kasus lain yang telah menjadi subyek pengamatan badan pengawas ILO muncul dalam konteks perselisihan 
antara perusahaan multinasional dan karyawan Kongo, yang telah diberhentikan ketika perusahaan itu 
menghentikan semua operasinya di wilayah Kongo tanpa membayar upah dan berbagai tambahan dan 
tunjangan yang jatuh tempo. Pada tahun 1994, Organisasi Internasional Energi dan Pertambangan (OIEM) 
mengajukan nota keberatan kepada Pemerintah Kongo bahwa mereka telah melanggar Konvensi dan 
mencela otoritas negara itu yang tidak mengambil tindakan yang tepat terhadap manajemen perusahaan 
atas pelanggaran undang-undang tenaga kerja. Badan Pengurus kemudian menyimpulkan bahwa 
Pemerintah Kongo telah gagal untuk memastikan penerapan yang efektif atas ketentuan yang relevan dari 
Konvensi dan untuk melaksanakan kewajibannya untuk mencegah dan menghukum pelanggaran, dengan 
tidak menggunakan sarana hukum yang tersedia untuk memaksa pemberi kerja mengikuti undang-
undang yang berlaku. Ini mengingat, bahwa pihak yang berwenang gagal mengambil tindakan yang 
diperlukan ketika undang-undang tidak diterapkan dan bahwa ketertiban umum dapat terancam di mana 
mereka gagal untuk melakukannya. (Catatan akhir 167) Sejak pengadopsian oleh Badan Pimpinan  atas 
rekomendasi-rekomendasi ini pada tahun 1996, Komisi Ahli telah mengikuti perkembangan situasi dan 
mendesak Pemerintah Kongo untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan yang memungkinkan 
karyawan yang bersangkutan mendapatkan pemulihan atas seluruh hak-hak mereka. (Catatan akhir 
168)

398. Sebagai kesimpulan, Komite ingin menekankan bahwa prinsip pembayaran upah secara rutin, sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 12 Konvensi, hanya bisa dilaksanakan secara penuh, bukan hanya dalam periodisitas 
pembayaran upah, sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan nasional, atau kesepakatan bersama, 
tetapi juga dalam kewajiban yang saling melengkapi untuk menyelesaikan dengan cepat dan secara penuh 
semua pembayaran setelah kontrak kerja habis. (Catatan akhir 169)
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3. Tempat dan waktu pembayaran upah

3.1. Pembayaran upah pada hari kerja dan pada tempat yang dekat dengan 
tempat kerja

399. Pasal 13, ayat 1, Konvensi ini mewajibkan pembayaran upah tunai yang harus dilakukan hanya pada hari 
kerja dan pada atau dekat tempat kerja, kecuali sebagaimana ditentukan lain oleh undang-undang atau 
peraturan nasional, kesepakatan bersama, atau putusan arbitrase, atau bila pengaturan yang lain yang 
diketahui oleh pekerja yang bersangkutan dianggap lebih tepat. (Catatan akhir 170)

400. Komite mencatat bahwa Pasal 13, ayat 1 Konvensi memberikan cukup keleluasaan terkait dengan 
pelaksanaan pembayaran upah karena, selain berdasarkan pada ketentuan undang-undang, peraturan, 
kesepakatan bersama, atau putusan arbitrase, waktu dan pembayaran upah bisa dilaksanakan berdasarkan 
pengaturan lain yang tepat.  Pertanyaan yang mungkin muncul adalah apakah pembayaran upah melalui 
pos atau transfer bank akan konsisten dengan persyaratan pembayaran pada atau dekat tempat kerja. 
Komite mengambil pandangan bahwa setiap pengaturan formal yang mengatur pembayaran gaji melalui 
transfer pos atau bank tampaknya sesuai dengan pengecualian-pengecualian yang diizinkan oleh Pasal 13, 
ayat 1 (yaitu, pengecualian “yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan nasional”), dan karena itu 
tidak akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan Pasal ini. (Catatan akhir 171)

401. Pada level yang lain, persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 13, ayat 1 Konvensi tampaknya memiliki 
keterkaitan khusus dengan sistem penangguhan pembayaran upah wajib yang dipraktekkan dalam 
konteks buruh migran. Misalnya, di dalam sistem, yang dilaporkan sebelumnya, yang diterapkan kepada 
buruh migran yang dipekerjakan di Afrika Selatan dan direkrut dari Lesotho, Malawi dan Mozambik, 
60 sampai 90 persen dari upah yang diterima tidak dibayarkan langsung kepada para pekerja migran, 
tetapi dikirim ke negara asal mereka sebagai penangguhan gaji yang akan dibayarkan sekaligus pada saat 
kontrak mereka selesai. Dalam hal ini, Komite menganggap bahwa perhatian harus diberikan, pertama 
dan terutama, kepada karakter sukarela dari sistem gaji yang ditangguhkan, serta standar perlindungan 
upah, khususnya kebutuhan untuk membayar upah secara teratur dan di tempat kerja. (Catatan akhir 
172) Acuan harus dibuat, dalam hal ini, pada temuan-temuan Komisi Penyelidikan tentang penerapan 
Konvensi oleh Republik Dominika dalam kaitannya dengan pekerja Haiti yang bekerja di perkebunan 
gula. Terkait dengan sistem penangguhan pembayaran bagian dari remunerasi para pemotong tebu yang 
ditetapkan sebagai “upah insentif”, Komisi merekomendasikan penghapusan dan dimasukkannya “upah 
insentif” tersebut ke dalam upah buruh yang harus dibayar secara teratur pada hari-hari yang tetap untuk 
tujuan itu. Komisi mengakui bahwa perkebunan tersebut berniat untuk menjaga pekerja mereka selama 
masa panen, dan mungkin ingin menawarkan bujukan materi untuk itu, namun mewaspadai bahwa 
“bonus yang dibayarkan kepada seorang pekerja untuk tetap ada dalam keseluruhan musim panen tidak 
harus bertentangan dengan Konvensi yang sedang dipertimbangkan.” Komisi mengakui bahwa membantu 
pekerja musiman di perkebunan gula agar menyisihkan tabungan untuk kepulangan mereka merupakan 
tujuan yang baik, dengan syarat bahwa hal ini dilakukan melalui pengenalan skema tabungan sukarela. 
(Catatan akhir 173)

402. Analisis terhadap informasi yang tersedia menunjukkan bahwa di hampir semua negara ada peraturan 
yang berkaitan dengan waktu dan tempat pembayaran upah. Di banyak negara, peraturan ini menentukan 
bahwa upah harus dibayar di tempat kerja di mana pekerjaan sebenarnya dilakukan dan hanya pada hari 
kerja atau, seperti yang kadang-kadang diistilahkan, mereka tidak boleh dibayar pada hari libur. Dalam 
kasus tertentu, ditetapkan bahwa upah hanya dapat dibayar selama jam kerja, dan juga diizinkan untuk 
pembayaran upah yang harus dibayar di dekat, bukan hanya di tempat kerja. Hal ini terjadi, misalnya, di 
Austria, (Catatan akhir 174) Bahama, (Catatan akhir 175) Bulgaria, (Catatan akhir 176) Kuba, (Catatan 
akhir 177) Mesir, (Catatan akhir 178) Republik Islam Iran, (Catatan akhir 179) Malta, (Catatan akhir 
180) Nikaragua, (Catatan akhir 181) Filipina, (Catatan akhir 182) Tunisia (Catatan akhir 183) dan 
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Venezuela. (Catatan akhir 184) ketentuan legislatif khusus yang menyatakan bahwa upah harus dibayar 
pada hari kerja dan di tempat kerja, juga ditemukan di Bahrain, (Catatan akhir 185) Kuwait, (Catatan 
akhir 186) Rwanda, (Catatan akhir 187) Arab Saudi (Catatan akhir 188) dan Amerika Emirat Arab. 
(Catatan akhir 189)

403. Di sejumlah negara, seperti Kongo, (Catatan akhir 190) Gabon (Catatan akhir 191) dan Senegal, (Catatan 
akhir 192) perundang-undangan nasionalnya mengatur bahwa upah harus dibayar, dan jika terjadi force 
majeure, disimpan di tempat kerja atau di kantor pemberi kerja, bila tempatnya adalah di dekat tempat 
kerja, dan tidak boleh dibayarkan pada hari di mana pekerja berhak beristirahat. Di Belanda (Catatan 
akhir 193) dan Suriname, (Catatan akhir 194) Kitab Hukum Perdatanya mengatur bahwa, kecuali tempat 
pembayaran upah ditetapkan oleh kontrak atau aturan kerja atau oleh kebiasaan, maka pembayaran harus 
dilakukan di tempat kerja, atau di kantor majikan (jika ini berada di dekat tempat di mana sebagian besar 
karyawan berada), atau di rumah karyawan, berdasarkan pilihan si pemberi kerja.

404. Di Israel, (Catatan akhir 195) undang-undang menyatakan bahwa pembayaran harus dilakukan di tempat 
kerja dan tidak boleh lebih dari dua jam setelah pemutusan hubungan kerja, kecuali bila pekerja tersebut 
bekerja pada malam hari. Demikian pula, di Meksiko, (Catatan akhir 196) Norwegia (Catatan akhir 197) 
dan Paraguay, (Catatan akhir 198) gaji harus dibayar di atau dekat tempat kerja selama jam kerja atau 
segera setelah berakhirnya jam kerja. Di negara Federasi Rusia, (Catatan akhir 199) Ukraina (Catatan 
akhir 200) dan Venezuela, (Catatan akhir 201) Kitab Hukum Perburuhan mengatur bahwa jika hari 
penggajian jatuh pada hari libur atau akhir pekan, maka upah tenaga kerja harus dibayar pada hari 
sebelumnya. Sebaliknya, di Argentina, (Catatan akhir 202) jika hari penggajian jatuh pada hari non-kerja, 
pembayaran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya.

405. Di beberapa negara, prinsip umum pembayaran upah pada hari kerja dan pada atau dekat tempat 
kerja berlaku kecuali ditentukan lain dalam peraturan nasional, kesepakatan kolektif atau individu, atau 
putusan arbitrase. Di Republik Ceko (Catatan akhir 203) dan Slovakia, (Catatan akhir 204) misalnya, 
upah harus dibayar selama waktu kerja dan di tempat kerja, kecuali jika diperjanjikan dalam kontrak 
kerja atau perjanjian kolektif. Di Botswana, (Catatan akhir 205) pembayaran dapat dilakukan di tempat 
lain dan bukan di dekat tempat kerja dengan persetujuan sebelumnya dari karyawan bersangkutan. Di 
Guyana, (Catatan akhir 206) upah yang akan dibayar pada hari kerja dan pada atau dekat tempat 
kerja, kecuali terdapat pengaturan yang lebih tepat. Di Mauritius, (Catatan akhir 207) majikan dapat 
membayar remunerasi kepada pekerja selain dalam jam kerja dan pada atau dekat tempat kerja hanya 
dengan persetujuan tertulis dari Menteri Tetap. Di Spanyol, (Catatan akhir 208) undang-undang nasional 
hanya mengatur bahwa upah akan dibayarkan tepat waktu pada tanggal yang disepakati atau berdasarkan 
kebiasaan dan di tempat yang disepakati atau berdasarkan kebiasaan.

406. Masalah pembayaran upah pada hari kerja dan pada atau dekat tempat kerja tidak secara khusus diatur dalam 
undang-undang perburuhan umum Aljazair, Barbados, Siprus, Dominika, Malaysia, Nigeria, Rumania, Sri 
Lanka, Turki, Uganda dan Uruguay. (Catatan akhir 209) juga tidak ada ketentuan yang relevan yang 
terkandung dalam hukum dan peraturan dari Kroasia, Ghana, Jepang, Yordania, Korea Selatan, Namibia 
dan Peru. Di negara-negara tertentu, seperti Seychelles (Catatan akhir 210) dan Thailand, (Catatan akhir 
211) undang-undang atau peraturan nasional mengharuskan pembayaran upah secara tunai dilakukan 
pada atau dekat tempat kerja, tetapi tidak membuat ketentuan khusus untuk pembayaran hanya pada hari 
kerja. Sebaliknya, undang-undang perlindungan upah di India, (Catatan akhir 212) Maroko (Catatan 
akhir 213) dan Swiss, (Catatan akhir 214) menetapkan bahwa semua pembayaran upah harus dilakukan 
pada hari kerja, tetapi tidak berisi peraturan mengenai tempat pembayaran. Di Australia, tidak ada 
ketentuan hukum yang spesifi k berhubungan dengan waktu atau tempat pembayaran. Ketentuan terkait 
yang dapat ditemukan dalam keputusan industri di tingkat negara adalah persyaratan bahwa karyawan 
yang menunggu gaji mereka pada hari bayar harus dibayar dengan harga biasa atau lembur untuk waktu 
yang dihabiskan, kecuali terjadi keterlambatan karena alasan yang berada di luar kontrol dari pemberi 
kerja. (Catatan akhir 215) Di Amerika Serikat, (Catatan akhir 216) di tingkat federal, tidak ada ketentuan 
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yang menetapkan persyaratan khusus mengenai waktu dan tempat pembayaran upah, sementara di tingkat 
negara bagian, ada sejumlah ketentuan yang mensyaratkan upah yang harus dibayar pada tempat yang 
tetap di mana karyawan bekerja selama jam kerja reguler, kecuali dinyatakan disetujui oleh pemberi kerja 
dan karyawan. Dalam banyak kasus, undang-undang negara bagian hanya menetapkan bahwa, jika hari 
membayar jatuh pada bukan hari kerja, majikan harus membayar karyawan pada hari kerja sebelumnya. 
Demikian pula, di Kanada, (Catatan akhir 217) terdapat beberapa ketentuan legislatif khusus yang 
mengatur pembayaran upah pada hari kerja dan di tempat kerja.

3.2. Pelarangan pembayaran upah di bar, toko kelontong, dan tempat hiburan

407. Untuk kepentingan melindungi pendapatan buruh dari penyalahgunaan yang mungkin ada, pembayaran 
upah di tempat-tempat tertentu, seperti bar atau tempat lain yang sejenis, dilarang. Bahkan, jika perlu, 
larangan tersebut diperluas ke tempat-tempat lain seperti toko-toko komersial dan tempat hiburan. Pasal 
13, ayat 2, karenanya memerlukan ketentuan khusus mengenai bar atau tempat lain yang sejenis, yang 
ditegakkan oleh hukuman yang memadai atau hukuman lain yang sesuai. Cara yang digunakan untuk 
menegakkan larangan seperti ini tentu saja merupakan pertanyaan bagi pihak yang berwenang untuk 
memutuskannya. Satu-satunya syarat adalah pengaturan apapun yang dianggap tepat untuk mencapai 
tujuan ini haruslah efektif. Sedangkan untuk perluasan larangan ini ke toko-toko, toko eceran, dan tempat-
tempat hiburan, diperlukan hanya jika hal itu diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan, dan karenanya 
masalah itu akan ditentukan dalam praktek yang sebenarnya. (Catatan akhir 218)

408. Di negara tertentu, pengaruh pemberlakuan kewajiban-kewajiban di dalam Pasal 13, ayat 2, Konvensi 
dilakukan melalui larangan resmi pembayaran upah di tempat-tempat penjualan minuman keras 
memabukkan atau minuman beralkohol lainnya, dan perusahaan serupa seperti bar dan toko kopi. Hal 
ini terjadi, misalnya, di Austria, (Catatan akhir 219) Kenya (Catatan akhir 220) dan Nikaragua. (Catatan 
akhir 221) Di negara lain, pembayaran upah di tempat-tempat hiburan juga dilarang. Di Hongaria, 
(Catatan akhir 222) misalnya, pembayaran upah dilarang di bar dan tempat hiburan, sementara di 
Filipina, (Catatan akhir 223) pembayaran tidak dapat dilakukan di bar, klub malam, ruang dansa dan 
tempat-tempat di mana perjudian dilakukan.

409. Namun, di negara lain, larangan ini tidak terbatas hanya di perusahaan di mana alkohol dikonsumsi 
dan tempat-tempat hiburan, tetapi juga meluas ke toko atau toko eceran. Satu-satunya orang yang 
tidak tercakup oleh larangan terhadap pembayaran upah di toko-toko komersial adalah mereka yang 
dipekerjakan di dalam toko tersebut. Hal ini terjadi, misalnya, di Argentina, (Catatan akhir 224) Belgia, 
(Catatan akhir 225) Pantai Gading, (Catatan akhir 226) Ekuador, (Catatan akhir 227) Perancis, (Catatan 
akhir 228) Guatemala, (Catatan akhir 229) Mauritius, (Catatan akhir 230) Turki (Catatan akhir 231) 
dan Venezuela. (Catatan akhir 232)

410. Undang-undang di beberapa negara tidak memuat larangan tegas pembayaran upah di bar atau tempat 
sejenis lainnya, sesuai dengan yang diwajibkan dalam pasal Konvensi. Hal ini terjadi di Azerbaijan, 
Belarusia, Brasil, Bulgaria, Kuba, Siprus, Republik Ceko, Republik Dominika, Italia, Kyrgyzstan, Republik 
Moldova, Norwegia, Paraguay, Rumania, Federasi Rusia, Slowakia, Spanyol, (Catatan akhir 233) Sri Lanka, 
Tajikistan, Uganda dan Uruguay. Hal ini juga tidak dibahas dalam hukum perburuhan Australia, Bahrain, 
Cina, Kroasia, Indonesia, India, Jepang, Republik Korea, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Seychelles, 
Singapura, Swiss, Thailand, Uni Emirat Arab dan Viet Nam. Pemerintah Selandia Baru telah melaporkan 
bahwa, meskipun tidak ada ketentuan hukum yang spesifi k mengenai waktu dan tempat pembayaran 
upah, pembayaran upah di bar, toko eceran, maupun tempat-tempat hiburan tidak benar-benar menjadi 
masalah di negera-negara yang makin banyak menggunakan pembayaran upah secara langsung melalui 
rekening bank. Demikian pula, Pemerintah Kanada telah melaporkan bahwa tidak ada ketentuan tertentu 
dalam undang-undang Kanada yang melarang pembayaran upah di bar atau perusahaan sejenis, di toko-
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toko ritel dan tempat hiburan, karena situasi di Kanada tidak menjamin larangan tersebut. Dalam hal ini, 
Komite ingin mengingatkan bahwa, meskipun di beberapa negara tertentu mungkin ada bukti sedikit pun 
atau tidak ada upah dibayar di bar atau perusahaan yang sama, Konvensi melarang pembayaran upah di 
tempat seperti itu, dan akibatnya membutuhkan tepat dan efektif langkah-langkah pelaksanaannya.

411. Kesimpulannya, dalam pandangan Komite, situasi yang terkait dengan Pasal 12 Konvensi melambangkan 
kasus di mana ada ketidaksesuaian antara peraturan dengan Konvensi, dan efek dari pemberlakuan 
ketentuan-ketentuan dalam Konvensi. Tidak ada kekurangan yang tampak lebih mencolok dibandingkan 
dengan prinsip pembayaran rutin dari upah. Setelah mengkaji informasi yang tersedia mengenai akumulasi 
tunggakan upah di berbagai belahan dunia, Komite sangat menyesalkan bahwa tidak dibayarnya atau 
tertundanya upah tampaknya telah mencapai proporsi yang mengkhawatirkan di beberapa bagian Afrika, 
Eropa Tengah, dan Eropa Timur, dengan sedikit atau bahkan tidak ada tanda-tanda penurunan, dan 
masih ada di sejumlah negara Amerika Latin yang perekonomiannya sedang memburuk. Komite terutama 
sangat prihatin pada munculnya tren untuk mempertimbangkan pembayaran upah pekerja sebagai 
pilihan, bukan suatu kewajiban, atau sebagai tugas yang hanya harus dihormati ketika dan bila syarat 
yang lain dipenuhi. Praktek barter dan pembayaran dalam bentuk barang/jasa sering menambah distorsi 
atas konsep remunerasi tenaga kerja, dengan seakan-akan menyiratkan bahwa, di mana ada penolakan 
terhadap kontrak yang telah disetujui, mereka harus puas dengan apa pun bentuk dan alat pembayaran 
yang tersedia.

412. Dalam keadaan tersebut, Komite berpikir bahwa penting untuk menegaskan kembali sifat dasar upah 
yang sangat mirip dengan tunjangan hidup, dengan semua jaminan khusus yang mengalir dari prinsip 
tersebut. Tidak ada satupun alasan yang diajukan, seperti implementasi penyesuaian struktural atau 
rencana “rasionalisasi”, margin laba yang menurun atau kelemahan dari situasi ekonomi, dapat diterima 
sebagai dalih atas kegagalan untuk menjamin pembayaran upah yang tepat waktu dan penuh kepada 
pekerja untuk pekerjaan yang telah dilakukan atau jasa yang sudah diberikan, sesuai dengan persyaratan 
Pasal 12 Konvensi. Kesulitan keuangan perusahaan swasta atau pemerintah dapat diatasi dengan berbagai 
cara, tetapi bukan melalui penangguhan pembayaran atau tidak dibayarkannya upah yang jatuh tempo 
kepada pekerja. Berdasarkan pelajaran yang ditarik dari pengalaman terakhir, Komite mengingatkan 
bahwa penangguhan pembayaran upah merupakan masalah yang menghadapi banyak resistensi yang 
memerlukan pengawasan yang ketat, khususnya melalui penguatan inspeksi; pemberlakuan sanksi yang 
efektif dan benar-benar beralasan; penggantian yang layak atas kerugian yang diderita pekerja yang 
upahnya belum dibayar; dialog sosial yang berkelanjutan; berbagai tindakan legislatif dan lainnya yang 
ditargetkan; dan di atas semuanya, komitmen politik yang kuat untuk mematahkan lingkaran setan 
peningkatan tunggakan upah, transaksi tanpa menggunakan uang, dan standar hidup yang memburuk.

413. Mengenai persyaratan Konvensi terkait dengan tempat dan waktu pembayaran upah, Komite mencatat 
bahwa tampaknya hal ini secara global diterima dan diterapkan tanpa kesulitan. Selain itu, perlindungan 
yang diatur dalam Konvensi yang melarang pembayaran upah di bar, tempat hiburan dan juga, dalam 
kondisi tertentu, di kios atau toko, terlihat kurang relevan saat ini di sebagian besar negara maju, terutama 
karena meningkatnya penggunaan metode pembayaran non tunai, seperti transfer bank. Namun, ketentuan 
ini tidak diragukan lagi masih relevan dalam konteks negara-negara lain, terutama sehubungan dengan 
praktik remunerasi yang terkait dengan tenaga kerja di sektor pertanian.
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Catatan akhir

Catatan akhir 1 
Usulan awal Kantor Perburuhan Internasional menghendaki agar “upah dibayar secara teratur pada interval 
yang sedemikin rupa yang meminimalkan kemungkinan utang di antara para pekerja”. Ketentuan ini diubah 
pada pembahasan Konferensi pertama yang membuat referensi ke interval seperti yang ditentukan oleh 
hukum atau kesepakatan bersama, lihat ILC, Sesi 31, 1948, Berita Acara, hal 462-463. Pada pembahasan 
Konferensi kedua, penghapusan Ayat 4 dari Rekomendasi itu diusulkan dengan alasan bahwa itu tidak tepat 
untuk menunjukkan dalam instrumen internasional sifat ketentuan untuk dimasukkan dalam kesepakatan 
bersama, dan juga bahwa periode pembayaran gaji mingguan atau semi-bulanan yang dimaksud dalam 
ayat itu tidak banyak dijumpai di beberapa bagian dunia. Perubahan ini akhirnya ditolak, sementara 
perubahan lain yang ingin membuat istilah “dua kali sebulan” cukup tepat dengan menambahkan kata-
kata “pada interval tidak lebih dari enam belas hari” diadopsi, lihat ILC, Sesi ke-32, 1949, Berita Acara, 
hal. 513. 

Catatan akhir 2 
Lihat, dalam urutan kronologis terbalik, Konfederasi Serikat Buruh Ceko-Moravian menuduh Republik 
Ceko tidak mentaati Konvensi No 95, Maret 2000, GB.277/18/2; Federasi Umum Serikat Buruh Republik 
Moldova menyatakan Republik Moldova tidak mentaati Konvensi No 95 yang dibuat oleh, November 1999, 
GB.276/17/2; tuduhan serupa dibuat oleh Serikat Pekerja Pendidikan Internasional dan Uni Pendidikan 
dan Ilmu Pengetahuan Rusia kepada Federasi Rusia atas Konvensi No 95, Maret 1997, GB.268/15/3 dan 
GB.270/15/5; sejumlah serikat pekerja dagang Kolumbia menuduh Venezuela tidak mentaati Konvensi No 
95, November 1996, GB 267/16/1 dan GB.268/14/9; Konfederasi Serikat Pekerja Buruh Kongo representasi 
menyatakan tidak ditaatinya Konvensi No 95 oleh Kongo, Maret 1996, GB.265/13 / 1 dan GB.268/14/6; 
Serikat Pekerja Amerika Latin menuduhkan hal serupa kepada Nikaragua, November 1994, GB.261/14/11 
dan GB.264/16/3 ; Federasi Pekerja Tambang, Minyak dan Pekerja lain, serta Organisasi Internasional Energi 
dan Pertambangan Gabon tidak mentaati Konvensi No 95, November 1994, GB.261/14/10; Tuduhan serupa 
dialamatkan oleh Organisasi Internasional Energi dan Pertambangan kepada Kongo atas Konvensi No 95, 
November 1994, GB.261/14/8 dan GB.265/12/6; tuduhan ketidakketaatan Perancis terhadap Konvensi No 
95 yang dibuat oleh Konfederasi Umum Buruh “Force Ouvriere”, Maret 1994, GB.259/15/30. 

Catatan akhir 3 
Lihat Guy Standing and Làszlo Zsoldos, Worker insecurities in Ukrainian industry: The 2000 ULFS, ILO, 
2001, hlm 36-45. Menurut informasi yang diberikan kepada Komite Konferensi tentang Penerapan Standar 
pada tahun 2001, jumlah tunggakan upah per Mei 2001 adalah 1,3 kali massa upah bulanan dari semua 
pekerja dan mempengaruhi lebih dari 5 juta pekerja, lihat ILC, Sesi ke-89, 2001, Berita Acara, hal. 19 Part 
2/59. 

Catatan akhir 4 
Lihat République de Moldova: Analyse de la fl exibilité et de la sécurité de la main-d’oeuvre dans les 
entreprises, ILO, Oktober. 2001 (dicetak). 

Catatan akhir 5 
Lihat Vassil Tsanov dan Temenuzka Zlatanova, “Non-payment og wages in Bulgaria”, kertas Penelitian 
disajikan pada Konferensi Tripartit Subregional tentang Perlindungan Upah Termasuk Dana Jaminan-Upah 
di Eropa Tengah dan Timur, Sofi a, 9-10 November 2001 (tidak diterbitkan ). 

