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Konvensi mengenai Penerapan Istirahat Mingguan dalam Tempat 
usaha Industri (Catatan: Tanggal berlaku:19:06:1923) 
Konvensi:C014 
Tempat: Jenewa 
Sesi Sidang: 3 
Tanggal adopsi: 17:11:1921

Klasifi kasi pokok bahasan: Istirahat Mingguan 
Pokok: Waktu Kerja 

Sidang Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah disidangkan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Organisasi 
Perburuhan Internasional, dan setelah mengadakan sidangnya yang 
ketiga pada tanggal 25 Oktober 1921, dan 

Setelah memutuskan untuk menerima beberapa usul mengenai hari 
istirahat mingguan dalam hubungan kerja industrial, yang termasuk 
dalam butir ke tujuh agenda Sidang, dan 

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

Menerima Konvensi di bawah ini, yang disebut sebagai Konvensi 
Istirahat Mingguan (Industri) tahun 1921, untuk diratifi kasi oleh 
Anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan Konstitusi Organisasi Perburuhan 
Internasional:
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Pasal 1

1. Dalam Konvensi ini, yang dimaksud dengan tempat usaha 
industri (industrial undertaking) mencakup –

a. tambang terbuka, tambang tertutup, dan pekerjaan-
pekerjaan lain untuk pengambilan mineral dari bumi;

b. industri-idustri di mana barang-barang dibuat, diubah, 
dibersihkan, diperbaiki, dihias, diselesaikan, diadaptasi 
untuk dijual, dipecah atau dihancurkan, atau di mana 
bahan-bahan diubah; termasuk galangan kapal dan 
pembangkit, tranformasi dan transmisi listrik atau daya 
penggerak lain; 

c. konstruksi, rekonstruksi, pemeliharaan, perbaikan, 
pengubahan, atau penghancuran bangunan apa pun, rel 
kereta api, jalur tram, pelabuhan, dok, dermaga, kanal, 
terusan, jalan raya, terowongan, jembatan, viaduct, 
gorong-gorong, saluran pembuangan, sumur, instalasi 
telegrap dan telepon, perusahaan listrik, gas, air, atau 
kerja konstruksi lain, serta persiapan atau pembangunan 
landasan pekerjaan atau struktur seperti itu;

d. angkutan penumpang atau barang melalui jalan raya, 
rel kereta api, atau terusan, termasuk penanganan 
barang di dok, dermaga, pangkalan atau gudang, tetapi 
mengecualikan pengangkutan dengan tangan. 

2. Defi nisi ini tunduk pada pengecualian-pengecualian nasional 
khusus yang tercantum dalam Konvensi Washington yang 
membatasi jam kerja dalam tempat usaha industri selama 
delapan jam sehari dan empat puluh delapan jam seminggu, 
sejauh pengecualian-pengecualian tersebut dapat diterapkan 
pada Konvensi ini. 

3. Bilamana diperlukan, di samping uraian di atas, setiap Anggota 
dapat mendefi nisikan garis batas yang memisahkan industri dari 
perdagangan dan pertanian. 

Pasal 2

1. Seluruh staf yang dipekerjakan dalam tempat usaha industri 
apapun, baik publik atau swasta, atau cabang apapun dari yang 
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telah disebutkan , kecuali ditentukan sebaliknya oleh Pasal-Pasal 
berikut, dalam jangka waktu tujuh hari harus mendapatkan masa 
istirahat yang paling sedikit terdiri dari dua puluh jam berturut-
turut.

2. Jangka waktu istirahat ini, bilamana mungkin, harus diberikan 
secara bersamaan kepada seluruh staf setiap perusahaan.

3. Bilamana memungkinkan, masa istirahat itu ditetapkan 
sedemikian rupa sehingga jatuh bersaman dengan hari-hari 
yang sudah ditetapkan menurut tradisi atau adat negara atau 
distrik. 

Pasal 3

Setiap Anggota dapat mengecualikan penerapan ketentuan-ketentuan 
Pasal 2 pada orang-orang yang dipekerjakan dalam tempat usaha 
industri di mana yang dipekerjakan hanyalah anggota-anggota dari 
satu keluarga saja. 