Catatan akhir 6 
Lihat Belarusia: Harga, pasar dan reformasi perusahaan, Bank Dunia, 1997, hal. 59. 

Catatan akhir 7 
Lihat Kazakhstan: Standar hidup selama masa transisi, Bank Dunia, 1998, hal. 4. 
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Catatan akhir 8 
Lihat Emine Gürgen et al., Economic reforms in Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Tajikistan, Turkmenistan and 
Uzbekistan, International Monetary Fund, 1999, hal. 21. 

Catatan akhir 9 
Lihat Simon Clarke, “Kemiskinan di Rusia”, dalam Masalah Transisi Ekonomi, Vol. 42, September 1999, 
hal. 13; Guy Standing, fl eksibilitas tenaga kerja Global - Mencari keadilan distributif, 1999, hal. 250; Guy 
Standing and Làszlò Zsoldos, Worker insecurities in Ukrainian industry: The 2000 ULFS, ILO, 2001, hal. 
1. 

Catatan akhir 10 
Ini merupakan indikasi bahwa upah minimum hukum di Federasi Rusia pada tahun 1996 adalah $ 13 
per bulan, dan 64 persen rumah tangga melaporkan total pendapatan per kepala di bawah standar hidup 
minimum resmi sebesar $ 66 per bulan; Lihat Simon Clarke, “Trade unions and the non-payment of wages 
in Russia”, dalam Jurnal Internasional Tenaga Kerja, Vol. 19, 1998, hal. 84. 

Catatan akhir 11 
Diperkirakan, misalnya, bahwa di Federasi Rusia, bahkan jika gaji mereka dibayar penuh, kurang dari 25 
persen dari keluarga dengan dua pencari nafkah akan mendapatkan cukup untuk mendukung dua anak di 
atas standar hidup minimum, lihat Simon Clarke, “Poverty in Russia”, in Problems of Economic Transition, 
Vol. 42, September 1999, hal. 23. 

Catatan akhir 12 
Lihat Vassil Tzanov dan Daniel Vaughan-Whitehead, Republik Bulgaria: For a new incomes policy and 
strategy, ILO, 1998, hal. 11. 

Catatan akhir 13 
Perlu diingat bahwa pada tahun 1995 Konfederasi Serikat Pekerja Buruh Kongo (CSTC) mengajukan nota 
keberatan berdasarkan pasal 24 Konstitusi dan menyatakan bahwa Kongo tidak mentaati Konvensi No 95 
menyangkut akumulasi tunggakan upah di sektor pemerintah dan pemberhentian ribuan pegawai negeri 
tanpa penyelesaian akhir upah atau pembayaran ganti rugi untuk pemecatan. Dalam kesimpulannya, 
komite tripartit yang dibentuk untuk memeriksa nota keberatan tersebut ingat bahwa pemerintahan yang 
meratifi kasi Konvensi tidak hanya harus memastikan bahwa Konvensi itu diterapkan oleh perusahaan swasta, 
tetapi juga menerapkannya untuk pekerja yang bekerja kepada negara, lihat GB.268/14/6, paragraf. 19, 
22. 

Catatan akhir 14 
Komite telah mencatat pengamatan yang dilakukan oleh Uni Serikat Organisasi Buruh Demokratik Afrika 
(DOAWTU) untuk efek ini dan telah menyerukan kepada Pemerintah untuk memberikan informasi rinci 
tentang besaran sebenarnya dari masalah ini, lihat RCE 2002, 322 (Republik Afrika Tengah) dan RCE 2000, 
212 (Republik Afrika Tengah). 

Catatan akhir 15 
Lihat RCE 1999, 320 (Zambia) dan RCE 2002, 347 (Zambia). 

Catatan akhir 16 
Lihat RCE 1999, 312 (Komoro); RCE 2001, 353 (Komoro); RCE 2002, 325 (Komoro). 

Catatan akhir 17 
Lihat RCE 1999, 308 (Argentina); RCE 2000, 210 (Argentina); RCE 2002, 320 (Argentina). 

Catatan akhir 18 
Lihat RCE 2000, 212 (Kolombia); RCE 2001, 351 (Kolombia); RCE 2002, 323 (Kolombia). 

Catatan akhir 19 
Lihat RCE 1995, 226 (Kosta Rika); RCE 2001, 354 (Kosta Rika); RCE 2002, 326 (Kosta Rika). 
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Catatan akhir 20 
Lihat RCE 1999, 313 (Republik Dominika) dan RCE 2001, 357 (Republik Dominika). 

Catatan akhir 21 
Lihat RCE 1992, 256 (Bolivia) dan RCE 2001, 350 (Bolivia). 

Catatan akhir 22 
Lihat RCE 1997, 221 (Brazil); RCE 1999, 310 (Brazil); RCE 2002, 321 (Brasil). Lihat juga laporan komite 
tripartit yang dibentuk untuk meneliti nota keberatan yang dibuat pada tahun 1993 oleh Sentral Pekerja 
Amerika Latin (CLAT) berdasarkan pasal 24 Konstitusi dan menyatakan Brazil Konvensi tidak mentaati No 
29 dan 105, GB.264 / 16/7. 

Catatan akhir 23 
Lihat Christine Evans-Klock dan Alexander Samorodov, The employment impact of privatisation and 
enterprise restructuring in selected economies, ILO, 1998, hala. 79-80. Juga lihat Daniel Vaughan-
Whitehead (ed.), Paying the price: The wage crisis in Central and Eastern Europe, ILO, 1998, hal. 26-29. 

Catatan akhir 24 
Lihat GB.270/15/5, paragraf. 40, 43. 

Catatan akhir 25 
Lihat Survei OECD Ekonomi: Federasi Rusia, 1997, hal. 115. 

Catatan akhir 26 
Lihat GB.278/5/1, para. 34. 

Catatan akhir 27 
Lihat GB.268/14/6, para. 21. 

Catatan akhir 28 
Lihat RCE 2002, 338 (Federasi Rusia). 

Catatan akhir 29 
Lihat V. Makarov dan G. Kleiner, “Barter in Russia: An institutional stage”, in Problems of Economic Transition, 
Vol. 42, No. 11, Mar. 2000, hal. 51-79; A. Iakovlev, “The causes of barter, non-payments, and tax evasion 
in the Russian economy”, ibid, hal 80-96. Menurut temuan sebuah survei terbaru, dari lebih dari 3.000 
perusahaan di 20 negara transisi, barter dan transaksi non-moneter tetap meluas di Federasi Rusia dan 
Ukraina, serta di Belarusia, Republik Moldova dan Kazakhstan. Soal ini juga terjadi di di negara-negara 
Eropa Tengah dan Timur, terutama di Kroasia dan Slovenia, lihat Wendy Carlin, Steven Fries, Mark dan 
Paul Schaffer Seabright, “Barter and non-monetary transactions in transition economies: Evidence from a 
cross-country survey”, EBRD , Kertas kerja Nomor 50, Juni 2000. Lihat juga Simon Simon Commander and 
Christian Mumssen, “Understanding barter in Russia”, EBRD, Kertas kerja Nomor 37, Desember 1998. 

Catatan akhir 30 
Diperkirakan pada akhir 1990 di Federasi Rusia saja ada pasar sebesar $ 15 miliar IOUs, yang dikenal 
sebagai veksels (dari kata Jerman “wechsel” atau pertukaran). Banyak Veksels ditarik kembali untuk kas, 
sementara yang lain adalah barang untuk minyak, listrik, bahan kimia, atau semen. Mengenai veksels dan 
pengganti uang lainnya, lihat Survei OECD Ekonomi: Federasi Rusia, 1997, hal 178-185. 

Catatan akhir 31 
Lihat, misalnya, RCE 2002, 345 (Ukraina). Pernyataan serupa telah dikeluarkan oleh Komite Konferensi 
ketika memeriksa kasus-kasus individu tentang kepatuhan terhadap Konvensi; lihat ILC, Sesi ke-85, 1997, 
Berita Acara, hal. 19/104 dan ILC, Sesi 86, 1998, Berita Acara, hal. 18/105. 

Catatan akhir 32 
Lihat, misalnya, RCE 2000, 215 (Federasi Rusia); RCE 1997, 227 (Ukraina); RCE 1995, 233 (Turki). Lihat 
laporan Komite yang dibentuk untuk memeriksa nota keberatan berdasarkan pasal 24 Konstitusi bahwa 
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Federasi Rusia tidak memperhatikan Konvensi No 95, November 1997, GB.270/15/5, paragraf. 30-40, hal 
7-10, dan Laporan Komite yang dibentuk untuk memeriksa nota keberatan berdasarkan pasal 24 Konstitusi 
yang menyatakan Kongo tidak mentaati Konvensi No 95, Maret 1996, GB.265/12/6 , paragraf. 21-24, hal 
6-7. 

Catatan akhir 33 
Sebagai contoh, pada pembahasan 1999 Komite Konferensi kasus Federasi Rusia, anggota dari Pemberi 
Kerja memperkirakan bahwa sekitar 1 persen dari kondisi pembayaran upah sedang ditangani oleh sistem 
pengawasan ketenagakerjaan Rusia, dan bahwa persentase yang jauh lebih rendah dari masalah tersebut 
sedang dikoreksi, lihat ILC, Sesi ke-87, 1999, Berita Acara, hal. 23/125. 

Catatan akhir 34 
Lihat RCE 2002, 341 (Turki). 

Catatan akhir 35 
Pandangan ini juga dimiliki oleh Komite yang dibentuk untuk meneliti nota keberatan yang diajukan pada 
tahun 1984 oleh Konfederasi Umum Serikat Pekerja Portugis (CGTP-IN) berdasarkan Pasal 24 Konstitusi 
menyatakan Portugal tidak memperhatikan Konvensi No 95, yang menyimpulkan bahwa yang “hukuman 
tersebut di atas tampaknya tidak menghentikan peningkatan jumlah dan durasi kasus keterlambatan 
pembayaran upah selama periode yang dipertimbangkan (dan) akibatnya Pasal 15 Konvensi dinilai tidak 
memadai.”, lihat Buletin Resmi, Tambahan Khusus 4/1985, Vol. LXVIII, Seri B, para. 45, hal. 14. 

Catatan akhir 36 
Lihat, misalnya, RCE 2002, 322 (Republik Afrika Tengah), 329 (Djibouti), 347 (Zambia). Demikian pula, 
Komite Konferensi menekankan bahwa tanpa data tersebut akan sangat sulit mengevaluasi kemajuan 
substansial yang dibuat dalam penyelesaian tunggakan upah dan mencapai kesimpulan yang berkaitan 
dengan kepatuhan terhadap Konvensi; lihat, misalnya, ILC, Sesi ke-87, 1999, Berita Acara, hal. 23/126. 

Catatan akhir 37 
Lihat, misalnya, RCE 2001, 354 (Kongo) dan RCE 1999, 319 (Ukraina). Lihat juga ILC, Sesi 86, 1998, Berita 
Acara, hal. 18/101 dan ILC, Sesi ke-75, 1988, Berita Acara, hal. 28/48. 

Catatan akhir 38 
(2), s. 459, (7), s. IV; (8), s. 331. Ini juga terjadi di Bahama (1), s. 3; Kamerun (1), s. 68 (1); Tanjung Verde 
(1), s. 118; Chad (1), s. 259; Chili (1), s. 55; Republik Demokratik Kongo (1), s. 80; Dominika (2), Jadwal, 
s. 3 (b); Estonia (2), s. 31 (1); Guinea-Bissau (1), s. 104 (2); Hongaria (1), s. 155 (1); Republik Korea (1), s. 
42 (2); Kyrgyzstan (1), s. 233 (1); Libya Arab Jamahiriya (1), s. 32 (1); Malta (1), s. 28 (1); Mauritius (1), 
ss. 4 (1), 8 (1); Paraguay (1), s. 232 (a); Polandia (1), s. 85 (1); Rumania (1), s. 87 (1), (2), s. 7 (1); Slovenia 
(1), s. 134 (1); Swaziland (1), s. 47 (1); Swiss (2), s. 323; Turki (1), s. 26; Uganda (1), s. 35; Inggris: Jersey 
(17), s. 10; Montserrat (21), s. 16 (2); Kepulauan Virgin (22), s. C34 (1); Republik Tanzania (1), s. 58 (1); 
Uruguay (2), s. 31; Yaman (1), s. 61. Demikian pula, di Amerika Serikat, di beberapa negara bagian dari 
Uni, seperti Colorado (10), s. 8-4-105 (1), Delaware (13), s. 1.102 (a), Idaho (17), s. 45-608, Kansas (21), 
s. 44-314, Minnesota (29), s. 181,101, South Dakota (49), s. 60-11-9, dan Wisconsin (58), s. 109,03 
(1), ketentuan dibuat untuk periode gaji yang tidak lebih panjang dari satu bulan kalender atau 30 hari. 
Pemerintah telah melaporkan bahwa periode pembayaran lebih dari sebulan tidak umum dan menjadi 
subyek tuntutan hukum. Di Jerman (1), s. 119a, (4), s. 64, menurut laporan pemerintah, pembayaran 
bulanan saat ini sudah menjadi aturan umum. 

Catatan akhir 39 
(1), s. 7, (2), s. 50. 

Catatan akhir 40 
(1), s. 123. 

Catatan akhir 41 
(1), s. 119 (1). 
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Catatan akhir 42 
(1), ss. 198, 199, 208, 209. 

Catatan akhir 43 
(1), s. 42 (1). 

Catatan akhir 44 
(2), s. 24 (2), (5), s. 53. 

Catatan akhir 45 
(1), s. 18. 

Catatan akhir 46 
(1), ss. 9 (4) dan 15. Tidak ada kontrak yang menyediakan pembayaran upah pada interval melebihi satu 
bulan kecuali ada persetujuan tertulis dari otoritas negara. 

Catatan akhir 47 
(1), s. 29 (1). 

Catatan akhir 48 
(1), ss. 19 (1) (b), 31 (3), (2), ss. 2 (b), 23 (1). 

Catatan akhir 49 
Misalnya, di Singapura (1), s. 20, majikan dapat menetapkan periode gaji tidak lebih dari satu bulan. Tidak 
adanya ketetapan tentang masa gaji, karena itu periode gaji akan dianggap menjadi satu bulan. 

Catatan akhir 50 
(1), s. 32 (2). Demikian pula, di Kroasia (1), s. 83 (2), (3), UU Tenaga Kerja mengatur bahwa periode 
pembayaran harus ditetapkan oleh kesepakatan bersama atau dengan kontrak individual pada interval 
tidak lebih dari satu bulan. 

Catatan akhir 51 
(7), s. 393 (1). 

Catatan akhir 52 
(1), s. 4 (2). Demikian pula, di Thailand (1), s. 70 (1), di mana upah dihitung secara bulanan, harian 
atau per jam, atas dasar lain jangka waktu tidak lebih dari satu bulan, atau berdasarkan hasil pekerjaan, 
pembayaran kepada karyawan harus dibuat tidak kurang dari sekali sebulan. 

Catatan akhir 53 
(2), s. 17. Demikian pula, di Namibia (1), s. 36 (1), hukum menetapkan bahwa upah harus dibayar 
mingguan atau, jika karyawan dan majikannya setuju, dua mingguan atau bulanan. 

Catatan akhir 54 
(1), ss. 245 (1), 270 (2). Ini juga kasus di Belarusia (1), s. 73; Republik Moldova (1), s. 102, (2), s. 19 (1); 
Tajikistan (1), s. 108. Demikian pula, di Amerika Serikat, di sejumlah besar negara, termasuk Arizona (7), s. 
23-351 (A), Arkansas (8), s. 11-4-401 (a), California (9), s. 204, District of Columbia (14), s. 32-1302, Hawaii 
(16), s. 388-2 (a), Illinois (18), s. 115/3, Indiana (19), s. 22-2-5-1, Kentucky (22), s. 337,020, Maine (25), 
s. 621-A (1), Maryland (26), s. 3-502, Mississippi (31), s. 71-1-35 (1), Missouri (32), s. 290,080, Nevada 
(35), s. 608,060, New Jersey (37), s. 34:11-4.2, New Mexico (38), s. 50-4-2 (A), Ohio (43), s. 4113,15, 
Oklahoma (44), s. 40-165,2, Utah (52), s. 34-28-3 (1) (a), dan Wyoming (59), s. 27-4-101, pembayaran 
upah umumnya semi-bulanan atau pada interval tidak melebihi 16 hari. Sebaliknya, di negara-negara lain, 
seperti Connecticut (11), s. 31-71b, New Hampshire (36), s. 275:43, dan Rhode Island (47), s. 28-14.2.2, 
upah yang harus dibayar, pada prinsipnya, seminggu sekali, tetapi pengaturan gaji yang berbeda dapat 
diatur dalam perjanjian perundingan bersama. Sebuah tabel negara membayar kebutuhan hari ditemukan 
di www.dol.gov/esa/program/WHD/negara/payday.htm. 
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Catatan akhir 55 
(2), s. 11. 

Catatan akhir 56 
(2), s. 88. 

Catatan akhir 57 
(1), s. 148. 

Catatan akhir 58 
(1), s. 103, (2), Bk. III, Peraturan VIII, s. 3 (a). Dalam keadaan terjadi force majeure atau keadaan di luar 
kendali majikan, sehingga pembayaran upah tidak dapat dibuat, majikan harus membayar upah segera 
setelah force majeure atau keadaan di luar kendali bisa diatasi. Tetapi majikan tidak boleh melakukan 
pembayaran lebih dari sekali sebulan. 

Catatan akhir 59 
(1), s. 136. 

Catatan akhir 60 
(1), s. 150. Namun, upah dapat dibayarkan pada interval tidak lebih dari satu bulan dalam hal pekerja 
menerima makanan dan penginapan dari majikan mereka. Situasi ini sama di Nikaragua (2), ss. 86, 146, 
di mana interval upah tidak boleh melebihi dua minggu dalam kasus karyawan bergaji, kecuali untuk 
pekerja rumah tangga yang mungkin menerima upah bulanan. 

Catatan akhir 61 
Lihat, misalnya, British Columbia (6), s. 17 (1); Manitoba (7), s. 86 (1); New Brunswick (8), s. 35 (1); 
Newfoundland dan Labrador (9), s. 33 (1); Nova Scotia (12), s. 79 (1) (a); Prince Edward Island (15), s. 
30 (2) (a); Quebec (16), s. 43; Saskatchewan (17), s. 48 (1). Sebaliknya, di Alberta (4), s. 7 (2), jangka 
waktu membayar tidak dapat lebih lama dari satu bulan kerja, sedangkan di Ontario (14), s. 11 (1), 
hukum menetapkan bahwa majikan harus menetapkan periode pembayaran berulang tanpa menentukan 
panjangnya. 

Catatan akhir 62 
(2), s. 24. 

Catatan akhir 63 
(1), s. 3. 

Catatan akhir 64 
(5), s. 117 (1). 

Catatan akhir 65 
Dalam banyak aturan, upah harus dibayar mingguan, paling lambat hari Kamis pada minggu pembayaran, 
lihat, misalnya, Aturan Pedagang Bahan Bakar, s. 32; Aturan Industri Roti, s. 24; Aturan Industri Optik, s. 
26 (a); Aturan Perdagangan Ritel Daging, s. 23. Dalam kasus lain, ketentuan dibuat untuk pembayaran 
kurang setiap dua minggu sebagai, misalnya, Aturan Rumah Sakit, s. 39 (a) dan Aturan Penyiaran dan 
Televisi, s. 28 (a). Namun Aturan lain, seperti Aturan Agen Perumahan, s. 24, mengharuskan pembayaran 
upah minimal sebulan sekali. 

Catatan akhir 66 
(1), ss. 172 (1), (2), 174 (1) dan 178 (1). Ini juga kasus di Benin (1), s. 221; Burkina Faso (1), s. 113; 
Republik Afrika Tengah (1), s. 105; Komoro (1), s. 104; CÃ’te Gading (1), s. 32 (3); Djibouti (1), s. 100; 
Gabon (1), s. 152; Republik Islam Iran (1), s. 37; Lebanon (1), s. 47; Maroko (1), s. 3; Oman (1), s. 55; 
Republik Arab Syria (1), s. 47; Togo (1), s. 96; Inggris Raya: Gibraltar (11), s. 19 (1) (a), (c). Demikian 
pula, di Amerika Serikat, di Negara Bagian New York (39), s. 191 (1) (a), (d), pekerja kasar harus dibayar 
mingguan, sementara pekerja administrasi mungkin harus dibayar semi-bulanan. Di Kenya (1), s. 5 (2), 
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dalam kasus karyawan harian, hari pembayaran jatuh tempo pada akhir hari, sedangkan karyawan yang 
dipekerjakan untuk jangka waktu lebih dari satu bulan harus dibayar pada akhir bulan. 

Catatan akhir 67 
(1), s. 134 (1). 

Catatan akhir 68 
(2), s. 83. 

Catatan akhir 69 
(1), s. 34. 

Catatan akhir 70 
(1), ss. 9, 10 dan 13. Menteri Perburuhan bisa menetapkan waktu pembayaran upah selain yang ditentukan 
dalam UU Perlindungan Upah, tapi penggunaannya bukan sebagai aturan yang memudahkan (permisif). 

Catatan akhir 71 
(1), s. 140. 

Catatan akhir 72 
(1), s. 168. Demikian pula, di Honduras (2), s. 368, dalam situasi apapun, interval pembayaran tidak boleh 
melebihi satu minggu dalam kasus pekerja kasar atau satu bulan dalam kasus pekerja intelektual dan 
pembantu rumah tangga. Di Bolivia (1), ss. 34, 53, (2), s. 40, undang-undang menyediakan pembayaran 
mingguan untuk pekerja rumah, pembayaran bulanan untuk pekerja kontrak dan pekerja rumah tangga, 
serta pembayaran duamingguan untuk pekerja kasar. 

Catatan akhir 73 
(2), s. 92. 

Catatan akhir 74 
(1), ss. 88, 89. Ini juga kasus di Mali (1), s. L.103; Mauritania (1), s. 90; Senegal (1), s. L.115. Di negara-
negara itu, hukum juga menyebutkan bahwa interval membayar sejenis lainnya yang didasarkan pada 
kebiasaan dapat diberlakukan untuk beberapa sektor perdagangan dan profesi yang akan ditentukan oleh 
Menteri Tenaga Kerja atas rekomendasi dewan penasehat tenaga kerja. 

Catatan akhir 75 
(1), s. 160. Namun, bagian 206 dari Keputusan No. 67-126/MFP/T, 7 September 1967, membebaskan 
semua perusahaan pertanian, industri dan komersial dari kewajiban membayar upah pekerja yang 
dipekerjakan secara harian atau mingguan, secara teratur tidak melebihi 15 hari. Komite telah mengomentasi 
inkonsistensi selama lebih dari 30 tahun atas ketentuan yang dipersyaratkan dalam Konvensi; melihat RCE 
2002, 335 (Niger). 

Catatan akhir 76 
(1), s. 58 (2), (3). 

Catatan akhir 77 
(1), s. 126 (a), (b). 

Catatan akhir 78 
(1), s. 29. Ini juga kasus di Bahrain (1), s. 68 dan Uni Emirat Arab (1), s. 56. Demikian pula, di Arab Saudi 
(1), s. 116, upah karyawan yang dihitung pada tarif harian yang harus dibayar setidaknya seminggu sekali, 
sementara upah dihitung tingkat bulanan harus dibayar sebulan sekali. Di Finlandia (1), Ch. 2, s. 13, jika 
periode waktu pembayaran lebih pendek dari satu minggu, pembayaran ini dilakukan setidaknya dua kali 
sebulan, jika tidak sebulan sekali. 

Catatan akhir 79 
(1), s. 29 (2). 
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Catatan akhir 80 
(1), s. L.143-2. Kemungkinan menyimpulkan kesepakatan bersama mengenai upah pekerja yang harus 
dibayar secara bulanan dan semua atau bagian dari keuntungan sebelumnya yang diberikan kepada 
karyawan bergaji diperluas kepada mereka diperkenalkan oleh UU No 78-49 dari 19 Januari 1978. Hanya 
pekerja rumahan, musiman, harian, dan paruh waktu dikecualikan dari ruang lingkup perjanjian tersebut. 
Menurut hasil pengamatan yang disampaikan baru-baru ini oleh organisasi pekerja Perancis, kata-kata dari 
ketentuan yang relevan dari Kode Perburuhan Perancis bersifat mendua, karena tidak membuat rujukan 
yang eksplisit untuk pembayaran “secara berkala” dan tidak menjelaskan apakah istilah “bulan” berarti 
bulan kalender atau jangka waktu 30 hari antara dua tanggal. Jika ditafsirkan sebagai bulan kalender, upah 
bisa dibayar pada hari pertama dari satu bulan dan hari terakhir dari bulan depan, yang berarti interval 
60 hari. Dalam jawabannya, Pemerintah mengakui bahwa bagian L.143-2 dari Kode dapat dipahami 
secara berbeda, tetapi menyatakan bahwa ini tidak bisa mempertanyakan prinsip pembayaran upah secara 
rutin, terutama pada bagian R.154 3 dari Kode, yang mengatur sanksi khusus bagi pelanggaran terhadap 
ketentuan pembayaran upah. 

Catatan akhir 81 
(1), ss. 215, 216. 

Catatan akhir 82 
(1), s. 55 (2). 

Catatan akhir 83 
(1), s. 9. 

Catatan akhir 84 
(1), s. 4. 

Catatan akhir 85 
Sebagai contoh, Burkina Faso (1), s. 113; Republik Afrika Tengah (1), s. 105; Komoro (1), s. 104; Kongo 
(1), s. 88; CÃ’te Gading (1), s. 32 (3); Djibouti (1), s. 100; Gabon (1), s. 152; Mali (1), s. L.103; Mauritania 
(1), s. 90; Niger (1), s. 160; Senegal (1), s. L.115; Togo (1), s. 96. Demikian pula, di Prancis (1), s. L.143-2; 
Guinea (1), s. 215; Lebanon (1), s. 47; dan Maroko (1), s. 3, dalam pekerjaan berdasarkan “hasil” untuk 
jangka waktu lebih dari dua minggu, tanggal pembayaran yang mungkin sudah ditetapkan berdasarkan 
kesepakatan bersama, tetapi karyawan harus menerima pembayaran dua minggu sekali dan sisanya dibayar 
secara penuh pada dua minggu setelah pengiriman barang. Lihat juga Malta (1), s. 28 (1) (b), dan Inggris 
Raya: Gibraltar (11), s. 19 (1) (b). 

Catatan akhir 86 
(1), s. 116. Ini juga terjadi di Mesir (1), s. 34 (b); Libya Arab Jamahiriya (1), s. 32 (2); Rwanda (1), s. 96; 
Republik Arab Syria (1), s. 47 (b). 

Catatan akhir 87 
(1), s. 140. 

Catatan akhir 88 
(1), s. 103, (2), Bk. III, Peraturan VIII, s. 3 (b). Demikian pula, di Finlandia (1), Ch. 2, s. 13, jika pekerjaan 
berbasis kinerja berlangsung lebih dari satu periode pembayaran, bagian dari upah ditentukan berdasarkan 
waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan itu, dan harus dibayar untuk setiap periode pembayaran. 

Catatan akhir 89 
(1), s. 155 (2). Di Kenya (1), s. 5 (1) (b), Republik Tanzania (2), s. 34 (3) dan Uganda (2), s. 31 (2), pekerja 
yang melaksanakan pekerjaan berdasarkan “hasil” harus dibayar pada akhir setiap bulan sesuai dengan 
proporsi jumlah pekerjaan yang diselesaikan, atau pada penyelesaian pekerjaan tersebut, mana yang lebih 
dahulu. Lihat juga Swaziland (1), s. 47 (1) (d) dan Vietnam (1), s. 140. 
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Catatan akhir 90 
(1), s. 126 (c). 

Catatan akhir 91 
(2), s. 84. 

Catatan akhir 92 
(2), s. 159. 

Catatan akhir 93 
(1), s. 232 (b). 

Catatan akhir 94 
(1), s. 11. 

Catatan akhir 95 
(1), ss. 1614M, 1614P. 

Catatan akhir 96 
(1), s. 140. Di Maroko (1), s. 3, dan Rwanda (1), s. 96, komisi terutang untuk salesman dan agen komersial 
harus diselesaikan setidaknya sekali setiap tiga bulan. 

Catatan akhir 97 
(1), s. 168. Ini juga kasus di Guatemala (2), s. 92; Honduras (2), s. 368; Inggris Raya: Gibraltar (11), s. 19 
(1) (d), (4). 

Catatan akhir 98 
(1), s. 28 (1) (e), (3). 

Catatan akhir 99 
(2), s. 122. 

Catatan akhir 100 
(1), s. 29 (2). 

Catatan akhir 101 
(1), ss. 31 (1) (e), 33 (2), (3). Pemerintah telah melaporkan bahwa berdasarkan rancangan Undang-
undang Perburuhan yang baru yang sekarang belum diserahkan ke Parlemen, aturan khusus dibuat untuk 
pembayaran remunerasi tenaga kerja secara langsung dan secara berkala untuk pekerja. 

Catatan akhir 102 
(1), s. 18 (3). 

Catatan akhir 103 
(1), s. 130 (2). 

Catatan akhir 104 
(1), s. 70 (2). 

Catatan akhir 105 
(1), s. 75 (1). Demikian pula, di Mozambik (1), s. 53 (1) (c), upah yang akan dibayar secara berkala dari 
dua minggu, minggu atau bulan, sesuai dengan kondisi yang ditetapkan oleh kontrak kerja individu atau 
kesepakatan bersama, sedangkan di Sudan (1), s. 35 (2), upah dapat dibayarkan secara harian, mingguan 
atau bulanan yang disepakati oleh para pihak, kecuali dalam kasus tertentu atas perintah pejabat yang 
berwenang. 

Catatan akhir 106 
(1), s. 48 (1). 
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Catatan akhir 107 
(1), s. 1638L. Di Suriname (1), ss. 1614L, 1614N, upah pada prinsipnya harus dibayar pada akhir setiap 
minggu, bulan, atau triwulan. Interval dapat dikurangi dengan kesepakatan bersama para pihak, tetapi 
tidak dapat ditambah tanpa izin tertulis dari Gubernur. Dalam kasus karyawan yang remunerasinya 
terkait dengan data tertentu, pembayaran harus dilaksanakan setiap kali jumlah upah dapat ditentukan 
berdasarkan data tersebut dan dalam keadaan tertentu dilakukan setidaknya setahun sekali. 

Catatan akhir 108 
(1), s. 97 (3). 

Catatan akhir 109 
(1), s. 2099. 

Catatan akhir 110 
Lihat, misalnya, Alaska (5), s. 23.05.140 (a); Iowa (20), s. 91A.3 (1); Michigan (28), s. 408,472 (2); North 
Carolina (40), s. 95-25,6. 

Catatan akhir 111 
(1), ss. 6, 88. 

Catatan akhir 112 
(1), s. 73. 

Catatan akhir 113 
(1), ss. 259, 260. Jika pekerja meminta, ia dapat menerima hingga 60 persen dari upahnya secara kredit. 

Catatan akhir 114 
(1), s. 46 (a). Pemerintah telah melaporkan, bahwa dalam praktek upah dibayar secara bulanan, dua 
mingguan atau mingguan. 

Catatan akhir 115 
Teks yang awalnya diusulkan oleh Kantor Perburuhan adalah “penyelesaian akhir dari upah dilaksanakan 
dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hukum atau peraturan nasional.” Pada saat pembahasan 
Konferensi pertama, teks ini telah diubah untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas dengan 
mengacu pada “masa waktu yang wajar dengan memperhatikan syarat-syarat kontrak”. Ketentuan usulan, 
dan khususnya ungkapan “sebuah jangka waktu yang wajar”, dipersoalkan dalam diskusi Konferensi 
kedua karena dianggap terlalu terbatas untuk konvensi, tetapi usulan untuk mentransfer ketentuan ini dari 
Konvensi untuk Rekomendasi itu ditentang oleh anggota Pekerja dan akhirnya ditolak; melihat ILC, Sesi 
31, 1948, Berita Acara, hal. 463, dan ILC, Sesi ke-32, 1949, Berita Acara, hal. 508. 

Catatan akhir 116 
(1), ss. 69 (2), 83 (2), 172 (4). Ini juga kasus di Belarusia (1), s. 77; Chili (1), s. 163; Estonia (1), s. 74 (2), 
(2), s. 32 (1); Kyrgyzstan (1), s. 238 (1); Slovakia (1), s. 129 (3); Zambia (1), s. 48 (4). Di Namibia (1), s. 36 
(1), remunerasi dibayarkan kepada karyawan pada saat berakhirnya kontrak kerja harus dibayar pada hari 
di mana kontrak dihentikan tidak lebih dari satu jam setelah selesai jam kerja biasa. 

Catatan akhir 117 
(1), ss. 77 (1), 78 (1). Undang-undang Ketenagakerjaan secara spesifi k menentukan, jika pembayaran tidak 
bisa dilakukan, pembayaran akan dilakukan segera setelah hal itu bisa dilaksanakan. 

Catatan akhir 118 
(2), ss. 467, 477. Pembayaran harus dilakukan pada saat pemutusan kontrak kerja. 

Catatan akhir 119 
(1), s. 65. 
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Catatan akhir 120 
(1), s. 119 (4). Jika hal ini tidak mungkin, namun, karena sistem yang digunakan untuk menghitung upah, 
majikan harus membayar upah tidak lebih dari hari gajian berikutnya setelah hari penghentian. 

Catatan akhir 121 
(1), ss. 19, 35 (d). 

Catatan akhir 122 
Di Tasmania, misalnya, lihat Aturan Konstruksi dan Pemeliharaan Sipil, s. 28 (c); Aturan Industri Bangunan 
dan Konstruksi, s. 30 (g), Aturan Rumah Sakit, s. 39 (g); Aturan Penyiaran dan televisi, s. 28 (c). 

Catatan akhir 123 
(1), s. 97. Dalam kasus pemecatan pekerja, Undang-undang di negara Federasi Rusia (1), s. 140 dan 
Ukraina (1), s. 116, menyatakan bahwa semua utang harus dibayar pada hari pemutusan hubungan 
kerja, atau jika pekerja tidak bekerja pada hari itu, selambat-lambatnya pada hari berikutnya setelah nota 
keberatan pekerja yang diberhentikan bisa diselesaikan. Jika sengketa yang timbul terkait dengan jumlah 
upah, perusahaan harus membayar pada jumlah yang tidak dipersengketakan. 

Catatan akhir 124 
(2), s. 11. 

Catatan akhir 125 
(1), s. 104, (2), s. 19 (7). 

Catatan akhir 126 
(1), s. 108. 

Catatan akhir 127 
(1), s. 11 (7). Lihat juga Ghana (1), s. 33 (8). 

Catatan akhir 128 
(2), s. 31 (4). 

Catatan akhir 129 
(1), s. 222. Ini juga terjadi di Burkina Faso (1), s. 113; Kamerun (1), s. 68 (3); Republik Afrika Tengah (1), 
s. 105; Chad (1), s. 261; Komoro (1), s. 104; CÃ’te Gading (1), s. 32 (7); Djibouti (1), s. 100; Gabon (1), 
s. 152; Guinea (1), s. 215; Mali (1), s. L.103; Niger (1), s. 162; Rwanda (1), s. 97; Togo (1), s. 96bis. Di 
Zimbabwe (1), s. 13 (1), semua upah dan manfaat terutang pada saat pemutusan hubungan kerja harus 
dibayar sesegera mungkin setelah pemecatan pekerja, pemngunduran diri karena cacat, atau kematian. Di 
Finlandia (1), Ch. 2, s. 14, undang-undang menyatakan bahwa jika pembayaran utang yang timbul dari 
pemutusan hubungan kerja tertunda, karyawan berhak atas upah penuh untuk hari menunggu hingga 
maksimal enam hari kalender. Lihat juga Cina (1), s. 9, dan Yunani (1), s. 655. 

Catatan akhir 130 
(1), s. 88. 

Catatan akhir 131 
(1), s. 90. 

Catatan akhir 132 
(1), s. L.115. 

Catatan akhir 133 
Lihat, misalnya, Arkansas (8), s. 11-4-405 (a), (b); Hawaii (16), s. 388-3; Illinois (18), s. 115/5; Massachusetts 
(27), s. 148; Missouri (32), s. 290,110; Nevada (35), s. 608,020. Demikian pula, di Oregon (45), s. 
652,140, pembayaran jatuh tempo paling lambat akhir hari kerja pertama setelah pemutusan hubungan 
kerja. 
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Catatan akhir 134 
(1), s. 72. Ini juga terjadi di Jamahiriya Arab Libya (1), s. 32 (4); Oman (1), s. 56; Qatar (1), s. 30; Arab Saudi 
(1), s.117; Singapura (1), ss. 22, 23 (2). Demikian pula, di Yaman (1), s. 65, pembayaran jatuh tempo pada 
hari pengakhiran kecuali pekerja sukarela meninggalkan pelayanan, dalam hal upah harus dibayar dalam 
waktu enam hari sejak tanggal pekerja meninggalkan layanan tersebut. Selain itu, di provinsi Alberta 
Kanada (4), ss. 9, 10, ketika seorang majikan atau pegawai mengakhiri pekerjaan dengan memberikan 
pemberitahuan penghentian, pendapatan harus dibayar paling lambat tiga hari berturut-turut setelah 
hari terakhir kerja, sedangkan dalam kasus pemutusan kontrak kerja tanpa pemberitahuan penghentian, 
pembayaran ini dilakukan dalam waktu sepuluh hari berturut-turut setelah hari terakhir kerja. Di provinsi 
British Columbia (6), s. 18, pembayaran upah yang belum diselesaikan harus dilakukan 48 jam setelah 
majikan mengakhiri pekerjaan atau dalam enam hari ketika pekerja mengakhiri pekerjaan tersebut. 

Catatan akhir 135 
(1), s. 38. 

Catatan akhir 136 
(1), s. 48. 

Catatan akhir 137 
(1), ss. 20, 21. 

Catatan akhir 138 
(1), s. 11. 

Catatan akhir 139 
Hal ini terjadi, misalnya, di Colorado (10), s. 8-4-104 (1) (a), (b); Connecticut (11), s. 31-71C (a), (b); 
District of Columbia (14) s. 32-1303; Montana (33), s. 39-3-205 (1), (2); Utah (52), s. 34-28-5 (1), (2). 
Situasi ini sama di Alaska (5), s. 23.05.140 (b); Arizona (7) s. 23-353 (A), (B); New Hampshire (36), s. 
275:44 (I), (II), Texas (51), s. 61,014; dan West Virginia (57), s. 21-5-4 (b), (c), dalam kasus pemecatan 
seorang karyawan, majikan harus membayar semua upah dan kompensasi dalam waktu tiga sampai enam 
hari kerja, sedangkan dalam kasus pengunduran diri, pembayaran jatuh tempo pada hari pembayaran 
berikutnya. 

Catatan akhir 140 
(1), s. 81. Lihat juga India (1), s. 5 (2), (3), s. 21 (1) (ii). 

Catatan akhir 141 
(1), s. 19 (1) (c), (2), s. 2 (c). 

Catatan akhir 142 
(1), s. 70. Situasi ini sama di negara bagian Australia Queensland (7), s. 393 (6). 

Catatan akhir 143 
(2), s. 40 (2). 

Catatan akhir 144 
(1), s. 12. Demikian pula, di Belgia (1), s. 11, Malta (1), s. 28 (2), dan Inggris: Gibraltar (11), s. 19 
(3), pembayaran upah yang belum diselesaikan harus dilakukan tanpa penundaan dan dalam peristiwa 
apapun pada hari pertama setelah pemutusan kontrak kerja. Di Amerika Serikat, undang-undang negara 
menyediakan beberapa aturan bahwa pembayaran semua upah jatuh tempo pada hari gajian berikutnya 
yang dijadwalkan secara rutin, lihat, misalnya, Delaware (13), s. 1.103 (a); Kansas (21), s. 44-315; New 
Jersey (37), s. 34:11-4.3; North Carolina (40), s. 95-25,7 dan (41), s. 13-12,0308; North Dakota (42), s. 
34-14-03; Oklahoma (44), s. 40-165,3; Rhode Island (47), s. 28-14-4 (a); South Dakota (49), ss. 60-11-10, 
60-11-11, Virginia (54), s. 40,1-29 (A.1), Washington (55), s. 49.48.010; Wisconsin (58), s. 109,03 (2). Di 
negara-negara bagian lain, upah yang belum dibayar harus dibayar segera pada hari yang dijadwalkan 
secara rutin atau dalam jangka waktu sepuluh sampai 15 hari setelah tanggal pemecatan atau PHK, lihat, 



233

misalnya, Idaho (17), s. 45-606; Kentucky (22), s. 337,055; Louisiana (24), s. 631 (A) (1) (a); Maine (25), s. 
626. Selain itu, di Wyoming (59), s. 27-4-104 (a), upah harus dibayar dalam waktu lima hari dari tanggal 
pengakhiran, sementara di Michigan (28), s. 408,475, pembayaran dilakukan segera setelah jumlah dapat 
ditentukan dengan due diligence. 

Catatan akhir 145 
(1), s. 48. Demikian pula, di Viet Nam (1), s. 43, (2), s. 11, masing-masing pihak bertanggung jawab atas 
penyelesaian semua kewajiban yang belum dibayar ke pihak lain, dalam waktu tujuh hari dari tanggal 
berakhirnya kontrak kerja, meskipun dalam kasus-kasus khusus periode ini dapat diperpanjang hingga 30 
hari. Di Jepang (2), s. 23 (1), untuk pekerja yang meninggal atau meninggalkan pekerjaannya, majikan 
diwajibkan membayar upah, uang jaminan, tabungan, dan dana lainnya dan barang berharga yang 
menjadi hak pekerja itu dalam waktu tujuh hari. Demikian pula, di Republik Korea (1), s. 36, pekerja 
yang pensiun akan mendapatkan pembayaran semua upah, kompensasi, serta uang atau barang berharga 
lainnya dalam waktu 14 hari. 

Catatan akhir 146 
(1), s. 35 (7). 

Catatan akhir 147 
Di Newfoundland dan Labrador (9), s. 33 (2), dan Ontario (14), s. 11 (5), pembayaran tempo dalam 
waktu satu minggu, di Manitoba (7), s. 86 (1) (b) dalam waktu sepuluh hari, dan di Saskatchewan (17), s. 
48 (2) dalam waktu 14 hari setelah hari PHK. Selain itu, di New Brunswick (8), s. 37, semua upah yang 
diterima tetapi belum dibayar pada saat pemutusan hubungan kerja harus dibayar paling lambat pada 
saat karyawan itu tersebut masih terus dipekerjakan dan jika tidak, ia harus dibayar 21 hari setelah hari 
terakhirnya, sementara di Prince Edward Island (15), s. 30 (5), hukum menetapkan bahwa pembayaran 
yang menjadi hak karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pemberi kerja 
selambat-lambatnya pada hari terakhir dari periode pembayaran berikutnya. 

Catatan akhir 148 
(1), ss. 156, 231-233, 245-247, 250-251. 

Catatan akhir 149 
(1), s. 60. Namun, Pemerintah melaporkan bahwa pembayaran yang belum dilunasi harus diselesaikan 
segera setelah pemutusan kontrak kerja. 

Catatan akhir 150 
(2), s. 99. 

Catatan akhir 151 
(1), s. 22. 

Catatan akhir 152 
(2), ss. 42, 77. 

Catatan akhir 153 
(1), s. 244. 

Catatan akhir 154 
(1), s. 26. 

Catatan akhir 155 
Sebagai contoh, di Perancis, tidak ada ketentuan hukum yang secara tegas mewajibkan penyelesaian 
segera semua upah karena setelah pemutusan kontrak kerja, tapi Pemerintah berpandangan bahwa untuk 
hal itu berlaku prinsip-prinsip umum hukum Perancis. Pemerintah Belanda menyatakan bahwa, mengingat 
interval upah maksimum ditentukan dalam perundang-undangan nasional, tidak dianggap perlu untuk 
menetapkan ketentuan khusus mengenai penyelesaian akhir dari semua upah setelah kontrak kerja 
berakhir. Situasi ini sama dengan di Spanyol di mana, menurut informasi yang diberikan oleh Pemerintah, 
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penyelesaian akhir upah diatur berdasarkan ketentuan umum yang terkait dengan interval upah. Di 
Italia, pertanyaan mengenai hal itu biasanya dibahas dalam kesepakatan bersama dan Pemerintah telah 
melaporkan bahwa dengan tidak adanya ketentuan hukum tertentu, berlaku ketentuan umum bahwa 
pembayaran semua utang harus dilakukan sesegera mungkin. 

Catatan akhir 156 
(1), s. 6. Demikian pula, di Siprus, upah yang jatuh tempo pada saat pemutusan kontrak kerja tapi tidak 
dibayar oleh pemberi kerja dapat dipulihkan melalui gugatan perdata. 

Catatan akhir 157 
(1), s. 19. 

Catatan akhir 158 
(5), ss. 131 (1), 157, 161 (1) (g). Pemerintah telah menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan legislatif yang 
mengatur penyelesaian akhir upah ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, tapi pada prakteknya, setiap 
upah yang yang belum dibayar dan upah hari libur akan segera diselesaikan. Pemerintah Jerman telah 
melaporkan bahwa tidak ada ketentuan legislatif tertentu yang mencerminkan pasal ini dalam Konvensi, 
tetapi setiap pekerja yang sudah berakhir kontrak kerjanya berhak atas penyelesaian tunggakan upahnya 
atau membawa klaim ke pengadilan tenaga kerja. 

Catatan akhir 159 
Lihat RCE 2001, 359 (Libya Arab Jamahiriya) dan RCE 2002, 331 (Libya Arab Jamahiriya). 

Catatan akhir 160 
Lihat ILC, Sesi ke-83, 1996, Berita Acara, hal. 14/87. 

Catatan akhir 161 
Lihat RCE 1996, 180 (Libya Arab Jamahiriya) dan RCE 1997, 223 (Libya Arab Jamahiriya). Juga harus 
diingat bahwa, setelah pengusiran ribuan pekerja asing, khususnya pada pekerja berkebangsaan Mesir 
dan Tunisia, dari Libya Jamahiriya Arab pada bulan Agustus 1985, keluhan dan nota keberatan diajukan 
oleh Pemerintah Tunisia dan Federasi Serikat Pekerja Mesir. Mereka masing-masing menuduh Pemerintah 
Libya tidak memperhatikan Konvensi. Dua prosedur dipertimbangkan untuk menyelesaikan masalah ini. 
Sengketa ini akhirnya diselesaikan melalui serangkaian diskusi di bawah naungan Kantor Perburuhan. 
Keluhan tersebut akhirnya ditarik pada tahun 1987 dan nota keberatan ditarik sekitar empat tahun 
kemudian, pada tahun 1991, lihat GB.251/20/7; GB. 240/14/20; GB.232/17/32. 

Catatan akhir 162 
Lihat ILC, Sesi ke-79, 1992, Berita Acara, hal. 27/71. 

Catatan akhir 163 
Lihat GB.250/15/25, paragraf. 20-24. Komisi Ahli telah mengomentari tindakan yang akan diambil 
menyusul rekomendasi dari komite tripartit yang dirujuk dan mendesak Pemerintah Irak mengambil 
langkah yang tepat untuk memastikan jumlah pekerja yang tersangkut masalah ini dan jumlah yang 
terutang kepada mereka, sehingga jumlah pembayaran bisa ditentukan dan untuk dilaporkan sesuai pada 
kemajuan yang dicapai, lihat RCE 1993, 246 (Irak); RCE 1995, 229 (Irak); RCE 2001, 358 (Irak). 

Catatan akhir 164 
Lihat Buletin Resmi, Vol. LXXIV, 1991, Tambahan 1, Seri B, paragraf. 68-71, hal. 15. 

Catatan akhir 165 
Lihat ILC, Sesi ke-82, 1995, Berita Acara, hal. 24/99. 

Catatan akhir 166 
Lihat RCE 1996, 181 (Mauritania) dan RCE 2002, 332 (Mauritania). 
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Catatan akhir 167 
Lihat GB.265/12/6, paragraf. 21-24. Lihat juga GB.268/14/6 nota keberatan terkait diajukan pada tahun 
1997 oleh Konfederasi Serikat Pekerja Buruh Kongo (CSTC). 

Catatan akhir 168 
Lihat RCE 1997, 222 (Kongo); RCE 1998, 208 (Kongo); RCE 2001, 354 (Kongo). Komite telah menjalankan 
pengamatan serupa ke negara lain dalam hal langkah-langkah diambil untuk menjamin penerapan 
Konvensi terkait dengan penyelesaian akhir pada saat berakhirnya kontrak kerja, lihat, misalnya, RCE 
1995, 227 (CÃ’te Gading) . 

Catatan akhir 169 
Sebagai contoh, Komite telah menjawab permintaan langsung dalam pengertian ini ke Bolivia pada tahun 
1995 dan Venezuela pada tahun 2001. 

Catatan akhir 170 
Dalam teks yang pertama kali dikemukakan oleh Kantor Perburuhan muncul ketentuan yang dibuat 
untuk pembayaran pada hari kerja dan pada atau dekat tempat kerja “kecuali bila dinyatakan berbeda 
yang disahkan oleh pejabat yang berwenang”, lihat ILC, Sesi 31, 1948, Laporan VI (c) ( 2), hlm 83-84, 
91. Kata-kata ini kemudian diubah menjadi “kecuali dinyatakan cukup memadai”, tapi batasan kalimat 
ini pun dianggap lebih luas dan teks sekali lagi dirancang ulang dengan menyertakan referensi untuk 
pengecualian yang diatur oleh hukum, persetujuan atau keputusan. Ketentuan lebih lanjut direvisi untuk 
memastikan bahwa metode lain dapat digunakan hanya dengan syarat bahwa pekerja telah mengetahui 
tahu sebelumnya mengenai tempat dan tanggal pembayaran, lihat ILC, Sesi 31, 1948, Berita Acara, hal. 
463, dan ILC, Sesi ke-32, 1949, Berita Acara, hal. 509. 

Catatan akhir 171 
Pertanyaan ini dipertimbangkan dalam pendapat informal yang diberikan oleh Kantor tahun 1974 atas 
permintaan Pemerintah Jepang. 

Catatan akhir 172 
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sistem membayar yang ditangguhkan yang dipraktekkan di Afrika 
Selatan, lihat WR Bohning (ed.): Black Migration to South Africa, ILO, 1981, hlm 117-130. 

Catatan akhir 173 
Lihat Laporan Komisi Penyelidikan yang ditunjuk berdasarkan pasal 26 Konstitusi ILO untuk menguji ketaatan 
terhadap Konvensi tenaga kerja internasional tertentu oleh Republik Dominika dan Haiti sehubungan 
dengan pekerjaan pekerja Haiti pada perkebunan gula di Republik Dominika, Buletin Resmi , Vol. LXVI, 
1983, Tambahan Khusus, Seri B, paragraf. 541-542, hal. 159. 

Catatan akhir 174 
(7), s. 22 (e). Ini juga kasus di Argentina (1), s. 129; Belgia (1), ss. 13, 14; Bolivia (1), s. 53; Botswana (1), 
s. 79 (1); Ekuador (2), ss. 86, 96; Perancis (1), s. R.143-1; Yunani (3), s. 2 (1), (2); Guyana (1), s. 18 (4); 
Hongaria (1), s. 158 (1), (2); Irak (1), s. 42 (1); Kenya (1), s. 4 (2); Lebanon (1), s. 47; Libya Arab Jamahiriya 
(1), s. 32; Mauritius (1), s. 8 (4); Republik Moldova (2), s. 19 (1); (1), s. 103; Panama (1), s. 153; Sudan 
(1), s. 35 (5), (6); Swaziland (1), s. 50 (1); Republik Arab Syria (1), s. 47; Tanzania (1), s. 61 (2); Yaman (1), 
s. 61; Zambia (1), s. 44 (2). 

Catatan akhir 175 
(1), s. 63 (1). Bertentangan dengan undang-undang sebelumnya, UU Ketenagakerjaan baru tidak membuat 
ketentuan mengenai tempat pembayaran. 

Catatan akhir 176 
(1), s. 270 (1). Tidak ada ketentuan khusus dibuat, namun, untuk pembayaran upah pada hari kerja saja. 

Catatan akhir 177 
(1), ss. 123, 124. 
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Catatan akhir 178 
(1), s. 34. 

Catatan akhir 179 
(1), s. 37. Kode Buruh tidak mengandung ketentuan tentang tempat pembayaran upah, tetapi Pemerintah 
berpendapat bahwa syarat bahwa upah harus dibayar selama jam kerja secara implisit berarti bahwa 
pembayaran harus dilakukan pada atau dekat tempat kerja. 

Catatan akhir 180 
(1), s. 19 (3). Tidak tampak ada, namun, ada ketentuan dalam undang-undang tenaga kerja mengenai 
tempat pembayaran. 

Catatan akhir 181 
(1), s. 82 (2), (2), 86. 

Catatan akhir 182 
(1), s. 104, (2), Bk. III, Peraturan VIII, s. 4 (a). Pembayaran di tempat selain tempat kerja dapat dipengaruhi 
hanya: (i) jika kondisi alam membuat pembayaran tersebut tidak mungkin, (ii) ketika majikan menawarkan 
transportasi gratis, atau (iii) dalam kondisi lainnya asalkan waktu yang dihabiskan oleh karyawan untuk 
mendapatkan upah mereka dianggap sebagai kompensasi atas waktu kerja. 