Pasal 4

1. Setiap Anggota dapat mengijinkan pengecualian total atau 
sebagian (termasuk penundaan atau pengurangan) dari 
ketentuan-ketentuan Pasal 2, dengan memperhatikan segala 
pertimbangan kemanusiaan dan ekonomi sepatutnya dan setelah 
berkonsultasi dengan asosiasi pengusaha dan pekerja yang 
bertanggung jawab, bilamana ada. 

2. Konsultasi seperti itu tidak diperlukan dalam pengecualian-
pengecualian yang sudah diatur oleh peraturan perundang-
undangan yang ada. 

Pasal 5

Setiap Anggota, sejauh memungkinkan, membuat ketentuan 
mengenai masa istirahat pengganti untuk penundaan atau 
pengurangan sebagaimana diatur oleh Pasal 4, kecuali bilamana 
perjanjian atau kebiasaan sudah mengatur masa penggantian seperti 
itu. 
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Pasal 6

1. Setiap Anggota harus membuat daftar pengecualian-pengecualian 
sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 3 dan 4 Konvensi ini dan 
melaporkannya kepada Kantor Perburuhan Internasional, dan 
sesudah itu setiap dua tahun sekali melaporkan modifi kasi yang 
dilakukan terhadap daftar ini. 

2. Kantor Perburuhan Internasional akan menyampaikan laporan 
mengenai hal ini kepada Sidang Umum Organisasi Perburuhan 
Internasional. 

Pasal 7

Guna memfasilitasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, 
setiap pengusaha, direktur, atau manajer, diwajibkan --

a. untuk memberitahukan hari dan jam istirahat kolektif melalui 
pengumuman yang dipasang secara jelas di tempat kerja atau 
tempat lain yang mudah dilihat, atau dengan cara lain apa pun 
yang disetujui oleh Pemerintah, bilamana istirahat mingguan 
diberikan kepada seluruh staf secara kolektif;

b. untuk memberitahukan jadwal istirahat kepada pekerja atau 
pegawai yang harus mengikuti sistem pengaturan istirahat 
khusus, dan menjelaskan sistem tersebut, dengan menggunakan 
jadwal yang dibuat menurut metoda yang disetujui oleh 
oleh perundangan negara, atau oleh peraturan otoritas yang 
berkompeten, bilamana masa istirahat tersebut tidak diberikan 
secara kolektif kepada seluruh staf. 

Pasal 8

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

Pasal 9

1. Konvensi ini akan berlaku pada tanggal di mana ratifi kasi dua 
Anggota Organisasi Perburuhan Internasional telah didaftarkan 
pada Direktur Jenderal.
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2. Konvensi ini hanya akan mengikat Anggota Organisasi Perburuhan 
Internasional yang ratifi kasinya telah didaftarkan pada Direktur 
Jenderal. 

3. Selanjutnya, Konvensi ini akan berlaku bagi Anggota pada 
tanggal ratifi kasi ratifi kasinya didaftarkan pada Kantor Perburuhan 
Internasional.

Pasal 10  

Segera setelah ratifi kasi oleh dua Anggota Organisasi Perburuhan 
Internasional telah didaftar pada Kantor Perburuhan Internasional 
maka Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus 
memberitahukan hal tersebut kepada semua Anggota Organsasi 
Perburuhan Internasional. Demikian pula ia harus memberitahu 
mereka mengenai pendaftaran ratifi kasi yang dapat disampaikan 
kemudian oleh Anggota lain dari Organisasi. 

Pasal 11

Tiap Anggota yang meratifi kasi Konvensi ini setuju untuk melaksanakan 
ketentuan-ketentuan Pasal 1,2,3,4,5,6, dan 7 tidak lebih dari tanggal 
1 Januari 1924 dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk 
menjadikan ketentuan-ketentuan ini efektif. 

Pasal 12

Setiap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang 
meratifi kasi Konvensi ini wajib menerapkannya pada koloni, milik 
dan protektoratnya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 35 
Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional. 

Pasal 13

Anggota yang telah meratifi kasi Konvensi ini, setelah lewat waktu 
10 tahun terhitung dari tanggal Konvensi ini mulai berlaku, dapat 
membatalkannya dengan menyampaikan keterangan kepada 
Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. 
Pembatalan demikian baru akan mulai berlaku satu tahun setelah 
didaftarkan pada Kantor Perburuhan Internasional. 
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Pasal 14

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

Pasal 15

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