Catatan akhir 183 
(1), s. 142. Tampaknya ada ada ketentuan dalam Kode Perburuhan yang berkaitan dengan tempat 
pembayaran upah. 

Catatan akhir 184 
(1), ss. 151, 152. 

Catatan akhir 185 
(1), s. 68. 

Catatan akhir 186 
(1), s. 29. 

Catatan akhir 187 
(1), s. 92. 

Catatan akhir 188 
(1), s. 116. 

Catatan akhir 189 
(1), s. 55. 

Catatan akhir 190 
(1), s. 87 (4), (5). Ini juga kasus di Benin (1), s. 222 (4); Burkina Faso (1), s. 112 (4); Kamerun (1), s. 68 
(5); Republik Afrika Tengah (1), s. 104 (3); Chad (1), s. 258; Komoro (1), s. 103 (4), (5); CÃ’te Gading (1), 
s. 32,2; Djibouti (1), s. 99 (4); Guinea (1), ss. 214, 215 (4); Mali (1), s. L.102; Mauritania (1), s. 89 (4), (5); 
Niger (1), s. 159; Togo (1), s. 95 (4). 

Catatan akhir 191 
(1), s. 151 (2). 

Catatan akhir 192 
(1), s. L.114 (4), (5). 

Catatan akhir 193 
(1), s. 1638K. 

Catatan akhir 194 
(1), s. 1614K. 
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Catatan akhir 195 
(1), s. 15. Demikian pula di Chili (1), s. 56, pembayaran jatuh tempo pada hari kerja, yaitu dari Senin 
sampai Jumat, di tempat kerja dan dalam waktu satu jam penghentian pekerjaan, kecuali disepakati lain 
oleh para pihak dengan hubungan kerja. 

Catatan akhir 196 
(2), ss. 108, 109. Ini juga terjadi di Brasil (2), s. 465; Kolombia (1), s. 138 (1); Kosta Rika (1), s. 170; 
Republik Dominika (1), s. 196; El Salvador (2), ss. 128, 131; Guatemala (2), s. 95; Guinea-Bissau (1), ss. 
103 (1), 104 (3); Honduras (2), s. 369. 

Catatan akhir 197 
(1), s. 55 (1). Lihat juga Mozambik (1), s. 53 (1) (b). 

Catatan akhir 198 
(1), s. 236. 

Catatan akhir 199 
(1), s. 136 (8). Ini juga terjadi di Azerbaijan (1), s. 172 (3); Belarusia (1), ss. 73, 75; Cina (1), s. 7; Estonia 
(2), s. 33; Finlandia (1), Ch. 2, s. 15; Kyrgyzstan (1), ss. 233 (4), 235 (1); Tajikistan (1), s. 108. 

Catatan akhir 200 
(2), s. 24 (1), (3). 

Catatan akhir 201 
(1), s. 151. 

Catatan akhir 202 
(1), s. 129. Ini juga terjadi di Slovenia (1), s. 134 (3). 

Catatan akhir 203 
(1), s. 120 (3). Ini juga terjadi di Tanjung Verde (1), s. 120 (1); Estonia (2), s. 31 (2); Guinea-Bissau (1), 
s. 103 (1); Lithuania (2), s. 11. Demikian pula, di Polandia (1), s. 86 (1), tempat, tanggal dan waktu 
pembayaran yang akan ditentukan dalam peraturan bekerja, sedangkan di Indonesia (2), s. 16, upah harus 
dibayar di tempat kerja biasanya dilakukan, atau di kantor perusahaan tersebut, kecuali ditentukan lain 
dalam peraturan kontrak atau perusahaan. 

Catatan akhir 204 
(1), s. 130 (4). 

Catatan akhir 205 
(1), s. 79 (1). Demikian pula, di Singapura (1), s. 25 (1), pembayaran gaji harus dilakukan pada hari kerja 
dan selama jam kerja di tempat kerja atau di tempat lain yang disepakati antara majikan dan karyawan, 
sedangkan di Republik Demokratik Kongo (1), s. 79 (2), upah yang harus dibayar pada waktu dan tempat 
yang telah disepakati. 

Catatan akhir 206 
(1), s. 18 (4). 

Catatan akhir 207 
(1), s. 8 (4). Demikian pula, di Qatar (1), s. 29 (3), pembayaran gaji harus dilaksanakan pada hari kerja dan 
selama jam kerja dan di tempat kerja biasa, atau di tempat lain yang disetujui oleh Direktur Buruh. 

Catatan akhir 208 
(1), s. 29. Demikian pula, di Slovenia (1), s. 135 (1), pembayaran jatuh tempo pada akhir hari pembayaran 
di tempat pembayaran biasa. 

Catatan akhir 209 
Namun, menurut laporan pemerintah, sebagai masalah di lapangan, pembayaran upah umumnya 
dilakukan di tempat kerja atau di sebuah bank di dekat tempat kerja atau tempat tinggal pekerja. 
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Catatan akhir 210 
(1), s. 32 (1) (a). 

Catatan akhir 211 
(1), ss. 55, 77. Hukum lebih lanjut menetapkan bahwa, jika pembayaran harus dilakukan di tempat lain, 
persetujuan tertulis dari karyawan tersebut harus diperoleh. Lihat juga Vietnam (1), s. 59 (1). 

Catatan akhir 212 
(1), s. 5 (4). Ini juga kasus di Myanmar (1), s. 5 (4); Inggris Raya: Gibraltar (11), s. 17 (2); Jersey (17), s. 10; 
Montserrat (21), s. 16 (1); Kepulauan Virgin (22), s. C34 (2). 

Catatan akhir 213 
(1), s. 8. 

Catatan akhir 214 
(2), s. 323b. 

Catatan akhir 215 
Lihat, misalnya, Keputusan tentang Perawatan Anak Tasmania dan Pelayanan Anak, s. 3 (a); Keputusan 
Pekerja Transportasi Umum, s. 32 (h); Keputusan Industri Otomotif, Bagian III, s. 7 (c); Pembersihan dan 
Penghargaan Properti Jasa, s. 23. Namun, pembayaran penuh selama jam kerja biasa secara jelas diatur 
dalam keputusan tertentu, seperti Keputusan Industri Pakaian, s. 23 (a); Keputusan Konstruksi Sipil dan 
Pemeliharaan, s. 28 (b); Keputusan Wireworking, s. 24 (c); Keputusan Dokter Gigi, s. 21; Keputusan Sekolah 
Independen (Guru) Tasmania, Bagian III, s. 4 (a). Lebih jarang, ketentuan dibuat untuk pembayaran upah 
di tempat kerja, misalnya dalam Keputusan Hiburan, s. 19. 

Catatan akhir 216 
Lihat, misalnya, Arkansas (8), s. 11-4-402 (b); Connecticut (11), s. 31-71b (b); Delaware (13), s. 1102 (b); 
Iowa (20), s. 91A.3 (3); Maryland (26), s. 3-502 (b); Massachusetts (27), s. 151; Minnesota (29), s. 181,10; 
New Jersey (37), s. 34:11-4.2, Texas (51), s. 61,017; Utah (52), s. 34-28-3 (1) (c); Wyoming (59), s. 27-4-
101 (a). 

Catatan akhir 217 
Lihat, misalnya, Newfoundland dan Labrador (9), s. 34 (1); Ontario (14), s. 11 (3); Quebec (16) ss. 44, 45; 
Saskatchewan (17), s. 48 (3). 

Catatan akhir 218 
Pendapat informal untuk kasus ini diberikan oleh Kantor Perburuhan tahun 1954 atas permintaan Pemerintah 
Republik Federal Jerman, lihat Buletin Resmi, Vol. 37, 1954, hal. 390. Harus diingat, dalam hal ini, bahwa 
teks dari ketentuan ini diubah pada pembahasan Konferensi pertama khusus untuk tujuan membuat jelas 
bahwa pembayaran upah di tempat-tempat minuman beralkohol secara kategoris dilarang, perluasan 
kepada toko-toko dan tempat-tempat hiburan ini dimaksudkan sebagai perlindungan dari kemungkinan 
terjadinya pelecehan di daerah tersebut; melihat ILC, 31 Sesi, 1948, Berita Acara, hal. 463. 

Catatan akhir 219 
(9), s. 78 (6); (10), s. 206 (b). Ini juga kasus di Ghana (1), s. 53 (5); Yunani (3), s. 2 (1); Guyana (1), s. 26; 
Israel (1), s. 15; Belanda (3), s. 19 (1). Demikian pula, di Inggris: Montserrat (21), s. 14, dan Virgin Island 
(22), s. C34 (3), tidak ada pembayaran upah dapat dilakukan di setiap toko atau tempat penjualan anggur, 
bir, atau minuman keras beralkohol lain atau difermentasi. 

Catatan akhir 220 
(1), s. 4 (3). 

Catatan akhir 221 
(2), s. 86. 
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Catatan akhir 222 
(1), s. 158 (1). Ini juga terjadi di Tanjung Verde (1), s. 120 (2), dan Guinea-Bissau (1), s. 103 (4). 

Catatan akhir 223 
(2), Bk. III, Peraturan VIII, s. 4 (b). Demikian pula, di Namibia (1), s. 37 (e) pengusaha dilarang membayar 
karyawan di sebuah toko, toko minuman atau tempat lain di mana minuman keras memabukkan disimpan 
atau dijual atau tempat hiburan. 

Catatan akhir 224 
(1), s. 129. Ini juga terjadi di Bahama (1), s. 63 (2); Barbados (1), s. 14; Benin (1), s. 222 (4); Bolivia (1), s. 
53; Botswana (1), s. 86 (1); Burkina Faso (1), s. 112 (4); Kamerun (1), s. 68 (5); Republik Afrika Tengah (1), 
s. 104 (3); Chad (1), s. 258; Kolombia (1), s. 138 (2); Komoro (1), s. 103 (5); Kongo (1), s. 87 (4); Kosta Rika 
(1), s. 170; Republik Demokratik Kongo (1), s. 79 (3); Djibouti (1), s. 99 (4); Dominika (1), s. 14; El Salvador 
(2), s. 129; Gabon (1), s. 151 (2); Guinea (1), s. 214; Honduras (2), s. 369; Luksemburg (1), s. 3; Malaysia 
(1), s. 28; Mali (1), s. L.102; Malta (1), s. 19 (3); Mauritania (1), s. 89 (4); Meksiko (1), s. 123A-XXVII (d); 
Maroko (1), s. 8; Niger (1), s. 159; Nigeria (1), s. 3; Rwanda (1), s. 92; Senegal (1), s. L.114 (4); Swaziland 
(1), s. 49; Tanzania (1), s. 66 (1); Togo (1), s. 95 (4); Tunisia (1), s. 142; Ukraina (2), s. 24 (3); Inggris Raya: 
Gibraltar (11), s. 17 (2); Zambia (1), s. 44 (4). Demikian pula, di Jerman (1), s. 115a, pembayaran upah 
tidak dapat dilakukan di restoran dan penjualan poin tanpa pe4rsetujuan pihak berwenang. Namun, 
Pemerintah telah menyatakan bahwa ketentuan ini dianggap ketinggalan zaman dan harus dicabut. 

Catatan akhir 225 
(1), s. 14. 

Catatan akhir 226 
(1), s. 32,2. 

Catatan akhir 227 
(2), s. 96. 

Catatan akhir 228 
(1), s. R.143-1. 

Catatan akhir 229 
(2), s. 95. 

Catatan akhir 230 
(1), s. 8 (5). 

Catatan akhir 231 
(1), s. 26. 

Catatan akhir 232 
(1), s. 152. 

Catatan akhir 233 
(14), s. 54; (15), ketentuan akhir. Dengan undang-undang yang diberlakukan pada 1994, ketentuan 
melarang pembayaran upah di tempat-tempat hiburan, kantin atau toko telah dicabut. Namun menurut 
laporan awal pemerintah, membayar upah di tempat semacam itu tidaklah lazim.  
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414. Seperti yang telah dicatat pada pengantar survei ini, ketentuan tentang informasi adalah satu dari lima 
obyek utama di antara instrumen-instrumen yang sedang dibahas ini diartikulasikan. Konvensi memuat 
aturan-aturan substantif untuk memastikan bahwa para pekerja memasuki dan mencari pekerjaan dengan 
penuh kesadaran tentang kondisi upah yang berlaku bagi mereka. Pasal 14 meminta upaya-upaya yang 
efektif untuk diambil, bila diperlukan, untuk menginformasikan kepada para pekerja mengenai syarat-syarat 
dan kekhususan upah mereka, sementara itu Pasal 15 (d) mewajibkan penyimpanan catatan upah yang 
memadai dalam segala hal yang sesuai. Selain itu, Ayat 6 dan 7 Rekomendasi menyebutkan rincian dari 
kondisi-kondisi upah yang harus dipahami oleh para pekerja, seperti tingkat upah yang dapat dibayarkan, 
metode penghitungan dan interval pembayaran, serta rincian mengenai penghitungan pendapatan mereka 
dalam kaitannya dengan setiap periode pembayaran.

1.  Pemberitahuan tentang persyaratan upah kepada pekerja sebelum   
 memasuki pekerjaan

415. Menurut ketentuan Pasal 14 (a) Konvensi, langkah-langkah efektif harus diambil, jika diperlukan, untuk 
memastikan para pekerja mendapatkan informasi tentang persyaratan upah di mana mereka bekerja, dengan 
cara yang sesuai dan mudah dimengerti sebelum mereka mulai bekerja, dan ketika terjadi perubahan. 
Ketentuan ini dilengkapi dengan ayat 6 dari Rekomendasi, yang menyebutkan rincian persyaratan upah 
untuk dipahami para pekerja dan yang harus meliputi, apapun yang sesuai, mengenai: (a) tingkat upah 
yang dibayarkan, (b ) metode perhitungan (c) periodisitas pembayaran upah, (d) tempat pembayaran, dan 
(e) kondisi di mana pemotongan dapat dilakukan. (Catatan akhir 1)

416. Dalam hal ini, Komite menganggap bahwa ada dua hal yang membutuhkan komentar-komentar awal.  
Pertama, ungkapan “sebelum mereka mulai bekerja,” mungkin memerlukan beberapa klarifi kasi karena, 
jika dipahami secara literal, maka akan terlihat mengharuskan dalam setiap kasus, semua bagian upah 
diberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan sebelum hubungan kerja dibangun. Seperti yang 
diungkapkan di dalam kerja persiapan, ungkapan ini digunakan untuk menjelaskan bahwa para pekerja 
harus diberitahu tentang kondisi upah mereka “pada saat mereka bekerja”, tetapi tidak harus sebelum awal 
masa kerja karyawan. (Catatan akhir 2) Mengingat bahwa niat dari para penyusun Konvensi adalah untuk 
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memastikan bahwa para pekerja menerima informasi penting sehubungan dengan upah mereka pada 
saat keterlibatan mereka, akan terlihat bahwa informasi tersebut dapat diberikan sebelum atau pada saat 
dimulainya pekerjaan. Meskipun di beberapa negara, seperti dijelaskan di bawah, pemberitahuan tentang 
persyaratan upah kepada pekerja secara tegas diperlukan sebelum kesimpulan formal kontrak kerja atau 
sebelum pelaksanaan kontrak ini dimulai, kebutuhan informasi yang diatur dalam Pasal 14 (a) Konvensi 
tidak berlaku secara kaku pada periode sebelum pembentukan hubungan kerja, tetapi juga bisa mencakup 
periode yang cukup singkat setelah dimulainya pekerjaan.

417. Hal yang kedua berkaitan dengan sifat dari kewajiban bagi negara yang meratifi kasi yang muncul dalam 
Pasal di Konvensi ini. Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa kata-kata “bila diperlukan” disisipkan pada awal 
Pasal 14 sebelum pembahasan Konferensi kedua dengan alasan bahwa tindakan sebaliknya tampak akan 
diperlukan oleh pejabat yang berwenang, bahkan bila kewajiban substantifnya dipenuhi dalam prakteknya. 
(Catatan akhir 3) Oleh karena itu, seperti yang akhirnya disusun, Pasal 14 jelas merupakan ketentuan 
permisif, yang menyerahkan ke pihak yang berwenang untuk menentukan apakah langkah-langkah yang 
ada sudah efektif dan apakah ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan.

1.1. Bagian-bagian upah yang dicantumkan di dalam kontrak kerja.

418. Hukum nasional mengandung kekayaan aturan terkait dengan keharusan memberikan informasi kepada 
para pekerja tentang syarat-syarat upah di mana mereka bekerja. Dalam beberapa kasus, ketentuan itu 
mengekspresikan aturan yang dibuat sangat rinci seperti yang akan diberikan sebelum penandatanganan 
kontrak kerja, atau sebelum pekerja baru direkrut mengambil tugas mereka. Misalnya, di Republik Ceko 
(Catatan akhir 4) dan Slovakia, (Catatan akhir 5) sebelum masuk ke dalam kontrak kerja, pengusaha 
diwajibkan untuk memperkenalkan karyawan dengan hak-hak mereka yang akan mereka peroleh dan 
kewajiban mereka di  dalam kontrak kerja, serta persyaratan kerja dan upah mereka. Selain itu, pengusaha 
terikat untuk memberitahu karyawan setiap perubahan mekanisme (modus) remunerasi, tingkat upah, 
atau persyaratan pengupahan. Di Zambia, (Catatan akhir 6) pemberi kerja harus, sebelum seorang 
karyawan memulai pekerjaannya atau ketika ada perubahan dalam sifat pekerjaan tersebut, menjelaskan 
kepada karyawan mengenai tingkat upah dan persyaratan yang terkait dengan pembayaran tersebut, 
sementara di Demokrat Republik Kongo, (Catatan akhir 7) majikan terikat untuk memberikan salinan 
draft kontrak dan dokumen penting yang dimaksud kepada pekerja dalam waktu setidaknya dua hari kerja 
sebelum penandatanganan kontrak. Di Malaysia, (Catatan akhir 8) setiap majikan harus memberitahukan 
setiap perubahan dalam persyaratan dan kondisi pekerjaan yang mempengaruhi upah mereka, dan 
salinan resmi tentang keterangan bagian-bagian upah yang tercatat ketika mereka mendaftar, termasuk 
tingkat upah, tunjangan lainnya, upah lembur dan manfaat lainnya kepada setiap karyawan pada atau 
sebelum tanggal dimulainya pekerjaan. Demikian pula, di Sri Lanka, (Catatan akhir 9) setiap majikan 
harus menginformasikan kepada karyawan pada tanggal awal mereka bekerja mengenai rincian yang 
berhubungan dengan persyaratan pekerjaan, termasuk informasi mengenai gaji, remunerasi dasar, skala 
remunerasi dan interval pembayaran dan segala tunjangan. Semua keterangan tersebut harus diberikan 
secara tertulis dalam bahasa yang dengan mudah dipahami karyawan tersebut, dan karyawan harus 
menandatangani tanda terima dalam satu salinan untuk disimpan oleh pemberi kerja.

419. Pada sebagian besar kasus, hukum dan peraturan nasional mengharuskan rincian remunerasi dimasukkan 
dalam perjanjian individu atau kontrak kerja. Di Malta, (Catatan akhir 10) sebuah kontrak jasa secara tertulis 
harus berisi, antara lain, keterangan seperti tingkat upah normal dan lembur, periodisitas pembayaran 
upah, hak cuti dan syarat-syarat di mana denda mungkin diberlakukan. Bila kontrak tidak tertulis, majikan 
harus memberikan atau mengirim pernyataan yang ditandatangani yang menunjukkan keterangan yang 
sama dalam waktu enam hari pertama. Demikian pula, di Uganda, (Catatan akhir 11) dalam setiap kontrak 
tertulis harus ada indikasi tingkat upah, metode perhitungan, periodisitas pembayaran, uang muka upah 
dan cara pembayaran dari setiap uang muka tersebut, sedangkan pekerja yang dipekerjakan tanpa kontrak 
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tidak tertulis harus diberi kartu kerja yang harus menyebutkan tingkat pembayaran, sejumlahmanfaat 
dalam bentuk barang, seperti makanan. Di Republik Moldova (Catatan akhir 12) dan Ukraina, (Catatan 
akhir 13) undang-undang menyatakan bahwa, pada saat pembuatan kontrak kerja, pemberi kerja 
berkewajiban menginformasikan pekerja tentang kondisi seperti tingkat upah, bentuk remunerasi, metode 
perhitungan, interval pembayaran, tempat pembayaran dan pemotongan. Ditetapkan juga bahwa pekerja 
harus diberitahu tentang setiap perubahan dalam sistem upah dan jumlah upah, paling lambat dua bulan 
sebeliumnya. Selain itu, lima hari setelah perekrutan, unit yang mempekerjakan harus memberikan buku 
upah yang menunjukkan persyaratan kerja dan metode perhitungan upah gaji kepada semua karyawan. 
Di Jepang (Catatan akhir 14) dan Republik Korea, (Catatan akhir 15) undang-undang menetapkan 
bahwa dalam menghasilkan kontrak kerja, pemberi kerja harus secara jelas menyatakan upah, jam kerja 
dan persyaratan kerja yang lain kepada pekerja, termasuk keterangan seperti bentuk remunerasi, metode 
perhitungan dan tanggal penutupan pembukuan upah dan pembayaran upah.

420. Selain itu, di Bulgaria, (Catatan akhir 16) Polandia, (Catatan akhir 17) Venezuela (Catatan akhir 18) 
dan Yaman, (Catatan akhir 19) kontrak kerja harus menunjukkan tempat, sifat pekerjaan dan ketentuan 
pembayaran remunerasi pekerja, sementara di Bahrain, (Catatan akhir 20) Niger (Catatan akhir 21), dan 
Senegal, (Catatan akhir 22) kontrak harus dibuat secara tertulis dan menunjukkan, di antara informasi 
yang lain, jumlah upah yang disepakati, metode dan waktu pembayaran, dan semua komponen upah yang 
diterima secara tunai atau barang. Di Seychelles, (Catatan akhir 23) kontrak kerja, baik untuk pekerjaan 
berkelanjutan, pekerjaan tetap atau paruh waktu, harus menentukan seakurat mungkin, di antara data 
yang lain, sifat dan tempat kerja, remunerasi atau upah  yang akan dibayar, periode pembayaran, dan 
tunjangan lainnya yang akan diterima pekerja, sedangkan pada kasus pekerja yang buta huruf, kontrak 
harus dibacakan, dijelaskan dan dibuktikan, atas nama pekerja, oleh seorang saksi di mana tanda tangan, 
nama lengkap, dan alamat saksi harus muncul pada kontrak. Di Mesir, (Catatan akhir 24) kontrak kerja 
harus tertulis dan harus mencakup, di antara indikasi lainnya, upah yang disepakati dan cara dan tanggal 
pembayaran, bersama semua manfaat dalam bentuk uang dan dalam bentuk barang/jasa yang disepakati, 
sedangkan di China, (Catatan akhir 25) Kuwait (Catatan akhir 26) dan Vietnam (Catatan akhir 27) 
hukum hanya menyatakan bahwa besarnya gaji atau upah adalah salah satu ketentuan utama yang harus 
terkandung dalam kontrak kerja.

421. Selain itu, di Indonesia, (Catatan akhir 28) perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis harus menunjukkan 
jumlah upah dan cara pembayaran, yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian 
kerja bersama, dan hukum yang berlaku. Di Botswana, (Catatan akhir 29) undang-undang mewajibkan 
majikan mengeluarkan dan menandatangani, dalam rangkap dua, kartu kerja yang menunjukkan tanggal 
dimulainya pekerjaan, tingkat upah biasa dan lembur, interval gaji, jam-jam biasa kerja dan jumlah 
hari cuti per tahun, dan mereka harus memberikan kartu kerja kepada karyawan untuk disimpan. Di 
Amerika Serikat, (Catatan akhir 30) banyak undang-undang negara bagian tentang ketenagakerjaan 
secara khusus mengharuskan majikan untuk memberitahu karyawan pada saat perekrutan tentang tingkat 
upah, pemotongan yang mungkin dilakukan, serta hari dan tempat pembayaran. Selain itu, majikan 
harus memberitahukan karyawan setiap perubahan pada hari pembayaran, sebelum waktu perubahan 
tersebut. Di Kanada, (Catatan akhir 31) beberapa yurisdiksi telah mengatur kewajiban-kewajiban pemberi 
kerja untuk memberikan informasi tentang kondisi kerja kepada pekerja pada saat atau sebelum masuk 
kerja. Pemerintah telah melaporkan, bahwa semua provinsi di Kanada, tidak termasuk wilayah-wilayah, 
menawarkan telepon bebas pulsa yang memberikan informasi tentang standar-standar ketenagakerjaan, 
dan memiliki situs web yang memberikan informasi tentang standar buruh, seperti kondisi kerja dan 
pemotongan upah. Selain itu, sarana komunikasi lainnya, seperti lokakarya, seminar, brosur, lembar fakta, 
perpustakaan umum dan distribusi dari undang-undang tenaga kerja kepada mitra sosial, digunakan 
dalam berbagai yurisdiksi.

422. Terkait  dengan beberapa hal yang dibahas dalam Pasal di dalam Konvensi ini, undang-undang di hampir 
semua negara Eropa mencerminkan ketentuan Dewan Eropa yang tertuang dalam Instruksi 91/533/EEC, 
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yang diadopsi pada tanggal 14 Oktober 1991, mengenai kewajiban majikan untuk menginformasikan 
kepada karyawan mengenai persyaratan yang berlaku untuk kontrak atau hubungan kerja. Menurut 
ketentuan Instruksi, yang “dirancang untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada karyawan 
dari pelanggaran yang mungkin terjadi terhadap hak-hak mereka dan untuk menciptakan transparansi 
yang lebih besar pada pasar tenaga kerja”, pemberi kerja wajib memberitahukan kepada karyawan dalam 
waktu dua bulan setelah dimulainya pekerjaan satu aspek penting dari hubungan kontrak atau pekerjaan, 
termasuk sekurang-kurangnya: (i) identitas para pihak; (ii) tempat kerja, (iii) judul, kelas, sifat atau kategori 
pekerjaan, atau deskripsi singkat tentang pekerjaan tersebut, (iv) tanggal dimulainya, (v) jumlah cuti 
dibayar, (vi) lamanya periode pemberitahuan yang harus dipenuhi oleh para pihak; (vii) jumlah dasar, 
unsur-unsur komponen lainnya dan frekuensi pembayaran; (viii) panjang hari atau minggu kerja karyawan 
yang normal. Informasi yang diperlukan dapat diberikan dalam bentuk kontrak kerja tertulis, atau surat 
pengangkatan, atau satu atau lebih dokumen tertulis lainnya. Petunjuk lebih lanjut menetapkan bahwa 
setiap perubahan pada rincian tersebut di atas harus menjadi subyek dari dokumen tertulis yang akan 
diberikan oleh majikan kepada karyawan selambat-lambatnya satu bulan setelah tanggal mulai berlakunya 
perubahan dimaksud. (Catatan akhir 32)

423. Sebagian besar negara Eropa telah membuat hukum dan aturan tertentu yang mengadopsi prinsip Instruksi 
ke dalam legislasi nasional. Misalnya, di Italia (Catatan akhir 33) dan Belanda, (Catatan akhir 34) 
pemberi kerja wajib menyediakan kepada karyawan, dalam waktu satu bulan dari dimulainya masa kerja, 
pernyataan tertulis yang menunjukkan, di antara informasi lainnya, tingkat upah dan interval pembayaran. 
Bila karyawan tersebut bekerja di luar negeri, informasi juga harus diberikan tentang mata uang yang 
akan digunakan untuk pembayaran. Selain itu, setiap perubahan harus diberitahukan kepada karyawan 
secara tertulis dalam waktu satu bulan sebelum perubahan tersebut berlaku. Demikian pula, di Siprus 
(Catatan akhir 35) dan Yunani, (Catatan akhir 36) setiap pemberi kerja wajib menginformasikan kepada 
karyawan tentang unsur-unsur penting kontrak kerja, termasuk semua elemen remunerasi yang menjadi 
hak karyawan dan frekuensi pembayaran. Informasi harus disediakan secara tertulis (dalam bentuk surat, 
kontrak keterlibatan atau dokumen lainnya yang ditandatangani oleh pemberi kerja) dan tidak lebih dari 
satu bulan dalam kasus Siprus dan dua bulan dalam kasus Yunani setelah dimulainya pekerjaan, kecuali 
untuk pekerja yang hubungan kerjanya tidak melebihi dari satu bulan. Di Spanyol, (Catatan akhir 37) 
dalam kasus kontrak kerja dengan durasi yang lebih lama dari empat minggu, majikan terikat untuk 
menyediakan pekerja dengan informasi tertulis mengenai persyaratan kerja, termasuk jumlah upah awal, 
upah tambahan, dan interval pembayaran.

424. Selain itu, di Austria, (Catatan akhir 38) pemberi kerja diwajibkan menyampaikan kepada karyawan, 
segera setelah dimulainya hubungan kerja, penjelasan tertulis mengenai hak-hak pokok dan kewajiban 
yang timbul dari kontrak kerja yang harus mencakup informasi tentang remunerasi awal, dan terutama 
upah pokok dan komponen lain dari remunerasi, seperti pembayaran khusus, dan tanggal jatuh tempo  
remunerasi. Karyawan juga harus segera diberitahu mengenai setiap perubahan, atau dalam hal apapun 
paling lambat satu bulan setelah tanggal efektif mereka. Demikian pula, di Norwegia, (Catatan akhir 39) 
semua hubungan kerja harus dicakup dengan kontrak tertulis yang memuat keterangan seperti skala gaji 
yang berlaku atau upah yang disetujui sejak dimulainya hubungan kerja, tunjangan lain, dan pembayaran 
lain, seperti pembayaran pensiun, tunjangan makan atau tunjangan akomodasi, dan interval pembayaran. 
Informasi dapat berupa referensi tentang hukum, peraturan dan kesepakatan bersama yang mengatur 
masalah ini, dan setiap perubahan dalam hubungan kerja harus ditunjukkan dalam kontrak pada 
kesempatan pertama dan paling lambat satu bulan setelah tanggal diberlakukannya perubahan tersebut. 
Di Inggris, (Catatan akhir 40) menurut ketentuan Undang-Undang tantang Hak Ketenagakerjaan, pemberi 
kerja diwajibkan memberikan kepada karyawan, selambat-lambatnya dua bulan setelah awal pekerjaan 
tersebut, pernyataan tertulis mengenai keterangan pekerjaan, termasuk skala remunerasi atau metode 
penghitungan remunerasi dan interval pembayaran, sedangkan dalam kasus perubahan, pernyataan lebih 
lanjut harus diberikan pada kesempatan pertama dan, dalam hal apapun, tidak lebih dari satu bulan 
setelah perubahan tersebut.
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7.1.  Instruksi 91/533/EEC tanggal 14 Oktober 1991 tentang kewajiban pemberi kerja 
untuk menginformasikan kepada para pegawai tentang persyaratan yang berlaku di 
dalam kontrak atau hubungan ketenagakerjaan.

Pasal 2
Kewajiban untuk memberikan informasi
1 Seorang majikan wajib memberitahukan karyawan kepada siapa Instruksi ini berlaku, yang 

selanjutnya disebut sebagai “karyawan”, suatu aspek penting dari kontrak atau hubungan kerja.
2.  Informasi yang dimaksud dalam ayat 1 meliputi sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 (A)  identitas para pihak;
 (B)  tempat kerja; bila tidak ada tempat kerja tetap atau utama, pada prinsipnya bahwa karyawan 

 tersebut dipekerjakan di berbagai tempat dan tempat terdaftar dari bisnis atau, bila sesuai, 
 tempat kedudukan pemberi kerja;

 (C)  (i)  jabatan, tingkatan, sifat atau kategori pekerjaan di mana karyawan tersebut bekerja,  
  atau

  (Ii)  spesifi kasi singkat atau uraian pekerjaan;
 (D)  tanggal dimulainya hubungan kontrak atau pekerjaan;
 (E)  dalam kasus kontrak atau hubungan kerja sementara, durasi yang diharapkan;
 (F)  jumlah cuti yang dibayarkan kepada karyawan yang berhak atau, jika ini tidak dapat ditunjukkan 

 ketika informasi diberikan, prosedur untuk mengalokasikan dan menentukan cuti tersebut;
 (G)  panjang periode pemberitahuan yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja dan karyawan bila 

 kontrak atau hubungan kerja diakhiri atau, ketika hal ini tidak dapat ditunjukkan ketika 
 informasi diberikan, metode untuk menentukan periode-periode pemberitahuan tersebut;

 (H)  jumlah dasar awal, unsur-unsur komponen lain dan frekuensi pembayaran remunerasi yang 
 menjadi hak karyawan;

  (i)  Jumlah hari atau minggu kerja normal bagi karyawan tersebut; 
 (J)  bila sesuai;;
  (i)  kesepakatan bersama yang mengatur kondisi kerja karyawan, atau
  (ii)  Apabila kesepakatan bersama dibuat di luar bisnis oleh badan atau lembaga khusus, 

  nama badan yang kompeten atau lembaga bersama di mana kesepakatan tersebut dibuat. 
  (...)

Pasal 3

Sarana informasi
1.  Informasi yang dimaksud dalam Pasal 2 (2) dapat diberikan kepada karyawan, paling lambat dua 

bulan setelah dimulainya pekerjaan, dalam bentuk:
 (A)  kontrak kerja yang tertulis; dan / atau
 (B)  surat keterlibatan, dan / atau
 (C)  satu atau lebih dokumen tertulis lainnya, di mana salah satu dokumen berisi setidaknya semua 

 informasi yang dimaksud dalam Pasal 2 (2) (a), (b), (c), (d), (h) dan ( i). (...).

Pasal 5
Mempertahankan hak
1.  Negara anggota harus memperkenalkan ke dalam sistem hukum nasional mereka mengenai 

langkah-langkah yang diperlukan yang memungkinkan seluruh karyawan yang menganggap 
dirinya dirugikan oleh kegagalan di dalam memenuhi kewajiban yang timbul dari Instruksi ini, 
untuk mengejar klaim mereka melalui proses peradilan setelah menggunakan badan pemerintah 
yang berwenang lain yang dimungkinkan (...)
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Pasal 8
Mempertahankan hak

1.  Negara Anggota harus memperkenalkan ke dalam sistem hukum nasional mereka mengenai 
langkah-langkah yang diperlukan untuk memungkinkan seluruh karyawan yang menganggap 
dirinya dirugikan oleh kegagalan untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari Instruksi ini untuk 
mengejar klaim mereka melalui proses peradilan setelah menggunakan badan pemerintah yang 
berwenang lain yang dimungkinkan. (...)

425. Periode di mana pekerja harus diberitahu tentang persyaratan upah dari pekerjaan mereka, sangat 
berbeda antara satu negara dengan negara yang lain, dan dapat bervariasi dari beberapa hari sampai 
beberapa minggu atau bulan dari dimulainya pekerjaan tersebut. Misalnya, di Nigeria, (Catatan akhir 41) 
pengusaha wajib memberitahukan pekerja mereka melalui pernyataan tertulis yang menyebutkan tingkat 
upah, metode perhitungan, serta cara dan periodisitas pembayaran paling lambat tiga bulan setelah 
dimulainya pekerjaan, dan dalam kasus adanya perubahan dalam pekerjaan, pekerja harus diberitahu 
tentang sifat perubahan tersebut dengan pernyataan tertulis tidak lebih dari satu bulan setelah perubahan.
Undang-undang juga mengatur bahwa tidak ada seorang pekerja yang dapat dipekerjakan sampai mereka 
dibawa ke hadapan seorang pegawai ketenagakerjaan resmi dan pihak yang terakhir yakin bahwa para 
pekerja yang direkrut memahami dan setuju dengan ketentuan-ketentuan tersebut.  Di Swaziland, (Catatan 
akhir 42) misalnya, pemberi kerja harus menyerahkan kepada setiap karyawan dalam waktu enam minggu 
dimulainya masa kerja, formulir yang sudah dilengkapi berisi keterangan tertulis, seperti upah dan metode 
perhitungan, interval pembayaran, jam kerja normal, hak liburan tahunan, libur umum yang dibayar, 
pembayaran selama sakit, dll Di Dominika, (Catatan akhir 43) kontrak kerja harus dipersiapkan secara 
tertulis selambat-lambatnya 14 hari setelah tanggal dimulainya pekerjaan dan harus ditetapkan, di antara 
indikasi lain, tingkat upah atau metode yang digunakan untuk menghitung gaji karyawan, interval gaji, 
uang lembur, cuti sakit dan hak cuti tahunan dan upah yang merupakan hak dari pekerja selama cuti 
tersebut. Dalam kasus Brazil, (Catatan akhir 44) pemberi kerja harus mendaftarkan semua informasi yang 
relevan, termasuk tingkat remunerasi, bentuk pembayaran, dan perkiraan jumlah yang diterima sebagai 
tips, dalam buku kerja pekerja dalam waktu 48 jam sejak tanggal perekrutan.

426. Di negara tertentu, undang-undang melahirkan kewajiban untuk menunjukkan di dalam kontrak kerja, 
beberapa, tapi tidak semua, rincian persyaratan upah yang disebutkan dalam Pasal 6 dari Rekomendasi 
tersebut. Misalnya, di Pantai Gading (Catatan akhir 45) dan Madagaskar, (Catatan akhir 46) kontrak 
kerja atau surat pengangkatan harus menunjukkan, di antara rincian lainnya, posisi hirarkis pekerja, upah 
dan tambahan upah, tetapi tidak ada referensi dibuat untuk periodisitas pembayaran, tempat pembayaran, 
metode perhitungan atau persyaratan dan batas-batas pemotongan. Demikian pula, di Meksiko, (Catatan 
akhir 47) Panama (Catatan akhir 48) dan Paraguay, (Catatan akhir 49) hukum hanya menentukan 
bentuk dan besarnya upah yang muncul dalam kontrak kerja tertulis. Di Republik Islam Iran (Catatan 
akhir 50) dan Irak, (Catatan akhir 51) undang-undang menetapkan secara umum bahwa kontrak kerja 
harus berisi informasi tentang upah atau gaji pokok dan setiap tambahan upah. Di Hongaria, (Catatan 
akhir 52) kontrak kerja harus menentukan upah dasar karyawan, tugas resmi dan tempat kerja, sedangkan 
di Sudan, (Catatan akhir 53) kontrak kerja harus mencantumkan keterangan seperti seperti tingkat upah 
yang disepakati dan tanggal pembayaran.

427. Di negara lain, seperti Benin, (Catatan akhir 54) Kamerun, (Catatan akhir 55) Mali (Catatan akhir 56) 
dan Mauritania, (Catatan akhir 57) pemberitahuan mengenai persyaratan upah diperlukan hanya dalam 
hal kategori pekerja khusus, termasuk pekerja rumah tangga dan pekerja yang dipindahkan ke tempat 
lain, selain tempat di mana mereka biasa tinggal, dan jenis-jenis kontrak, seperti kontrak magang atau 



247

kontrak untuk jangka waktu lebih dari tiga bulan. Di Aljazair, (Catatan akhir 58) jaminan hukum yang 
secara spesifi k terkait pemberitahuan kepada pekerja mengenai persyaratan upah mereka juga berlaku 
untuk pekerja paruh waktu dan pekerja rumahan.

428. Di beberapa negara, seperti Ekuador (Catatan akhir 59) dan Tunisia, (Catatan akhir 60) Undang-undang 
Perburuhan Umum tidak menentukan rincian upah tertentu yang harus  dimasukkan dalam kontrak kerja, 
tetapi menyiratkan bahwa harus ada perjanjian sebelumnya pada setiap klausul remunerasi. Hal yang sama 
berlaku dalam hal modifi kasi atas persyaratan kontrak. Sebagai contoh, di Burkina Faso, (Catatan akhir 
61) Guinea, (Catatan akhir 62) Niger (Catatan akhir 63) dan Senegal, (Catatan akhir 64) modifi kasi 
besar dari ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak kerja harus diberitahukan secara tertulis dan diterima 
oleh pekerja sebelum diberlakukan.

429. Akhirnya, di beberapa negara seperti Yordania dan Uruguay, tidak tampak ada ketentuan legislatif yang 
memastikan bahwa pekerja memahami dan mendapatkan informasi secara penuh sebelum perekrutan, 
atau ketika perubahan terjadi, tentang keterangan upah seperti tingkat upah, interval pembayaran, tempat 
pembayaran, metode perhitungan upah, atau alasan pemotongan dapat dilakukan.

1.2. Rincian upah yang diatur di dalam peraturan-peraturan kerja

430. Di sejumlah negara, para pekerja diberitahu tentang persyaratan upah di mana mereka dipekerjakan 
melalui peraturan kerja, yang biasanya dibuat berdasarkan kesepakatan dengan serikat buruh di tingkat 
perusahaan dan ditampilkan di tempat kerja. Misalnya, di Guatemala, (Catatan Akhir 65) Honduras 
(Catatan Akhir 66) dan Polandia, (Catatan Akhir 67) peraturan tempat kerja harus menentukan, di 
antara indikasi lain, tanggal, tempat, dan waktu pembayaran remunerasi, dan majikan berkewajiban 
memastikan bahwa setiap karyawan memahami isi peraturan tersebut sebelum dimulainya pekerjaan. Di 
Norwegia, (Catatan Akhir 68) aturan staf, termasuk peraturan yang terkait dengan pembayaran upah, 
adalah wajib dibuat oleh semua perusahaan di sektor industri, komersial, dan kantor yang mempekerjakan 
lebih dari sepuluh orang dan harus dipasang pada satu atau lebih tempat mencolok, dan dibagikan 
kepada setiap karyawan. Demikian pula, di Thailand, (Catatan Akhir 69) majikan yang mempekerjakan 
sepuluh orang atau lebih harus menyediakan peraturan kerja yang harus menunjukkan, di antara rincian 
lainnya, hari dan tempat pembayaran upah, dan harus didistribusikan dan ditempatkan dalam posisi 
yang mencolok di tempat kerja, sehingga aturan itu dapat dengan mudah dibaca oleh karyawan. Ini juga 
kasus di Chad, (Catatan Akhir 70) Republik Demokratik Kongo, (Catatan Akhir 71) Jamahiriya Arab 
Libya (Catatan Akhir 72) dan Mali, (Catatan Akhir 73) peraturan kerja, yang merupakan keharusan bagi 
setiap perusahaan industri, komersial dan pertanian yang mempekerjakan lebih dari sepuluh orang, harus 
mengandung aturan tentang pengaturan pembayaran upah dan akan diletakkan di tempat yang tepat dan 
mudah diakses, sehingga aturan tersebut bisa didiskusikan setiap saat.

431. Selain itu, di Kroasia, (Catatan Akhir 74) setiap majikan yang mempekerjakan lebih dari 20 orang harus 
menerbitkan dan mempublikasikan peraturan ketenagakerjaan yang mengatur hal-hal yang berkaitan 
dengan pembayaran upah, organisasi kerja, dan masalah lain yang penting bagi karyawan, kecuali masalah 
tersebut diatur dengan kesepakatan bersama. Majikan juga harus memastikan bahwa aturan pekerjaan, 
bersama dengan kesepakatan bersama yang relevan, disediakan bagi karyawan dengan cara yang tepat. Di 
Indonesia, (Catatan Akhir 75) peraturan perusahaan, yang disusun oleh pemberi kerja, kecuali perjanjian 
kerja bersama sudah tersedia di perusahaan itu, harus berisi ketentuan tentang hak dan kewajiban majikan 
dan pekerja, dan pengusaha wajib memberitahukannya kepada para pekerja dan untuk menyediakan 
semua penjelasan yang relevan bagi pekerja.

432. Sebaliknya, di negara-negara tertentu, seperti Kamerun, (Catatan Akhir 76) Pantai Gading (Catatan Akhir 
77) dan Senegal, (Catatan Akhir 78) undang-undang secara tegas menyatakan bahwa peraturan internal 
harus merujuk secara eksklusif kepada pengorganisasian teknis pekerjaan, standar disiplin dan keamanan 
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dan kebersihan, dan bahwa setiap peraturan lainnya, terutama yang terkait dengan remunerasi, harus 
dianggap tidak berlaku.

1.3. Penempatan aturan yang berlaku dan pemberitahuan di tempat kerja

433. Di negara lain, pengusaha diharapkan mengirim pemberitahuan di tempat kerja yang mengandung intisari 
hukum atau peraturan yang terkait, misalnya, dengan tingkat upah atau periodisitas pembayaran. Sebagai 
contoh, di Barbados, (Catatan Akhir 79) Guyana, (Catatan Akhir 80) Sri Lanka, (Catatan Akhir 81) Tanzania 
(Catatan Akhir 82) dan Zambia, (Catatan Akhir 83) setiap majikan wajib menempatkan pengumuman 
yang dimaksudkan untuk tujuan menginformasikan peraturan tentang upah yang mempengaruhi mereka. 
Demikian pula, dalam Republik Afrika Tengah, (Catatan Akhir 84) Djibouti, (Catatan Akhir 85) Guinea 
(Catatan Akhir 86) dan Togo, (Catatan Akhir 87) tingkat upah minimum dan tingkat remunerasi untuk 
pekerjaan yang berorientasi pada hasil, harus ditempatkan di kantor karyawan dan tempat-tempat di mana 
pekerja dibayar. Di Malta, (Catatan Akhir 88) salinan setiap peraturan upah harus ditunjukkan oleh majikan 
dalam posisi yang mencolok di tempat kerja (apakah itu sebuah pabrik, bengkel, kantor, klub, hotel, toko, 
tempat hiburan atau garasi), dan dalam plibatan setiap karyawan, majikan harus menjelaskan ketentuan 
mengenai persyaratan pekerjaan yang berlaku. Di India, (Catatan Akhir 89) orang yang bertanggung 
jawab dalam pembayaran upah untuk pekerja yang bekerja di pabrik atau usaha industri atau yang lain 
harus menampilkan pemberitahuan yang berisi intisari Undang-undang Pembayaran Upah dalam bahasa 
Inggris dan bahasa mayoritas karyawan. Di Jepang (Catatan Akhir 90) dan di Republik Korea, (Catatan 
Akhir 91) undang-undang mensyaratkan majikan untuk menjaga pekerja mendapatkan informasi tentang 
isi pokok utama Undang-undang Standar Perburuhan, dengan menampilkan atau menempatkan mereka 
setiap saat di lokasi yang mencolok di tempat kerja dan asrama.

434. Selanjutnya, di Malaysia, (Catatan Akhir 92) ketika sebuah kesepakatan bersama ini berlaku dan diterapkan 
kepada karyawan, majikan wajib melengkapi karyawan dengan tembusan perjanjian kerja bersama dan 
menampilkannya secara permanen di tempat yang mencolok, sehingga mudah diakses oleh karyawan 
di tempat kerja. Demikian pula, di negara bagian Tasmania di Australia, (Catatan Akhir 93) pengusaha 
harus memastikan bahwa salinan aturan industri atau perjanjian terdaftar yang berlaku untuk karyawan 
sudah tersedia untuk diperiksa dan diteliti oleh para karyawan dan ditampilkan di tempat yang mencolok 
di tempat di mana karyawan bekerja, sehingga dapat dengan mudah diakses. Hal yang sama berlaku di 
Australia Selatan, (Catatan Akhir 94) di mana pengusaha harus menunjukkan salinan aturan industri atau 
perjanjian perusahaan di tempat yang dapat diakses oleh karyawan, dan untuk memberikan salinan ke 
setiap karyawan yang memintanya.

435. Di Amerika Serikat, (Catatan Akhir 95) undang-undang federal mensyaratkan majikan untuk mengirim 
dan menempatkan setiap pemberitahuan yang berisi informasi tentang tingkat upah minimum yang 
berlaku di tempat-tempat mencolok. Persyaratan yang sama juga ditemukan dalam hukum dan peraturan 
perburuhan di banyak negara bagian, terutama yang berkaitan dengan upah minimum, upah hari 
biasa, serta waktu dan tempat pembayaran, atau perubahan yang relevan yang mungkin terjadi dari 
waktu ke waktu. Pemberitahuan ini dapat ditempatkan di tempat kerja jika memungkinkan, atau di 
tempat yang dapat dilihat karyawan ketika mereka datang dan pergi ke tempat kerja, atau di kantor 
atau agen pembayaran yang dekat dengan majikan. Dalam beberapa kasus, majikan harus menyediakan 
salinan hukum dan aturan pembayaran upah yang berlaku berdasarkan permintaan, dan tidak boleh 
membebankan biaya pengiriman. Di Kanada, (Catatan Akhir 96) di bawah undang-undang federal, 
setiap majikan harus menempatkan pengumuman yang berisi informasi terkait dengan pembayaran upah, 
sementara itu setengah dari wilayah hukum Kanada mengharuskan semua majikan menempatkan salinan 
standar perundang-undangan di tempat yang menonjol dan jelas. 

. 1. 
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2. Ketentuan laporan rincian upah 

436. Menurut ketentuan Pasal 14 (b) Konvensi, langkah-langkah efektif harus diambil, jika diperlukan, untuk 
memastikan bahwa pekerja mendapatkan informasi mengenai bagian-bagian atau rincian upah untuk 
periode pembayaran sepanjang bagian tersebut menjadi subyek perubahan, dengan cara yang sesuai dan 
mudah dimengerti pada saat setiap pembayaran upah. Ayat 7 dari Rekomendasi ini menawarkan panduan 
lebih lanjut mengenai hal ini dan menunjukkan bahwa, dalam semua kasus yang sesuai, pekerja harus 
diberitahu, pada setiap pembayaran upah, bagian-bagian upah yang terkait dengan periode pembayaran 
yang bersangkutan: (a) jumlah upah bruto yang diperoleh, (b) pengurangan apapun yang dibuat, termasuk 
alasan dan jumlahnya, dan (c) jumlah upah bersih. (Catatan akhir 97) 

437. Di banyak negara, perundang-undangan tidak hanya menyatakan bahwa upah harus dibayar secara teratur, 
tetapi juga bahwa pada saat setiap pembayaran, pekerja harus diberikan informasi mengenai rinci secara 
tertulis yang menunjukkan jumlah keseluruhan dari upah yang jatuh tempo, semua komponen upah, dan 
setiap pemotongan. Perkembangan teknologi informasi sangat memudahkan hal ini, sehingga praktik ini 
tidak lagi terbatas pada industri atau sektor kegiatan ekonomi tertentu, tetapi juga meluas dengan cepat 
ke perusahaan yang lebih kecil, dan bahkan ke mereka yang mempekerjakan sedikit pekerja. Sebuah 
tinjauan hukum dan praktek nasional menunjukkan kecenderungan yang jelas mengenai generalisasi 
mengenai permintaan untuk mengeluarkan laporan pendapatan (slip gaji) sebagai metode untuk menjaga 
pekerja sepenuhnya dan mereka secara teratur diberitahu tentang perhitungan pendapatan mereka. Selain 
sebagai sumber informasi yang penting, slip gaji juga merupakan bukti dan karena itu banyak digunakan 
dalam penyelesaian konfl ik hukum ketenagakerjaan. Nilai pembuktian dari slip gaji tidak terbatas pada 
tingkat dan perhitungan upah, tetapi juga mencakup indikasi lain, seperti klasifi kasi posisi pekerja atau 
jumlah iuran jaminan sosial. Lebih umum, slip gaji memberikan bukti kemampuan sumber daya keuangan 
pekerja ketika berhubungan dengan orang ketiga, seperti bank dan agen real estat. Di sejumlah negara, 
slip gaji membawa praduga pembayaran jumlah upah yang ditunjukkan dan beban pembuktian terletak 
pada pekerja untuk menyanggah praduga tersebut. 

438. Di beberapa negara, hukum dan peraturan nasional menentukan, pengusaha wajib memberikan rincian 
upah kepada karyawan secara tertulis pada saat setiap pembayaran upah. Dalam kebanyakan kasus, 
hukum-hukum ini mencerminkan keterangan yang tercantum dalam ayat 7 dari Rekomendasi dan slip gaji 
harus berisi informasi mengenai: jumlah total upah yang diterima, termasuk tambahan, dan tunjangan, 
setiap pemotongan yang dilakukan, termasuk alasan dan jumlah pemotongan tersebut, dan jumlah riil 
yang diterima karyawan. Hal ini terjadi, misalnya, di Argentina, (Catatan akhir 98) Bahama, (Catatan 
akhir 99) Mauritius, (Catatan akhir 100) Republik Moldova, (Catatan akhir 101) Paraguay, (Catatan 
akhir 102) Federasi Rusia, (Catatan akhir 103) Spanyol, (Catatan akhir 104) Ukraina, (Catatan akhir 
105) Uruguay (Catatan akhir 106) dan Venezuela. (Catatan akhir 107) Di Mozambik, (Catatan akhir 
108) pada saat pembayaran, majikan harus mengeluarkan slip gaji yang menunjukkan nama mereka, 
jumlah bersih dari upah yang dibayarkan, tanggal periode pembayaran, dan secara khusus perhitungan 
mengenai upah dan pemotongan yang dibuat. Di Namibia, (Catatan akhir 109) keterangan yang wajib 
ditunjukkan dalam slip gaji, termasuk upah biasa per jam, harian, mingguan, dua mingguan atau bulanan 
karyawan, periode pembayaran, jumlah dibayarkan untuk gaji pokok, lembur, kerja malam, kerja pada 
hari libur dan setiap tunjangan, jumlah kotor dan jumlah bersih remunerasi utang, serta rincian dan 
jumlah potongan dana. 

439. Di Amerika Serikat, (Catatan akhir 110) hukum perburuhan di banyak negara bagian mengharuskan 
pengusaha membuat laporan pendapatan (slip gaji) pada saat pembayaran upah, baik sebagai bagian 
yang dilepaskan dari cek, draft atau voucher pembayaran upah karyawan atau secara terpisah ketika upah 
adalah dibayar dengan cek pribadi atau uang tunai, menunjukkan bagian upah kotor yang diperoleh, 
tanggal pembayaran, dan semua pemotongan dan pengurangan. Di Kanada, (Catatan akhir 111) di 
tingkat federal, majikan harus, pada saat melakukan pembayaran upah kepada karyawan, memberikan 
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pernyataan upah secara tertulis yang menetapkan periode dan jumlah jam pembayaran, tingkat upah, 
rincian pemotongan, dan jumlah aktual yang diterima karyawan. Selain itu, berdasarkan hukum di hampir 
semua wilayah hukum Kanada, pengusaha harus memberikan pernyataan pendapatan secara tertulis pada 
akhir periode pembayaran, atau pada hari pembayaran, menunjukkan jam kerja, tingkat upah, jumlah dan 
tujuan pemotongan, periode pembayaran upah, serta gaji kotor dan gaji bersih. 

440. Di Swaziland (Catatan akhir 112) dan Tunisia, (Catatan akhir 113) slip gaji harus berisi rincian tertulis 
berikut: nama pegawai dan pekerjaan; tingkat upah, masa pembayaran upah tersebut; jumlah jam dibayar 
pada tingkat biasa, jumlah jam dibayar dengan tarif lembur; sifat dan jumlah dari setiap bonus atau 
tunjangan yang dibayarkan; upah kotor yang dicapai; jumlah dan alasan untuk setiap pemotongan, dan 
jumlah upah bersih yang dibayarkan. Demikian pula, di Burkina Faso, (Catatan akhir 114) Madagaskar 
(Catatan akhir 115) dan Niger, (Catatan akhir 116) slip gaji dapat berupa lembaran kertas, kartu, amplop, 
atau buku upah, tapi itu harus bersifat pribadi dan harus dikeluarkan pada saat pembayaran, bahkan jika 
pekerja diikat dalam pekerjaan hanya beberapa jam, atau untuk satu hari. Indikasi berikut harus muncul 
dalam laporan upah: jenis klasifi kasi pekerjaan dan profesional pekerja tersebut; upah dalam bentuk 
tunai dan dalam bentuk, terutama jika pekerja menerima tunjangan perumahan dan makanan; manfaat 
dan kompensasi; lembur; pemotongan; jumlah bersih upah; dan jumlah kontribusi majikan. Rincian 
upah yang sama dibutuhkan berdasarkan hukum Kamerun, (Catatan akhir 117) Republik Demokratik 
Kongo (Catatan akhir 118) dan Gabon. (Catatan akhir 119) Di negara-negara itu, slip gaji individu 
harus disampaikan kepada pekerja setelah disahkan oleh majikan atau wakilnya dan ditandatangani oleh 
pekerja, terlepas dari sifat dan durasi pekerjaan atau jumlah remunerasi. Demikian pula, di India, (Catatan 
akhir 120) slip upah dalam bentuk yang ditentukan harus dikeluarkan oleh majikan untuk setiap orang 
yang bekerja, setidaknya satu hari sebelum pencairan upah, dan semua entri dalam slip upah tersebut 
harus disahkan oleh majikan atau orang yang berwenang untuk melakukannya. Di Brasil (Catatan akhir 
121) dan Peru, (Catatan akhir 122) slip gaji ditandatangani atau di cap-jempol oleh karyawan, sedangkan 
di Kuba, menurut informasi yang diberikan oleh Pemerintah, pekerja harus menandatangani slip gaji 
yang dikeluarkan pada saat setiap pembayaran upah. Dalam kasus Kyrgyzstan (Catatan akhir 123) dan 
Vietnam (Catatan akhir 124) sesaat setelah perekrutan, karyawan mendapatkan buku upah di mana 
catatan persyaratan tenaga kerja dan pembayaran harus dimasukkan. 

441. Jumlah informasi yang terkandung dalam slip pembayaran telah bertambah dalam beberapa tahun 
terakhir. Hal ini disebabkan terutama karena makin banyaknya komponen upah, jadwal kerja, dan tingkat 
upah, yang memerlukan perhitungan yang rumit, dan seringkali menghasilkan sebuah dokumen yang 
sangat teknis. Selain itu, berbagai jenis potongan dan kontribusi wajib menambah daftar panjang rincian 
akuntansi yang secara teratur diberikan kepada pekerja dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan 
dan transparansi, serta meningkatkan kesadaran akan biaya sosial dari pekerjaan. Di Prancis, (Catatan 
akhir 125) undang-undang menyatakan bahwa pada saat pembayaran semua pekerja, terlepas dari 
jumlah atau sifat remunerasi, serta jenis atau durasi kontrak mereka, pernyataan upah (slip gaji) harus 
dikeluarkan yang menunjukkan, di antara informasi lain, periode pengupahan yang dirujuk, jumlah jam 
kerja dibayar dengan menggunakan tarif biasa dan lembur, jumlah upah bruto, jumlah kontribusi wajib 
yang dikurangkan dari jumlah itu, pemotongan lain yang dibuat, jumlah pembayaran tambahan yang 
tidak dipertimbangkan dalam perhitungan kontribusi dan upah bersih yang dibayarkan kepada pekerja. 
Pernyataan upah juga menunjukkan jumlah iuran jaminan sosial yang dibayar oleh majikan, sedangkan 
namun tidak ada rujukan yang dibuat untuk pekerja yang berpartisipasi dalam pemogokan. Majikan 
wajib menyimpan salinan laporan upah selama lima tahun. Namun, dalam kondisi dan batasan yang 
ditetapkan oleh dekrit, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan perwakilan serikat pekerja, 
perusahaan dapat dibebaskan dari kewajiban untuk menyimpan salinan laporan upah, asalkan mereka 
menggunakan cara lain yang berarti, seperti penyimpanan elektronik, menawarkan jaminan yang sama 
untuk kontrol. 
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442. Selanjutnya, di Belgia, (Catatan akhir 126) hukum menetapkan bahwa pernyataan upah harus mencakup 
unsur-unsur berikut: periode pembayaran; upah dasar; pembayaran tambahan, seperti kompensasi untuk 
kerja lembur atau tunjangan dalam bentuk barang; pemotongan iuran jaminan sosial, besaran upah bruto; 
jumlah kena pajak, jumlah yang tidak dikenakan pajak, pajak yang dikurangkan berdasarkan undang-
undang fi skal; jumlah bersih upah dibayar; serta informasi rinci tentang pemotongan lain (misalnya 
pembayaran kembali uang muka, denda, jumlah dipotong atau dialihkan). Di Malaysia, (Catatan akhir 
127) setiap majikan harus memberikan kepada setiap karyawan dalam pernyataan terpisah atau kartu 
khusus yang berkaitan dengan rincian upah dan tunjangan yang diperoleh selama setiap periode upah. 
Rincian tersebut termasuk tingkat upah, jumlah total hari dari jam kerja normal, jumlah total jam kerja 
lembur, jumlah upah yang dibayar sebagai pengganti cuti tahunan, rincian tunjangan lainnya, uang 
muka, potongan upah dan liburan, atau cuti tahunan dan cuti sakit yang dibayar. Rincian yang sama 
dicatat dalam daftar yang disimpan oleh pengusaha untuk tujuan pemeriksaan, yang harus ditandatangani 
oleh karyawan pada saat setiap pembayaran. 

443. Selain itu, di Australia, (Catatan akhir 128) Peraturan Hubungan di Tempat Kerja Federal mengharuskan 
pengusaha menyediakan slip gaji dalam waktu satu hari pembayaran upah. Lembar pembayaran harus 
mengandung berbagai informasi yang berkaitan dengan gaji karyawan, seperti tanggal pembayaran, 
periode pembayaran, tingkat upah, jumlah kotor dan bersih pembayaran, setiap tunjangan, dan tujuan 
setiap pemotongan upah dari jumlah bruto pembayaran, atau nama dan jumlah dana atau rekening di 
mana jumlah pengurangan itu dibayar. Sebagai undang-undang negara bagian, di New South Wales, 
(Catatan akhir 129) majikan harus, ketika membayar remunerasi kepada karyawan, menyediakan 
keterangan tertulis seperti tanggal pembayaran, jangka waktu untuk mana pembayaran terkait, jumlah 
bruto remunerasi (termasuk lembur dan pembayaran lainnya), jumlah yang dikurangkan untuk tujuan 
perpajakan, jumlah dibebankan sebagai iuran karyawan untuk tujuan pensiun, rincian semua potongan 
lainnya dan jumlah bersih yang dibayarkan. Namun, majikan mungkin membuat pengaturan lain untuk 
pemberitahuan informasi yang berhubungan dengan upah kepada karyawan, asalkan pengaturan 
tersebut disetujui oleh Panitera Industri, bahwa kebijakan itu diambil untuk kepentingan karyawan yang 
bersangkutan dan memenuhi persyaratan yang wajar untuk informasi tentang remunerasi tenaga kerja. Di 
Tasmania, (Catatan akhir 130) berbagai aturan dan perjanjian terdaftar umumnya mengandung ketentuan, 
terutama dalam bentuk klausa “pembayaran upah”, terkait dengan laporan upah dan menentukan bahwa 
sebelum atau pada saat hari pembayaran, majikan harus menunjukkan kepada setiap karyawan, secara 
tertulis, jumlah upah yang menjadi haknya, jumlah pemotongan, dan nilai bersih yang dibayar. 

444. Di beberapa negara, ketentuan terkait pernyataan upah tidak memaksakan kewajiban otomatis pada 
majikan, tapi malah membangun suatu hak yang dapat dilakukan oleh pekerja. Dalam kasus tersebut, 
hukum hanya mengatur bahwa, atas permintaan, pekerja dapat memperoleh salinan dari pembukuan 
mereka dalam setiap periode pembayaran atau mungkin memeriksa dokumen yang digunakan sebagai 
dasar untuk menghitung remunerasi mereka. Hal ini terjadi, misalnya, di Barbados, (Catatan akhir 131) 
Dominika (Catatan akhir 132) dan Polandia. (Catatan akhir 133) Di Costa Rica (Catatan akhir 134) dan 
Meksiko, (Catatan akhir 135) majikan harus, atas permintaan khusus pekerja, mengeluarkan pernyataan 
tertulis setiap 15 sampai 30 hari menunjukkan jumlah hari bekerja dan imbalan yang dibayarkan. Di 
Selandia Baru, (Catatan akhir 136) setiap majikan harus, atas permintaan karyawan atau orang yang 
berwenang mewakili seorang karyawan, menyediakan akses atau salinan atau kutipan dari sebagian atau 
semua upah dan catatan waktu yang berkaitan dengan pekerjaan karyawan setiap saat dalam enam tahun 
sebelumnya kepada karyawan atau perwakilan karyawan. Demikian pula, di Sri Lanka, (Catatan akhir 
137) majikan harus mengkomunikasikan semua hal tertentu dari upah yang dibayarkan kepada pekerja 
atas permintaan sendiri atau atas permintaan serikat buruh yang dia / dia berada. 

445. Situasi ini sama sehubungan dengan pembayaran tambahan tertentu, seperti komisi dan pembagian 
keuntungan. Di Indonesia, (Catatan akhir 138) misalnya, ketika seluruh upah atau bagian dari itu 
didasarkan pada data yang hanya dapat diperoleh dari pembukuan pemberi kerja, pekerja berhak meminta 
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data dan bukti dari majikan. Demikian pula di Yunani, (Catatan akhir 139) Belanda, (Catatan akhir 
140) Spanyol (Catatan akhir 141) dan Suriname, (Catatan akhir 142) dalam kasus bahwa upah terdiri 
dari seluruh atau sebagian dari bagian laba, majikan pasti akan memberikan informasi yang memadai 
atas keuntungan perusahaan dan kerugian dan untuk memproduksi, jika perlu, buku-buku akuntansi. 
Di Panama, (Catatan akhir 143) di mana upah terdiri dari komisi penjualan atau jumlah dikumpulkan, 
atau keduanya, majikan pasti akan memberikan informasi rinci yang memungkinkan pekerja untuk 
memverifi kasi ketepatan perhitungan jumlah upah tempo. Akhirnya, di Swaziland, (Catatan akhir 144) 
karyawan yang berhak atas komisi atau bagian dari keuntungan dari perusahaan di mana mereka bekerja 
harus menerima komisi pada saat itu atau bagian keuntungan dibayarkan kepada mereka secara lengkap 
mengenai metode perhitungan komisi dan jumlah total laba dari perusahaan sehubungan dengan periode 
yang berhubungan pembayaran. 

446. Berbagai ketentuan mengenai bukti laporan upah dan pentingnya dugaan penerimaan dokumen-dokumen 
tersebut oleh pekerja merupakan kepentingan tertentu. Di sejumlah negara, undang-undang menyatakan 
bahwa penerimaan slip upah oleh karyawan tanpa protes atau keberatan tidak dapat dianggap setara dengan 
pengabaian pembayaran semua atau bagian dari upah, penambahan upah, bonus atau tunjangan dari 
setiap jenis yang terutang kepada mereka berdasarkan hukum dan peraturan atau kontrak. Hal ini terjadi, 
misalnya, di Republik Afrika Tengah, (Catatan akhir 145) Perancis, (Catatan akhir 146) Madagaskar, 
(Catatan akhir 147) Swaziland (Catatan akhir 148) dan Tunisia. (Catatan akhir 149) Demikian pula, di 
Irak, (Catatan akhir 150) majikan mungkin akan dibebaskan dalam hal upah yang belum dibayar hanya 
jika pekerja telah menandatangani pendaftaran upah, meski tanda tangan tersebut tidak dapat diartikan 
sebagai diabaikannya hak apapun di pihak pekerja. Hal yang sama berlaku di Yordania, (Catatan akhir 
151) di mana tanda tangan pekerja pada setiap pernyataan atau catatan remunerasi, atau tanda terima 
untuk jumlah tertentu, mungkin tidak menghapuskan hak yang terakhir untuk jumlah setiap tambahan 
untuk pembayaran yang dilakukan berdasarkan hukum, peraturan atau kontrak. 

447. Selain itu, hukum di Benin, (Catatan akhir 152) Chad, (Catatan akhir 153) Mauritania (Catatan 
akhir 154) dan Senegal (Catatan akhir 155) mengatur bahwa, dalam hal terjadi perselisihan tentang 
pembayaran upah, upah tambahan, bonus dan segala jenis tunjangan, non-pembayaran harus dianggap 
tak terbantahkan (kecuali dalam kasus force majeure) kecuali majikan dapat menghasilkan pendaftaran 
pembayaran yang diparaf oleh pekerja atau salinan slip pembayaran yang diparaf atau ditandatangani atas 
upah yang disengketakan. Di Mesir, (Catatan akhir 156) majikan tidak dapat dianggap telah membayar 
upah untuk pekerja kecuali yang terakhir mengakui tanda terima dengan menandatangani register upah, 
slip gaji atau tanda terima khusus yang dibuat untuk tujuan tersebut. Di Seychelles, (Catatan akhir 157) 
di mana majikan gagal mencatat pembayaran upah dalam buku bayar, termasuk tidak adanya bukti 
penerimaan pembayaran oleh pekerja, maka dugaan bahwa majikan belum melakukan pembayaran bisa 
dipakai untuk melawan majikan. 

448. Akhirnya, di beberapa negara, seperti Komoro, (Catatan akhir 158) tidak ada peraturan yang belum 
diadopsi untuk menetapkan rincian dari slip gaji individual, sebagaimana disyaratkan oleh undang-
undang perburuhan umum. Dalam kasus Belarusia, (Catatan akhir 159) Pemerintah belum menetapkan 
aturan untuk pembukuan dokumen perburuhan dasar, termasuk bentuk penyelesaian upah, yang harus 
berisi rincian upah dan pemotongan upah. Di Austria, (Catatan akhir 160) bentuk yang tepat dan isi 
dari slip gaji dan riciannya ditentukan oleh perjanjian perusahaan, jika tidak ada hukum yang mengatur 
soal itu. Menanggapi pengamatan berulang yang dibuat Lembaga Perburuhan Federal Austria mengenai 
kebutuhan untuk membuat dasar hukum yang jelas yang berisi kewajiban majikan untuk menyediakan 
pernyataan akuntansi secara teratur atas upah yang dibayar, Pemerintah telah menyatakan bahwa ketentuan 
Pasal 14 Konvensi memungkinkan suatu fl eksibilitas tertentu dan bahwa, jika tidak ada ketentuan rinci 
dalam hukum pada tata cara pembayaran upah bagi sebagian besar pekerja, pengaturan tersebut bisa 
dilakukan melalui perjanjian kolektif. 
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3.  Penyimpanan catatan penggajian 

449. Ayat 8 dari Rekomendasi mengatur bahwa pengusaha, dalam segala kasus,  harus mempertahankan catatan 
upah yang menunjukkan, terkait dengan masing-masing pekerja, bagian upah yang ditentukan dalam ayat 
7, yaitu jumlah bruto dan bersih upah, dan jumlah potongan. Ketentuan ini, oleh karena itu, memperluas 
persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 15 (d) Konvensi, yang meminta penyimpanan pencatatan dalam 
bentuk dan cara yang disetujui. (Catatan akhir 161) Di banyak negara, hukum tampaknya mengikuti 
ketentuan di atas sesuai kalimat yang tertera di sana dan meminta penyimpanan atatan upah yang berisi 
keterangan yang sama dengan yang muncul dalam laporan upah. Sebagai contoh, di Republik Moldova, 
(Catatan akhir 162) majikan wajib memastikan bahwa semua rincian upah yang terkandung dalam slip 
pembayaran juga dicatat dalam lembar pembayaran yang tepat. Demikian pula, di Maroko (Catatan 
akhir 163) dan Swaziland, (Catatan akhir 164) majikan setiap wajib mengadakan daftar upah yang 
mengandung semua rincian yang diperlukan untuk muncul dalam laporan laba dan untuk menjaga daftar 
tersebut untuk jangka waktu tiga tahun sejak tanggal entri terakhir. Di Tunisia, (Catatan akhir 165) item 
yang disebutkan di slip pembayaran harus dimasukkan ke dalam buku besar upah, produksi yang dapat 
diminta pada saat apapun oleh inspektur tenaga kerja. Di beberapa negara, seperti Cina (Catatan akhir 
166) dan Kroasia, (Catatan akhir 167) pernyataan upah mengambil bentuk salinan rekening penggajian 
yang berkaitan dengan setiap karyawan. Terbalik, di Paraguay, (Catatan akhir 168) Spanyol (Catatan 
akhir 169) dan Uruguay, (Catatan akhir 170) perundang-undangan nasional mengharuskan salinan 
laporan upah yang disampaikan kepada pekerja harus disimpan untuk jangka waktu yang bervariasi dari 
lima sampai sepuluh tahun untuk memudahkan pengawasan ketenagakerjaan. 

450. Di negara-negara tertentu, seperti Burkina Faso, (Catatan akhir 171) Djibouti, (Catatan akhir 172) 
Madagaskar (Catatan akhir 173) dan Senegal, (Catatan akhir 174) semua rincian upah yang terkandung 
dalam slip pembayaran individu harus dicatat oleh pemberi kerja dalam daftar yang disimpan untuk 
tujuan ini, dikenal sebagai “register majikan”. Register majikan terdiri dari tiga bagian: bagian pertama 
berisi informasi pribadi semua pekerja dan rincian kontrak mereka, yang kedua berisi keterangan lengkap 
mengenai kinerja, upah, dan cuti; dan yang ketiga disediakan untuk sertifi kasi, pemberitahuan, atau 
komentar oleh pengawas ketenagakerjaan. Register harus disimpan selama lima sampai sepuluh tahun 
setelah tanggal entri terakhir dan harus dibuat atas permintaan pengawas ketenagakerjaan. Hanya 
perusahaan pertanian yang mempekerjakan 5-10 pekerja atau kurang, untuk sementara dibebaskan 
dari penyimpanan catatan upah dan pengiriman laporan upah, sementara orang yang mempekerjakan 
pekerja rumah tangga dikecualikan dari kewajiban untuk membuat daftar upah, tetapi mereka tetap 
harus mengeluarkan slip gaji. Persyaratan yang sama untuk penyimpanan register majikan ditetapkan 
oleh hukum perburuhan dari Kamerun, (Catatan akhir 175) Mauritius (Catatan akhir 176) dan Niger. 
(Catatan akhir 177) 

451. Di Australia, di bawah undang-undang negara bagian Australia Barat, (Catatan akhir 178) pengusaha 
wajib menyimpan catatan yang berisi rincian seperti upah kotor dan upah bersih yang dibayarkan kepada 
karyawan, semua cuti yang diambil oleh karyawan, apakah dibayar atau tidak dibayar, informasi apapun 
yang diperlukan untuk perhitungan hak cuti panjang dan keterangan lain seperti yang ditentukan 
oleh peraturan yang relevan. Catatan-catatan upah harus dalam bentuk yang dapat dibaca dan harus 
menggunakan bahan tak bisa dihapuskan, atau disimpan dalam bentuk elektronik, dan mereka harus 
dibuat pada saat setiap pembayaran dalam waktu 14 hari dari pembayaran. Catatan tersebut dapat dilihat 
baik oleh karyawan melalui permintaan tertulis, oleh perwakilan karyawan, atau oleh inspektorat industri. 
Tugas dibebankan kepada majikan untuk membiarkan karyawan memeriksa catatan harus dipenuhi paling 
lambat akhir periode pembayaran berikutnya setelah permintaan untuk pemeriksaan diterima, dan tidak 
terpengaruh oleh kenyataan bahwa karyawan mungkin tidak lagi digunakan oleh pemberi kerja pada saat 
permintaan dibuat. Di Amerika Serikat, (Catatan akhir 179) berdasarkan undang-undang dan peraturan 
baik di tingkat federal dan negara bagian, pengusaha diminta untuk menyimpan catatan pekerjaan yang 
benar dan akurat bagi karyawan mengenai upah, jam dan kondisi lain dan praktek kerja, dan untuk 
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menyimpannya untuk jangka waktu setidaknya tiga tahun. Di Kanada, (Catatan akhir 180) semua wilayah 
hukum telah memberlakukan ketentuan yang mensyaratkan majikan menyimpan catatan rinci personel 
yang mencakup data tentang upah. Biasanya, informasi yang dicatat meliputi tingkat upah, jumlah 
upah kotor dan upah bersih, jam kerja, lembur, liburan dengan gaji, potongan dan keterangan lainnya. 
Tergantung pada yurisdiksi, register harus disimpan untuk jangka waktu yang bervariasi dari 12 bulan 
sampai lima tahun setelah pekerjaan dilakukan atau setelah entri tersebut dicatat (di setengah yurisdiksi 
periodenya adalah 36 bulan), dan harus siap diperiksa oleh inspektur. 

452. Selanjutnya, di India, (Catatan akhir 181) setiap majikan harus menyimpan daftar upah pekerja dan 
menampilkan rincian upah yang dibayarkan kepada mereka dan pemotongan yang dilakukan dari upah 
mereka, dan item yang terkait dengan suatu periode upah harus ada tanda tangan atau cap jempol 
karyawan bersangkutan. Register upah tersebut harus dipertahankan untuk jangka waktu tiga tahun setelah 
tanggal entri terakhir dan harus diproduksi berdasarkan permintaan inspektur tenaga kerja selama inspeksi. 
Di Malaysia, (Catatan akhir 182) setiap majikan harus menjaga register yang mengandung informasi 
yang berkaitan dengan karyawan, yaitu detail pribadi, detail mengenai syarat dan kondisi pekerjaan, 
serta rincian upah dan tunjangan yang diperoleh setiap periode upah. Register tersebut harus disimpan 
selama tidak kurang dari enam tahun dan tersedia untuk diperiksa. Di Namibia, (Catatan akhir 183) 
setiap majikan harus menjaga daftar upah yang menunjukkan, untuk setiap karyawan, skala upah, periode 
pembayaran, waktu per hari atau pekerja bergilir, serta jumlah jam kerja selama periode pembayaran, 
remunerasi dibayar dalam kaitannya dengan jam kerja biasa, lembur, kerja malam, bekerja pada hari libur 
dan tunjangan, jumlah upah kotor dan upah bersih terutang dengan rincian dari setiap potongan. 

453. Selain itu, di Belgia, (Catatan akhir 184) pengusaha terikat oleh hukum untuk menjaga dua jenis dokumen 
kerja, daftar personil dan buku rekening individu. Dokumen yang kedua mencatat pada setiap periode 
pembayaran, di antara data yang lain, jumlah hari kerja, semua komponen upah, termasuk gaji pokok, 
upah tambahan, manfaat dalam bentuk barang, gaji ke-13, dan premi akhir-tahun, jumlah iuran jaminan 
sosial, jumlah pendapatan kena pajak dan jumlah bersih upah. Dokumen-dokumen di atas harus disimpan 
selama lima tahun. Di Republik Demokratik Kongo, (Catatan akhir 185) setiap majikan, kecuali orang-
orang yang mempekerjakan staf domestik, diharuskan menyimpan sebuah buku yang berisi semua rincian 
pembayaran upah. Di Aljazair, (Catatan akhir 186) buku gaji harus menunjukkan nama pekerja dan posisi, 
periode gaji, upah pokok, tunjangan, termasuk uang lembur, dan pemotongan, terutama yang berkaitan 
dengan jaminan sosial dan sistem pajak. Buku Pembayaran Gaji, serta semua buku khusus lain dan yang 
teregister, harus dibuat tersedia atas permintaan pejabat yang berwenang dan disimpan selama sepuluh 
tahun setelah tanggal entri terakhir. Di Dominika, (Catatan akhir 187) setiap majikan wajib membuat dan 
menyimpan, untuk jangka waktu setidaknya dua tahun setelah pekerjaan dilakukan, daftar pembayaran 
upah yang berisi tentang data karyawan, di antara indikasi lain, tingkat upah, jam kerja dan laba aktual 
dan pembayaran yang dilakukan. Di Argentina, (Catatan akhir 188) Brasil (Catatan akhir 189) dan 
Kosta Rika, (Catatan akhir 190) pengusaha diwajibkan menyimpan buku khusus yang berisi keterangan 
lengkap tentang pekerja mereka, seperti tanggal dimulainya pekerjaan, dan pemutusan hubungan kerja, 
remunerasi jatuh tempo dan yang dibayar, serta rincian tentang setiap orang yang berkaitan dengan 
tunjangan keluarga dibayar. 

454. Di sejumlah negara lain, undang-undang membuat ketentuan mengenai dua pembukuan, yakni buku 
besar upah dan buku pengiriman laporan upah, tanpa selalu menentukan item tertentu untuk dimasukkan 
dalam dokumen-dokumen ini. Hal ini terjadi, misalnya, di Mesir, (Catatan akhir 191) Guinea (Catatan 
akhir 192) dan Israel, (Catatan akhir 193) di mana majikan terikat untuk menjaga buku yang berisi 
tentang pekerja dan upah yang dibayar, rincian dari upah yang dibayarkan dan jumlah pemotongan. Di 
Republik Arab Suriah, (Catatan akhir 194) pembayaran upah disahkan baik melalui tanda tangan pekerja 
di catatan gaji, maupun di tanda terima slip upah dalam dua salinan. Di Republik Tanzania (Zanzibar), 
(Catatan akhir 195) setiap majikan diharuskan menjaga buku upah yang berisi data seluruh karyawan, 
jumlah hari kerja, dan imbalan yang dibayarkan, dan untuk pembayaran imbalan tersebut, majikan 



255

mengeluarkan slip pembayaran dan meminta karyawan untuk menandatangani atau memberikan cap 
jempol di buku upah. Buku upah ini harus dijaga untuk jangka waktu tiga tahun dan diproduksi untuk 
layanan pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan permintaan. 

455. Sebaliknya, di negara tertentu, seperti Kolombia, (Catatan akhir 196) Ekuador, (Catatan akhir 197) Irak, 
(Catatan akhir 198) Panama, (Catatan akhir 199) Sri Lanka (Catatan akhir 200) dan Zambia, (Catatan 
akhir 201) tidak ada ketentuan spesifi k yang mengharuskan pengusaha menyediakan keteraturan pekerja 
dengan rincian pembayaran upah untuk setiap periode, tapi mereka harus mempertahankan catatan upah 
yang dibayarkan dan setiap pemotongan yang dibuat dan bahwa catatan tersebut harus disimpan di 
tempat kerja dan harus siap diperiksa atas permintaan pihak berwenang. Ini juga kasus di Botswana, 
(Catatan akhir 202) di mana perundang-undangan nasional tidak secara khusus menangani pertanyaan 
tentang pernyataan upah yang berisi ketentuan rinci atas pencatatan yang diperlukan majikan untuk 
menyimpan setiap catatan, pembukuan, dan rekening atas setiap karyawan yang menunjukkan, di antara 
informasi lain, tingkat upah dan interval pembayaran, rincian dari semua pembayaran yang dilakukan 
pada saat penghentian kontrak dan rincian dari imbalan dalam bentuk lain, seperti pembayaran lembur, 
bonus produksi dan tunjangan hidup. Di Filipina, (Catatan akhir 203) pembayaran upah dipengaruhi 
cara penggajian yang mengandung, atas setiap informasi, yang terkait dengan masing-masing karyawan, 
informasi tingkat upah, jumlah kewajiban untuk pekerjaan reguler dan lembur, potongan dana, dan jumlah 
aktual yang dibayar. Setiap karyawan harus menandatangani slip gaji, yang harus disimpan di tempat 
kerja dan disimpan untuk setidaknya tiga tahun sejak tanggal entri terakhir. Demikian pula, di Thailand, 
(Catatan akhir 204) majikan yang mempekerjakan sepuluh orang atau lebih harus menyimpan dokumen 
yang berhubungan dengan pembayaran upah, yang harus mencakup informasi mengenai tingkat dan 
jumlah upah yang diterima oleh setiap karyawan dan yang harus ditandatangani oleh setiap karyawan 
pada saat pembayaran sebagai bukti pembayaran tersebut. Seorang majikan diharuskan menyimpan 
dokumen yang berhubungan dengan pembayaran upah selama tidak kurang dari dua tahun sejak tanggal 
pembayaran tersebut. 

456. Selanjutnya, di Seychelles, (Catatan akhir 205) pengusaha diwajibkan membuat pembukuan pembayaran 
untuk tujuan menjaga catatan upah untuk masing-masing pekerja, pemotongan upah, dan jumlah aktual 
yang dibayar. Tidak ada ketentuan khusus untuk laporan upah individu pekerja, selain persyaratan bahwa 
pada saat pembayaran gaji, setiap buku harus mencakup catatan pembayaran, bersama dengan bukti 
pembayaran yang diterima pekerja. Buku pembayaran tersebut harus disimpan di tempat kerja dan harus 
siap diperiksa oleh petugas yang kompeten. Di Malta, (Catatan akhir 206) setiap majikan, kecuali orang 
yang mempekerjakan pekerja rumah tangga atau buruh lepas, harus menunjukkan register yang terkait 
dengan masing-masing karyawan, di antara informasi lain, menyangkut total upah yang dibayarkan 
setiap minggu, sifat pekerjaan di mana karyawan terlibat, jam kerja yang dicapai dan tingkat upah yang 
diterapkan, sedangkan di Sudan, (Catatan akhir 207) pengusaha terikat untuk menyimpan catatan setiap 
pekerja yang menampilkan, di antara data yang lain, data upah, pemotongan-pemotongan yang dilakukan, 
cuti tahunan dan cuti sakit, beserta tanggal-tanggalnya. Di Jamahiriya Arab Libya, (Catatan akhir 208) 
Arab Saudi (Catatan akhir 209) dan Yaman, (Catatan akhir 210) undang-undang menyatakan tanda 
tangan pekerja atas dokumen seperti daftar gaji, sertifi kasi penerimaan upah khusus. Di Uni Emirat Arab, 
(Catatan akhir 211) setiap majikan yang mempekerjakan 15 atau lebih karyawan wajib menyimpan 
daftar remunerasi yang menunjukkan jumlah gaji setiap karyawan harian atau bulanan, bonus, upah atau 
komisi yang dibayar berdasarkan hasil pekerjaan, hari kerja dan tanggal keberangkatan terakhir pekerjaan, 
sedangkan di Bahrain, (Catatan akhir 212) Kuwait (Catatan akhir 213) dan Qatar, (Catatan akhir 214) 
pengusaha terikat untuk menyimpan daftar pekerja yang di dalamnya mengandung keterangan penting 
tentang data setiap pekerja, seperti pekerjaan, tanggal penandatanganan kontrak kerja, upah saat ini, cuti 
tahunan dan cuti sakit yang diberikan, hukuman yang dijatuhkan dan tanggal serta alasan pemutusan 
hubungan kerja. 
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457. Di Selandia Baru, (Catatan akhir 215) undang-undang mewajibkan setiap majikan untuk menyimpan 
catatan upah dan waktu yang menunjukkan data setiap karyawan, termasuk informasi jam atau hari 
digunakan karyawan untuk bekerja, upah yang dibayarkan pada setiap periode pembayaran, dan metode 
perhitungan. Selain itu, Pemerintah Selandia Baru telah menunjukkan bahwa, meskipun tidak ada hukum 
atau peraturan nasional yang mengharuskan laporan upah harus dikeluarkan pada saat pembayaran upah, 
tidak ada yang mencegah kesepakatan untuk efek ini dari yang ditetapkan, berdasarkan pada kebiasaan 
dan praktek yang ada. Di Ghana, (Catatan akhir 216) peraturan tenaga kerja menentukan bahwa setiap 
majikan yang mempekerjakan orang-orang yang harus dibayar dengan upah minimum, harus mencatat 
remunerasi yang dibayarkan kepada mereka, sementara di Kuba dan Yordania, kewajiban menyimpan 
catatan upah berasal secara tidak langsung dari hukum dan peraturan yang terkait dengan jaminan sosial 
yang membutuhkan register upah dan daftar gaji yang disampaikan kepada lembaga jaminan sosial. 

458. Akhirnya, di sejumlah kecil negara, seperti Bolivia, Republik Islam Iran, Rumania dan Tajikistan, tidak 
ada kewajiban yang ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan nasional, baik untuk penyediaan 
laporan upah atau penyimpanan catatan upah yang memadai, sesuai yang diminta oleh Pasal 14 (b) dan 
15 (d) Konvensi. (Catatan akhir 217) 

459. Semua penjelasan di atas mengkonfi rmasi betapa pentingnya menetapkan persyaratan perusahaan untuk 
menginformasikan kepada pekerja mengenai syarat-syarat upah yang esensial yang berlaku untuk kontrak 
atau hubungan kerja, serta kebutuhan untuk menyediakan dokumentasi yang berisi informasi terinci 
mengenai pendapatan pada periode pembayaran upah yang bersangkutan. Meskipun perancang Konvensi 
memutuskan bahwa frase “kewajiban untuk memberikan informasi tentang upah” dalam terminologi yang 
tidak mengikat, mereka tetap meminta otoritas nasional menentukan apakah langkah-langkah pelaksanaan 
diperlukan, dan undang-undang yang relevan di banyak negara anggota telah memberikan dampak 
seperti yang diinginkan oleh ketentuan Pasal 14 Konvensi dengan memasukkannya dalam persyaratan 
formal. Baik melalui referensi individu dalam kontrak kerja, pemberitahuan kolektif melalui posting 
pemberitahuan dan peraturan kerja, penyimpanan resgister upah dan catatan penggajian secara sistematis, 
atau penyediaan laporan upah secara terperinci, pengaturan yang mengikat telah diciptakan di hampir 
semua negara dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai aturan pembayaran remunerasi 
kepada pekerja pada saat yang lebih awal, secara jelas, dan komprehensif. Selain memastikan penyediaan 
informasi penting untuk para pekerja, beberapa pengaturan ini juga dirancang untuk memudahkan 
pengawasan yang efektif dan pengendalian langkah dan cara untuk mendapatkan dampak dalam praktek 
untuk persyaratan yang ditetapkan dalam Konvensi. 

460. Komite berpendapat, dalam kondisi modern, kebutuhan untuk memastikan transparansi dan perlindungan 
hak-hak pekerja telah meningkatkan prinsip menjaga pekerja agar selalu diinformasikan mengenai 
persyaratan upah mereka ke suatu level yang menjadi syarat mendasar dari Konvensi. Bahkan akan terlihat 
bahwa pengetahuan yang cukup memadai tentang rincian upah, seperti variasi komponen upah dan berbagai 
tarif yang berlaku, metode perhitungan dan potongan wajib, sekarang hampir sama pentingnya dengan 
pembayaran yang dilakukan tepat waktu dan secara penuh, dan dalam segala keadaan sangat diperlukan 
untuk pemahaman yang menyeluruh tentang cara-cara di mana besarnya upah akan diperhitungkan. 
Melengkapi seorang pekerja dengan pernyataan upah yang terperinci dapat, selain memberikan 
informasi yang relevan kepada pekerja mengenai elemen yang berbeda dari upah yang ditetapkan dalam 
pernyataan, juga menyediakan sarana pembuktian yang berharga tentang adanya kontrak kerja dan hal-
hal lain yang berkaitan dengan hubungan kerja. Namun, sejumlah laporan yang diterima menunjukkan 
bahwa, jika pernyataan upah ditandatangani oleh pekerja, ada risiko bahwa dokumen tersebut dapat 
ditafsirkan sebagai penerimaan oleh pekerja bahwa upah yang terutang kepadanya telah dibayar dan 
akan ada penolakan klaim lebih lanjut dalam hal ini. Komite ini menekankan bahwa persyaratan untuk 
pernyataan upah harus dibuat sedemikian rupa, sehingga pernyataan tersebut lebih berfungsi untuk 
melayani penyediaan informasi, dan bukan digunakan sebagai cara yang tidak pantas yang hanya akan 
merugikan kepentingan pekerja.
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Catatan akhir

Catatan akhir 1 
Teks yang awalnya diusulkan oleh Kantor adalah dibutuhkan “semua langkah praktis yang harus diambil 
untuk memastikan bahwa para pekerja mendapatkan informasi mengenai persyaratan pengupahan di mana 
mereka bekerja, dengan cara yang disetujui oleh otoritas yang berwenang”. Ketentuan ini dimodifi kasi 
pada pembahasan Konferensi pertama yang membuat jelas bahwa para pekerja harus diberitahu tentang 
kondisi upah mereka pada saat mereka meneken kontrak kerja, dan selanjutnya ketika terjadi perubahan, 
dan bahwa informasi ini harus diberikan kepada mereka dengan cara yang mudah dimengerti. Perubahan 
lain yang juga diterima adalah untuk penggantian kata-kata pembukaan “semua praktis” dengan kata 
“efektif”, lihat ILC, Sesi 31, 1948, Berita Acara, hal. 463. 

Catatan akhir 2 
Lihat ILC, Sesi ke-32, 1949, Laporan VII (1), hal. 12. 

Catatan akhir 3 
Lihat ILC, Sesi ke-32, 1949, Laporan VII (2), hal. 20. 

Catatan akhir 4 
(1), s. 28, (2), s. Demikian pula, di Kroasia (1), s. 5 (2), sebelum karyawan mulai bekerja, majikan terikat 
untuk membantu mereka membiasakan diri dengan ketentuan dan peraturan ketenagakerjaan dan untuk 
menginformasikan mereka tentang organisasi kerja dan langkah-langkah keselamatan. Di Slovenia (1), s. 
26 (7), sebelum menyimpulkan kontrak kerja, majikan harus menginformasikan kepada kandidat pekerja, 
kondisi kerja, serta hak-hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, yang terkait dengan pekerjaan, yang 
akan berujung pada pembuatan kontrak kerja. 

Catatan akhir 5 
(1), ss. 41 (1), 54. 

Catatan akhir 6 
(1), ss. 24 (f), (g), 30 (f), (g), 51. 

Catatan akhir 7 
(1), s. 35, (3), s. 

Catatan akhir 8 
(3), s. 8 (1). Demikian pula, di Guyana (1), s. 17 (1), ketika perusahaan menawarkan pekerjaan kepada 
karyawan, mereka harus memberitahu mereka, baik pada saat tawaran itu atau segera setelah itu atau 
pada hari yang sama, apakah mereka harus dibayar untuk layanan mereka berdasarkan tugas atau waktu, 
dan berapa upahnya jika pekerjaannya berdasarkan tugas atau waktu. 

Catatan akhir 9 
(1), s. 17, (4), s. 15 (1), (2). 

Catatan akhir 10 
(1), ss. 31 (1), 32. 

Catatan akhir 11 
(1), ss. 9 (1), 11 (e), (2), ss. 21, 22 (e). 

Catatan akhir 12 
(1), ss. 29, 106, (2), s. 19 (2). Demikian pula, di Azerbaijan (1), ss. 43 (2) (g), 56 (2) dan Kyrgyzstan (1), ss. 
92 (2), 108, 225 (1), pengusaha harus memberitahu karyawan mereka secara tertulis mengenai pengenalan 
baru atau modifi kasi persyaratan upah, setidaknya satu bulan di muka. Buruh kontrak harus mendapatkan 
informasi tentang jumlah dan bentuk remunerasi, serta pada tempat dan waktu pembayaran. Lihat juga 
Belarusia (1), ss. 19, 32, 373; Estonia (1), s. 26; (2), ss. 3 (2), 4 (1), 10 (1); Lithuania (1), ss. 8, 22, (2), s. 
3; Tajikistan (1), s. 5 (2). 
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Catatan akhir 13 
(2), s. 29. 

Catatan akhir 14 
(2), s. 15 (1), (3), s. 5. 

Catatan akhir 15 
(1), s. 24. 

Catatan akhir 16 
(1), s. 66 (1). Demikian pula, di Kolombia (1), ss. Pekerja kontrak harus mendapatkan informasi mengenai 
jumlah dan bentuk remunerasi, serta interval pembayaran remunerasi tersebut. Di Guatemala (2), ss. 27, 
29, dan Nikaragua (2), ss. 20 (f), 24, sehubungan dengan kontrak lisan, terutama untuk sektor pertanian, 
pekerja rumah tangga dan buruh lepas, majikan harus menyediakan dalam waktu tiga hari pertama 
sejak dimulainya pekerjaan, pernyataan tertulis atau bukti tertulis lainnya termasuk informasi tentang 
persetujuan remunerasi. Di Slovenia (1), s. 29 (1), kontrak kerja harus menentukan, antara lain, jumlah gaji 
pokok, komponen gaji lain, periode pembayaran, hari bayaran dan cara pembayaran. Lihat juga Kuba (1), 
ss. 28, 37 (e), 115; Republik Dominika (1), ss. 19, 20, 24 (3); Honduras (2), ss. 57. 

Catatan akhir 17 
(1), ss. 29 (1), (3), 42. Jika kontrak belum disimpulkan secara tertulis, majikan harus mengkonfi rmasi secara 
tertulis sifat dan persyaratan kontrak selambat-lambatnya tujuh hari setelah dimulainya pekerjaan. 

Catatan akhir 18 
(1), s. 71 (f). 

Catatan akhir 19 
(1), s. 30 (2). 

Catatan akhir 20 
(1), s. 39. Lihat juga Cape Verde (1), s. 9 (2); Kongo (2), s. 32-3; Republik Demokratik Kongo (1), s. 187; 
Guinea-Bissau (1), s. 7; Libya Arab Jamahiriya (1), s. 23. 

Catatan akhir 21 
(1), s. 26, (2), s. 4. 

Catatan akhir 22 
(3), s. 3. 

Catatan akhir 23 
(1), s. 21 (1) (c), (3). Demikian pula, di Ghana (1), s. 31 (1), setiap kontrak harus berisi rincian sifat dan 
durasi kerja, tingkat remunerasi dan metode perhitungan, serta cara dan waktu pembayaran remunerasi, 
dalam kalimat yang jelas dan tidak ambigu. 

Catatan akhir 24 
(1), s. 30 (d). 

Catatan akhir 25 
(2), s. 19. 

Catatan akhir 26 
(1), s. 12. Lihat juga Oman (1), s. 28. 

Catatan akhir 27 
(1), s. 29 (1), (2), s. 2. 

Catatan akhir 28 
(1), s. 14 (1). 
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Catatan akhir 29 
(1), s. 32 (1), (2), (4), s. 3. Lihat juga Maroko (1), s. 9. 

Catatan akhir 30 
Lihat, misalnya, Alaska (5), s. 23.05.160; Connecticut (11), s. 31-71f, Delaware (13), s. 1108; Hawaii 
(16), s. 388-7; Idaho (17), s. 45-610 (2); Illinois (18), s. 115/10; Iowa (20), s. 91A.6 (1); Maryland (26), 
s. 3-504; Minnesota (29), s. 181,55; New Hampshire (36), s. 275,49; New Jersey (37), s. 34:11-4.6; New 
York (39), s. 195 (1), (2); North Carolina (40), s. 95-25,13 dan (41), ss. 13-12,0803, 13-12,0804, 13-
12,0805; Pennsylvania (46), s. 231,22 (c); South Carolina (48), s. 41-10-30 (A); Utah (52), s. 34-28-4 (1); 
West Virginia (57), s. 21-5-9. Dalam beberapa kasus, hukum negara bagian mengharuskan pemberitahuan 
kondisi upah, tapi hanya jika ada permintaan tertulis; lihat Montana (33), s. 39-3-203. 

Catatan akhir 31 
Lihat, misalnya, Newfoundland dan Labrador (9), s. Di Alberta (4), s. 13 (1), hukum menetapkan bahwa 
setiap majikan harus memberikan pemberitahuan kepada karyawan pengurangan tingkat upah karyawan, 
tingkat lembur, liburan dibayar, hari libur besar dibayar, atau pesangon sebelum dimulainya periode 
pembayaran karyawan di mana pengurangan ini akan diterapkan. 

Catatan akhir 32 
Pengadilan Eropa memiliki kesempatan untuk menafsirkan ruang lingkup Directive dalam sidangnya 
tanggal 4 Desember 1997 dalam Kasus Gabungan dari C-253/96 sampai C-258/96. Mereka berpegang 
bahwa tujuan dari Directive tidak akan tercapai jika karyawan tidak dapat dengan cara apapun untuk 
menggunakan informasi yang terkandung dalam pemberitahuan sebagai bukti ke pengadilan nasional, 
dan karena itu pengadilan nasional harus menerapkan dan menafsirkan peraturan nasional mereka 
mengenai beban pembuktian dipandang dari sudut tujuan Directive, memberikan pemberitahuan bobot 
pembuktian semacam bukti faktual mengenai satu aspek penting dari kontrak kerja, dan menikmati 
anggapan mengenai kebenarannya seperti yang akan dilampirkan, dalam hukum domestik, untuk setiap 
dokumen serupa yang disusun oleh majikan dan dikomunikasikan kepada karyawan. Untuk keterangan 
lebih lanjut mengenai Directive ini, lihat Catherine Barnard, EC Employment Law, 2000, hal. 436-440 and 
Pierre Rodière, Droit social de l’Union européenne, 2002, hal. 440-448. 

Catatan akhir 33 
(3), ss. 1 (1), 2 (1), 3. 

Catatan akhir 34 
(2), s. 1; (1), s. 1637F. 2 (1), 3. 

Catatan akhir 35 
(1), ss. 3 (2), 4 (1), (2), 5, 6 (1), (3). 

Catatan akhir 36 
(2), ss. 1 (3), 2 (1), (2), 3. 

Catatan akhir 37 
(1), s. 8 (5); (10), s. 2 (2) (e). 

Catatan akhir 38 
(5), s. 2. 

Catatan akhir 39 
(1), ss. 55b, 55C (h), 55D, 73P. Dalam kasus seorang karyawan yang diposting ke negara lain dalam 
wilayah EEA, perjanjian kerja juga harus menunjukkan mata uang di mana remunerasi harus dibayar, serta 
manfaat uang tunai atau manfaat dalam bentuk barang, yang berhubungan dengan pekerjaan di luar 
negeri. Demikian pula, di Kroasia (1), s. 12 (1), (2), di antara isi wajib kontrak kerja tertulis adalah gaji 
pokok, gaji tambahan, dan interval pembayaran, atau alternatifnya, referensi pada hukum atau peraturan 
khusus, kesepakatan bersama, atau peraturan ketenagakerjaan yang mengatur masalah ini . 
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Catatan akhir 40 
(1), ss. 1 (2), (4), 2 (6), 4 (3). Ketentuan serupa ditemukan dalam hukum wilayah di luar metropolitan, 
seperti Kepulauan Falkland (9), s. 4 (3), Gibraltar (11), s. 21 (1), Guernsey (12), s. 1 (3), Isle of Man (14), 
s. 1 (3), dan Jersey (19), s. Batas waktu untuk penyediaan keterangan tertulis bervariasi di wilayah tersebut 
dari enam hari sampai 13 minggu. 

Catatan akhir 41 
(1), ss. 7 (1) (f), (2) (a), 33 (2) (a), (b). 

Catatan akhir 42 
(1), s. 

Catatan akhir 43 
(2), ss. 3, 5 (1). 

Catatan akhir 44 
(2), s. 29. 

Catatan akhir 45 
(3), ss. 2, 3. 

Catatan akhir 46 
(1), s. 17. 

Catatan akhir 47 
(2), ss. 24, 25 (vi). Lihat juga Chili (1), s. 10 (4); El Salvador (2), s. 23 (8), (9). 

Catatan akhir 48 
(1), ss. 67, 68 (7). 

Catatan akhir 49 
(1), s. 233. 

Catatan akhir 50 
(1), s. 10. 

Catatan akhir 51 
(1), s. 30. 

Catatan akhir 52 
(1), ss. 76 (3), 82 (3). 

Catatan akhir 53 
(1), s. 30 (d). 

Catatan akhir 54 
(1), s. 65. 

Catatan akhir 55 
(1), s. 27 (1), (4), s. 

Catatan akhir 56 
(1), s. L.27, (2), s. D.86-6. 

Catatan akhir 57 
(1), s. 42. 

Catatan akhir 58 
(3), s. 8, (4), s. 5. 



261

Catatan akhir 59 
(2), s. 12. 

Catatan akhir 60 
(1), s. 134. 

Catatan akhir 61 
(1), ss. 18, 20. 

Catatan akhir 62 
(1), s. 68. 

Catatan akhir 63 
(1), s. 62. 

Catatan akhir 64 
(1), s. L.67. 

Catatan akhir 65 
(2), s. 60 (d). Ini juga terjadi di Kosta Rika (1), s. 68 (c); Republik Dominika (1), s. 131 (8); Panama (1), s. 
185 (3). 

Catatan akhir 66 
(2), s. 92 (8). 

Catatan akhir 67 
(1), ss. 104-1 (1), 104-2 (1), 104-3 (2). 

Catatan akhir 68 
(1), ss. 69, 70 (3). Di Austria (7), s. 22 (e), 23 (1), (6), s. 4 (4), aturan kerja harus diterbitkan oleh 
setiap perusahaan yang memiliki lebih dari 20 karyawan dan harus menunjukkan, di antara informasi 
lain, tanggal pada saat upah dihitung dan dibayar, dan harus diposting di tempat kerja yang mencolok, 
sehingga dapat diakses oleh semua karyawan. Di Suriname (1), s. 1613J (1), aturan kerja yang mengikat 
dengan ketentuan bahwa salinan teks lengkap disimpan dan diposting di tempat yang mudah diakses 
sedemikian rupa agar mudah dibaca. 

Catatan akhir 69 
(1), ss. 108, 110. Lihat juga Jepang (2), s. 89; (5), ss. 97, 103, dan Republik Korea (1), s. 96. 

Catatan akhir 70 
(1), ss. 81, 85. Lihat juga Yaman (1), s. 89 (f). 

Catatan akhir 71 
(1), s. 136, (4), s. 6. 

Catatan akhir 72 
(1), s. 76. 

Catatan akhir 73 
(1), ss. L.64, L.67. 

Catatan akhir 74 
(1), ss. 5 (3), 123 (1). 

Catatan akhir 75 
(1), ss. 39 (1), 41 (1), 42 (1), 45. 

Catatan akhir 76 
(1), s. 29 (2), (3), ss. 1 (1), 6 (1). Ini juga kasus di Benin (1), s. 137; Burkina Faso (1), s. 78; Komoro (1), s. 
41; Kongo (1), s. 75; Niger (1), s. 57; Togo (1), s. 31. Di Guinea (1), ss. 
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Catatan akhir 77 
(1), s. 

Catatan akhir 78 
(1), s. L.100. 

Catatan akhir 79 

(4), s. 

Catatan akhir 80 
(1), s. 29 (1), (4), s. 15 (2). 

Catatan akhir 81 
(2), s. 42, (5), s. 25; (1), s. 18 (c). 

Catatan akhir 82 
(3), s. 17 (2). 

Catatan akhir 83 
(1), s. 52. 

Catatan akhir 84 
(1), s. 102. 

Catatan akhir 85 
(1), s. 97. 

Catatan akhir 86 
(1), s. 211. 

Catatan akhir 87 
(1), s. 93. 

Catatan akhir 88 
(1), s. 15 (1), (2). Ini juga terjadi di Inggris Raya: Gibraltar (11), s. 16. 

Catatan akhir 89 
(1), s. 25. 

Catatan akhir 90 
(2), s. 106. 

Catatan akhir 91 
(1), s. 13. 

Catatan akhir 92 
(3), s. 8 (2). Demikian pula, di Hongaria (1), s. 38 (2), (3), pengusaha harus menyediakan bantuan dalam 
memperkenalkan karyawan dengan persyaratan perjanjian kolektif yang berlaku bagi mereka, dan juga 
untuk memberikan salinan perjanjian ini kepada anggota komite pabrik dan perwakilan serikat buruh. 

Catatan akhir 93 
(9), s. 84. 

Catatan akhir 94 
(8), s. 103 (1), (4). Demikian pula, di Australia Barat (12), s. 25, pengusaha harus memastikan bahwa 
karyawan diberikan salinan perjanjian kerja sesegera mungkin setelah masuk kerja, dan ada persyaratan 
umum bagi majikan untuk mengirim salinan aturan industri atau kesepakatan kerja di tempat yang dapat 
dengan mudah diakses oleh karyawan. 
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Catatan akhir 95 
(2), s. 516,4. Lihat juga Alaska (5), s. 23.05.160; Arkansas (8), s. 11-4-216, California (9), s. 207; Colorado 
(10), s. 8-4-107; Connecticut (11), s. 31-71f, Delaware (13), s. 1108; Georgia (15), s. 34-4-5; Hawaii (16), 
s. 388-7; Illinois (18), s. 115/10; Kansas (21), s. 44-320; Kentucky (22), s. 337,325; Louisiana (24), s. 15; 
Maine (25), s. 668; Michigan (28), s. 408,391; Missouri (32), s. 290,522; Montana (33), s. 39-3-203, 
Nebraska (34), s. 48-1205; Nevada (35), s. 608,080 (1); New Hampshire (36), s. 275,49; New Jersey 
(37), s. 34:11-4.6; North Carolina (40), s. 95-25,13 dan (41), s. 13-12,0806; Ohio (43), s. 4111,09; 
Pennsylvania (46), s. 231,37; Rhode Island (47), s. 28-12-11, South Carolina (48), s. 41-1-10; Tennessee 
(50), s. 50-2-103 (d); Utah (52), s. 34-28-4 (1); Vermont (53), s. 393; Washington (56), s. 296-126-080; 
West Virginia (57), s. 21-5-9. 

Catatan akhir 96 
(2), s. 25 (2). Lihat juga New Brunswick (8), s. 11 (2); Newfoundland dan Labrador (9), s. 2,2; Northwest 
Territories (11), s. 4; Nova Scotia (12), ss. 45, 54; Prince Edward Island (15), ss. 5 (4), 34; Saskatchewan 
(17), s. 69 (1). 

Catatan akhir 97 
Ketentuan ini mengundang komentar tertentu selama dua diskusi Konferensi dan diadopsi dalam bentuk 
yang sama seperti yang diusulkan oleh Kantor, lihat ILC, Sesi 31, 1948, Berita Acara, hal 463, 466, dan 
ILC, Sesi ke-32, 1949, Berita Acara, hal 509, 514. 

Catatan akhir 98 
(1), ss. 138-140. Ini juga kasus di Chili (1), s. 54; Estonia (2), s. 8 (2); Jerman (1), s. 134 (2); Luksemburg 
(2), s. 40 (1); Maroko (1), s. 10; Rwanda (4), s. 2; Slovenia (1), s. 135 (3); Inggris (1), s. 8 (2), dan beberapa 
wilayah non-metropolitan seperti Kepulauan Falkland (9), ss. 10, 11 (1), Guernsey (12), s. 3A (2), dan Isle 
of Man (14), s. 7. 

Catatan akhir 99 
(4), s. 30 (1); (1), s. 4. Menteri mungkin, namun, dalam rangka mengecualikan setiap kelas majikan dari 
salah satu atau semua persyaratan yang terkait dengan pernyataan pembayaran. 

Catatan akhir 100 
(1), s. 49 (2) (c) (ii), (2), s. 7. Hanya pengusaha yang mempekerjakan 15 pekerja atau lebih diwajibkan 
mengeluarkan pernyataan upah. 

Catatan akhir 101 
(1), s. 102, (2), s. 19 (3). Di Azerbaijan (1), s. 

Catatan akhir 102 
(1), s. 235. 

Catatan akhir 103 
(1), s. 136. 

Catatan akhir 104 
(1), s. 29 (1), (6), s. 2 dan Lampiran. 

Catatan akhir 105 
(2), s. 30. 

Catatan akhir 106 
(5), s. 2. 

Catatan akhir 107 
(1), s. 133 (5). 

Catatan akhir 108 
(1), s. 53 (4). 
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Catatan akhir 109 
(1), s. 36 (3) (a), (3), Jadwal. Undang-undang juga menyebutkan bahwa pernyataan upah harus diserahkan 
kepada karyawan, termasuk ketika remunerasi dibayarkan melalui transfer bank langsung. 

Catatan akhir 110 
Lihat, misalnya, California (9), s. 226 (a); Colorado (10), s. 8-4-105 (4); Delaware (13), s. 1108; Hawaii 
(16), s. 388-7; Idaho (17), s. 45-609 (2); Illinois (18), s. 115/10; Maryland (26), s. 3-504; Michigan (28), 
ss. 408,391 dan 408,479 (2); Minnesota (29), s. 181,032; New Mexico (38), s. 50-4-2 (B); New York 
(39), s. 195 (3); South Carolina (48), s. 41-10-30 (C), Texas (51), s. 62,003; Washington (56), s. 296-126-
040. Di beberapa negara bagian, persyaratan untuk menerbitkan pernyataan upah mengacu semata-mata 
pada jumlah pemotongan upah: Kentucky (22), s. 337,070; Massachusetts (27), s. 150A, Missouri (32), s. 
290,080; Montana (33), s. 608,110 (2); New Hampshire (36), s. 275,49; New Jersey (37), s. 34:11-4.6; 
North Carolina (40), s. 95-25,13 dan (41), s. 13-12,0807; Oregon (45), s. 652,610 (1), (2); Rhode Island 
(47), s. 28-14-2.1; Utah (52), s. 34-28-3 (4); West Virginia (57), s. 21-5-9; Wyoming (59), s. 27-4-101 
(b). Di Iowa (20), s. 91A.6 (3), suatu daftar pernyataan yang memerinci pendapatan dan pemotongan 
harus dilengkapi dalam waktu sepuluh hari kerja atas permintaan karyawan, sementara majikan harus 
menghormati permintaan seperti itu kapan pun, kecuali tingkat pendapatan, jam atau pemotongan yang 
berubah selama tahun kalender. Laporan upah diberikan hanya atas permintaan karyawan juga disediakan 
untuk di Kansas (21), s. 44-320; Nevada (35), s. 608,115 (2); Virginia (54), s. 40,1-29 (C). 

Catatan akhir 111 
(1), s. 254 (1). Lihat juga Alberta (4), s. 14 (2); New Brunswick (8), s. 35; Nova Scotia (13), s. 9 (1); 
Quebec (16), s. 46. Dalam beberapa yurisdiksi, pernyataan baru yang diperlukan hanya jika perubahan 
terjadi: British Columbia (6), s. 27 (1), (4); Manitoba (7), s. 135 (4), (5). Di Ontario (14), s. 12 (1), (3), 
hukum memungkinkan pernyataan yang akan diberikan melalui surat elektronik daripada secara tertulis 
jika karyawan memiliki akses ke sarana untuk membuat salinan kertas dari pernyataan itu. 

Catatan akhir 112 
(1), s. 61 (1). 

Catatan akhir 113 
(1), s. 143. 

Catatan akhir 114 
(1), s. 114, (2), ss. 2, 3. 32,5, (2), ss. 52, 53, 56; Mali (1), ss. L.104, L.105, (3), ss. A.109-2, A.109-3, 
A.109-5; Mauritania (1), s. 91; Senegal (2), ss. 1, 2, 3, 5. Di Aljazair (1), s. 86, (4), s. 6, hukum mengharuskan 
slip gaji reguler yang harus dipersiapkan oleh majikan yang menunjukkan jumlah total remunerasi dan 
jumlah dari semua komponen-komponennya. 

Catatan akhir 115 
(1), s. 74, (2), ss. 1, 2, 5. Tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan slip pembayaran ketika pekerja 
bergerak hanya untuk beberapa jam atau hari ke hari. 

Catatan akhir 116 
(1), s. 163, (3), ss. 207, 208, 209. 

Catatan akhir 117 
(1), s. 69 (2), (2), ss. 1, 2, 3. Atas permintaan para majikan, seorang inspektur tenaga kerja dapat 
menyepakati pengecualian kewajiban untuk mengeluarkan slip pembayaran untuk pekerja yang hanya 
bekerja beberapa jam. Lihat juga Benin (1), s. 224; Republik Afrika Tengah (1), s. 106, (2), s. 2; Chad (1), 
s. 263; Kongo (1), s. 90; Djibouti (1), s. 101; Togo (1), s. 97. 

Catatan akhir 118 
(1), s. 84, (2), s. 2. 
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Catatan akhir 119 
(1), s. 153. 

Catatan akhir 120 
(3), s. 26 (2), (3), (4). 

Catatan akhir 121 
(2), s. 464. 

Catatan akhir 122 
(5), s. 19. 

Catatan akhir 123 
(1), s. 241 (1), (2). 

Catatan akhir 124 
(1), ss. 182, 183. 

Catatan akhir 125 
(1), ss. L.143-3, L.620-7, R.143-2. Indikasi penuh kontribusi majikan juga diperlukan di Slovakia (1), s. 
130 (5). 

Catatan akhir 126 
(1), s. 15, (2), s. 2. Di Republik Ceko (1), s. 120 (4), (2), s. 11 (3), (4), s. 17 (3) dan Hungaria (1), 
s. 160, karyawan harus diberi sebuah catatan upah yang rinci, sehingga memungkinkan mereka untuk 
memeriksa kebenaran perhitungan, serta alasan dan jumlah pemotongan. Di Italia (4), s. 1 (1), pernyataan 
gaji harus menunjukkan nama pekerja dan posisi, periode pembayaran, dan khususnya, semua item yang 
membentuk remunerasi, termasuk tunjangan keluarga dan potongan wajib terkait, sementara di Norwegia 
(1), s. 55 (5), pada saat pembayaran, karyawan menerima pernyataan tertulis yang berisi metode yang 
digunakan untuk menghitung gaji, basis perhitungan libur dibayar dan pengurangan yang dibuat. Lihat 
juga Finlandia (1), Ch. 2, s. 16. 

Catatan akhir 127 
(1), s. 62, (3), ss. 5 (c), 9. 

Catatan akhir 128 
(1), s. 353A (2), (2), ss. 132a (1), 132b (1). 

Catatan akhir 129 
(3), s. 123 (1), (4), s. Demikian pula, di Queensland (5), s. 370 (1), (2), pada saat pembayaran majikan 
harus menyatakan bagaimana pembayaran akan dilakukan sampai dengan memberikan pernyataan 
tertulis kepada karyawan. Pernyataan, yang dapat dimasukkan ke dalam amplop gaji karyawan, harus 
menunjukkan tanggal pembayaran, periode yang dicakup oleh pembayaran, jumlah jam dengan upah 
biasa dan lembur, upah biasa dan upah lembur per jam, upah kotor dan upah bersih yang dibayarkan, 
rincian potongan dana dan jumlah kontribusi yang dibayarkan kepada dana pensiun. Di Australia Selatan 
(6), s. 102 (7), jika seorang karyawan dibayar per jam, atau berdasarkan persentase bervariasi sesuai 
dengan waktu bekerja, majikan harus menyediakan catatan tertulis yang menunjukkan jumlah jam bekerja 
selama periode yang relevan (membedakan antara waktu biasa dan lembur) dan tingkat upah di mana 
pembayaran didasarkan kepada karyawan pada saat pembayaran. 

Catatan akhir 130 
Lihat, misalnya, Aturan Perdagangan Bangunan, s. 69 (b); Aturan rekayasa listrik, s. 24 (e); Aturan penjaga 
restoran, s. 28 (c); Aturan untuk pembuat kapal, s. 27 (b); Aturan Industri Otomotif, Bagian III, s. 7 (e). 

Catatan akhir 131 
(1), s. 17 (1). Lihat juga El Salvador (2), s. 138. 
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Catatan akhir 132 
(1), s. 17 (1). 

Catatan akhir 133 
(1), s. 85 (5). 

Catatan akhir 134 
(1), ss. 22, 24 (f). 

Catatan akhir 135 
(2), ss. 132 (VII), 804. 

Catatan akhir 136 
(5), s. 130 (2). 

Catatan akhir 137 
(2), s. 3C. Demikian pula, di Sudan (1), s. 35 (8), hukum mengharuskan penyediaan pernyataan –hanya 
berlaku untuk pemotongan upah-- untuk  menunjukkan rincian pemotongan upah. 

Catatan akhir 138 
(2), s. 29 (1). 

Catatan akhir 139 
(1), s. 654. 

Catatan akhir 140 
(1), s. 1638E (1). 

Catatan akhir 141 
(1), s. 29 (2). 

Catatan akhir 142 
(1), s. 1614E (1). 

Catatan akhir 143 
(1), s. 128 (21). 

Catatan akhir 144 
(1), s. 61 (3). 

Catatan akhir 145 
(1), s. 106. Ini juga kasus di Benin (1), s. 226; Kamerun (1), s. 69 (4); Chad (1), s. 264; Komoro (1), s. 105; 
Kongo (1), s. 32,6; Republik Demokratik Kongo (1), s. 85; Djibouti (1), s. 101; Gabon (1), s. 218; Mali (1), 
s. L.110; Mauritania (1), s. 91; Niger (1), s. 164; Togo (1), s. 97. 

Catatan akhir 146 
(1), s. 

Catatan akhir 147 
(1), s. 74. 

Catatan akhir 148 
(1), s. 61 (2). 

Catatan akhir 149 
(1), s. 15. 

Catatan akhir 150 
(1), s. 52 (2). 
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Catatan akhir 151 
(1), s. 46 (b). 

Catatan akhir 152 
(1), s. 226. Lihat juga Burkina Faso (1), s. 115; Kongo (1), s. 90; Republik Demokratik Kongo (1), s. 84; 
Gabon (1), s. 153. 

Catatan akhir 153 
(1), s. 265. 

Catatan akhir 154 
(1), s. 92. 

Catatan akhir 155 
(1), s. L.117. 

Catatan akhir 156 
(1), s. 35. 

Catatan akhir 157 
(1), s. 36 (2). 

Catatan akhir 158 
(1), s. 105. 

Catatan akhir 159 
(1), s. 52. 

Catatan akhir 160 
(1), s. 97 (1). Demikian pula, di Swiss (2), s. 323b, hukum memberikan pengaturan atas rincian rekening 
pada saat pembayaran tanpa menentukan rincian upah yang dicakup. 

Catatan akhir 161 
Perlu dicatat bahwa teks awalnya diusulkan oleh Kantor berisi referensi untuk “catatan upah”, tetapi kata 
“upah” telah dihapus selama pembahasan Konferensi pertama dengan alasan bahwa kualifi kasi ini mungkin 
ketat dalam efeknya, lihat ILC, 31 Sesi, 1948, Berita Acara, hal. 464. 

Catatan akhir 162 
(1), s. 102, (2), s. 19 (3). Demikian pula, di Ukraina (2), s. 30, undang-undang menyatakan perlunya 
perhitungan akuntansi atas upah kerja dan catatan akuntansi  untuk pembayaran upah. Lihat juga Nikaragua 
(3), s. 1, dan Peru (5), s. 18. 

Catatan akhir 163 
(1), s. 11. 

Catatan akhir 164 
(1), s. 151 (1) (a), (2) (b). 

Catatan akhir 165 
(1), s. Lihat juga Rwanda (4), s. 4. 

Catatan akhir 166 
(1), s. 6. 

Catatan akhir 167 
(1), s. 83 (4). Demikian pula, di Bulgaria (1), s. 270 (3), undang-undang hanya memberikan upah yang 
harus dibayar kepada karyawan dari gaji atau dengan tanda terima. 

Catatan akhir 168 
(1), s. 235. 
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Catatan akhir 169 
(6), s. 3. 

Catatan akhir 170 
(5), ss. 2, 4. 

Catatan akhir 171 
(1), s. 233, (2), ss. 5, 6, 9, 10. Ini juga kasus di Benin (1), s. 285; Republik Afrika Tengah (1), ss. 106, 171, 
(2), s. 2; Chad (1), s. 498, (3), ss. 32,5, 93,2, (2), ss. 57, 59, 64, 66; Mali (1), ss. L.107, L.108, L.130, (3), 
ss. A.109-11, A.109-12; Mauritania (1), s. 91. 

Catatan akhir 172 
(1), ss. 101, 171. 

Catatan akhir 173 
(1), s. 

Catatan akhir 174 
(1), ss. L.116, L.221, (2), ss. 6, 8, 13. 

Catatan akhir 175 
(1), ss. 69 (1), 116 (1), (2), ss. 4, 6. Ini juga terjadi di Komoro (1), ss. 105, 187; Kongo (1), ss. 90, 182; 
Togo (1), ss. 97, 166. 

Catatan akhir 176 
(1), s. 49 (2) (b). Hanya pengusaha yang mempekerjakan 15 pekerja atau lebih diwajibkan menyimpan 
buku remunerasi. 

Catatan akhir 177 
(1), ss. 163, 274, (3), ss. 212, 214. 

Catatan akhir 178 
(10), ss. 44 (2), 45 (1), (2); (11), s. 4; (12), ss. 47 (2), 48. Demikian pula, di Inggris: Isle of Man (15), s. 6; 
(16), s. 38, dan Virgin Island (22), s. Isolat C39 (1), (2), referensi dibuat untuk kemungkinan penyimpanan 
catatan dan hak karyawan untuk meminta presentasi dari catatan tersebut untuk diperiksa. 

Catatan akhir 179 
(1), s. 11 (c), (2), s. 516,5. Lihat juga Alaska (5), s. 23.10.100 (a); Arizona (7), s. 23-721; Arkansas (8), s. 
11-2-115 (a) (2); California (9), s. 226 (a); Colorado (10), s. 8-4-102 (3); Connecticut (11), s. 31-66 dan 
(12), s. 31-60-12 (a); Delaware (13), s. 1108 (6); Georgia (15), s. 34-2-11; Hawaii (16), s. 388-7 (6); Idaho 
(17), s. 45-610 (1); Illinois (18), s. 115/10; Iowa (20), s. 91A.6 (1) (d); Kentucky (22), s. 337-320 dan (23), 
s. 1:066 (1), (2); Louisiana (24), s. 14 (B); Maine (25), s. 622; Maryland (26), s. 3-424; Michigan (28), s. 
408,479 (1), (3); Minnesota (29), s. 181,88; Missouri (32), s. 290,520; Nevada (35), s. 608,115 (1), (3); 
New Hampshire (36), s. 275:49 (VI); New Jersey (37), s. 34:11-4.6; New Mexico (38), s. 50-4-9 (A); New 
York (39), s. 195 (4); North Carolina (40), s. 95-25,15 (b) dan (41), ss. 13-12,0801, 13-12,0802; North 
Dakota (42), s. 34-06.1-07; Ohio (43), s. 4111,08; Pennsylvania (46), s. 28-12-12, South Carolina (48), 
s. 41-10-30 (B); South Dakota (49), s. 62-6-4, Tennessee (50), s. 50-2-103 (i); Utah (52), s. 34-28-10 (1); 
Vermont (53), s. 393; Washington (55), s. 49.46.070 dan (56), s. 296-126-050 (1); West Virginia (57), s. 
21-5-9 (6); Wyoming (59), s. 27-4-203. 

Catatan akhir 180 
(1), s. 252 (2), (2), s. 24 (2). Lihat juga Alberta (4), ss. 14 (1), 15; British Columbia (6), s. 28; Manitoba (7), 
s. 135 (1), (3); New Brunswick (8), s. 60 (1), (3); Newfoundland dan Labrador (9), s. 63 (1), (2), (3); Nova 
Scotia (12), ss. 15, 16 (a); Ontario (14), s. 15 (1), (5); Prince Edward Island (15), s. 33 (1); Saskatchewan 
(17), s. 70 (1), (2). 
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Catatan akhir 181 
(1), s. 13A, (3), s. 26 (1), (3), 26A, 26B. Ini juga kasus di El Salvador (2), s. 138. 

Catatan akhir 182 
(1), s. 61 (1), (2), (3), ss. 5, 6, 7. 

Catatan akhir 183 
(1), s. 4 (1) (a), (2), (2), Jadwal, s. 1. Ada juga kewajiban untuk membuat daftar terpisah yang berkaitan 
dengan pemberian cuti dan register terkait dengan pegawai asing. Semua catatan tersebut harus disimpan 
untuk jangka waktu tidak kurang dari lima tahun. 

Catatan akhir 184 
(4), s. 4 (1), (5), ss. 5, 16, 25. Lihat juga Jerman (1), s. 114 (1), (2), dan Inggris: Falkland Islands (10), s. 
4 (5). 

Catatan akhir 185 
(1), ss. 188, 189, 190. 

Catatan akhir 186 
(1), s. 156, (2), ss. 3, 13, 17. 

Catatan akhir 187 
(1), s. 17 (1), (4), s. 29 (1). 

Catatan akhir 188 
(1), s. 52. Lihat juga Venezuela (4), s. 4, berdasarkan keputusan menteri, pengusaha harus menyerahkan 
informasi statistik tentang jumlah pekerja yang dipekerjakan, jenis pekerjaan, jam kerja dilakukan, dan 
jumlah upah yang dibayarkan kepada pihak yang berwenang setiap tiga bulan. Di Chili (1), s. 62, majikan 
yang mempekerjakan lima atau lebih orang harus menjaga buku remunerasi untuk distempel oleh otoritas 
pajak. 

Catatan akhir 189 
(2), s. 41; (9), s. 1 (iv). 

Catatan akhir 190 
(1), s. 176. Persyaratan ini berlaku untuk perusahaan yang mempekerjakan sepuluh atau lebih pekerja. Ini 
juga kasus di Honduras (2), s. 380. 

Catatan akhir 191 
(1), s. 35. 

Catatan akhir 192 
(1), ss. 217, 219. 

Catatan akhir 193 
(1), s. 24. 

Catatan akhir 194 
(1), ss. 49, 69, (2), ss. 1, 3. Di Lebanon (2), s. 4, hukum membuat rujukan secara eksplisit Pasal 14 (b) dan 
15 (d) dari Konvensi dan menetapkan bahwa semua pengusaha harus memberitahukan pekerja mereka 
dengan cara yang jelas mengenai keterangan dari upah mereka untuk periode bayar yang bersangkutan 
dan harus tetap dicatat untuk tujuan ini. 

Catatan akhir 195 
(2), s. 48 (1), (2). 

Catatan akhir 196 
(1), ss. Lihat juga Guatemala (2), ss. 61, 102. 
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Catatan akhir 197 
(2), s. 42 (7). 

Catatan akhir 198 
(1), ss. 52 (1), 149 (1) (b). 

Catatan akhir 199 
(1), ss. 128 (11), 152. 

Catatan akhir 200 
(2), ss. 3 (1), (2), 41 (1), (2), (5), s. 24, (4), s. 17 (1) (ii). Hukum juga menyebutkan bahwa setiap pemberi 
kerja harus menyimpan catatan remunerasi atas setiap karyawan yang berisi keterangan lengkap untuk 
setiap periode pembayaran, termasuk pengakuan dari pihak karyawan dalam bukti penerimaan dari 
remunerasi bersih. Upah catatan harus disimpan selama empat tahun. 

Catatan akhir 201 
(1), s. 50. Lihat juga Zimbabwe (1), s. 125 (1), (4). 

Catatan akhir 202 
(1), s. 93 (1), (5), s. 14 (1). Di Uganda (2), ss. 29, 30, setiap majikan terikat untuk membuat buku rekening 
yang memadai dan tepat yang terkait dengan upah karyawan dan untuk menyediakan buku-buku tersebut 
untuk diperiksa pejabat yang berwenang. Pengusaha juga diminta untuk menyimpan semua keterangan 
pekerja yang berisi rincian, antara lain, tingkat upah, pemotongan, jumlah yang diterima dan jumlah yang 
dibayar. Di Guyana (1), ss. 10, 17 (2), dan Nigeria (1), s. 75 (1), hukum hanya mengatur bahwa setiap 
majikan harus menyimpan catatan upah untuk menunjukkan bahwa ketentuan dalam Kode Perburuhan 
dipatuhi. 

Catatan akhir 203 
(2), Bk. III, Peraturan X, ss. 6, 10, 11, 12. 

Catatan akhir 204 
(1), ss. 114, 115. Di Singapura (1), s. 95 (1), Undang-Undang Ketenagakerjaan mengharuskan majikan 
menyimpan buku register kerja yang memudahkan diakses oleh pekerja, menunjukkan tingkat gaji dasar 
dan tunjangan, jumlah yang diterima dan jumlah pemotongan masing-masing karyawan. Selain itu, 
Pemerintah Singapura telah melaporkan bahwa, meskipun tidak ada hukum nasional yang mengharuskan 
pembuatan pernyataan upah, pada kenyataannya, hal itu sudah menjadi praktek umum di industri 
agar para pekerja dapat mendapatkan informasi yang berisi rincian upah mereka untuk periode gaji 
yang bersangkutan. Di Jepang (2), ss. 108, 109, dan Republik Korea (1), ss. 41, 47, undang-undang 
mengharuskan majikan menyimpan buku besar upah dan menjaga dokumen tersebut untuk jangka waktu 
tiga tahun. 

Catatan akhir 205 
(1), ss. 35 (1), 36 (1), 68. 

Catatan akhir 206 
(1), s. 14 (1), 26 (3). 

Catatan akhir 207 
(1), s. 65. 

Catatan akhir 208 
(1), ss. 27, 37, 84. 

Catatan akhir 209 
(1), s. 118. 

Catatan akhir 210 
(1), ss. 66 (2), 89 (e). 
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Catatan akhir 211 
(1), s. 54. 

Catatan akhir 212 
(1), ss. 69, 99. Undang-undang juga mensyaratkan majikan yang memungkinkan pekerja untuk 
berkonsultasi mengenai rincian upah mereka dan, jika perlu, untuk memastikan keakuratan register. Lihat 
juga Oman (1), s. 17. 

Catatan akhir 213 
(1), s. 47. 

Catatan akhir 214 
(1), s. 73. 

Catatan akhir 215 
(5), s. 130 (1). 

Catatan akhir 216 
(2), s. 17; (1), s. 48 (1) (g). 

Catatan akhir 217 
Sebagai contoh, Komite telah menjawab permintaan langsung menyangkut hal ini kepada Bolivia pada 
2001, Rumania pada tahun 1995 dan Republik Islam Iran pada tahun 1993.
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