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PHK yang terkait dengan hal-hal berikut dilarang menurut undang-undang.
�PHK dengan alasan kewarganegaraan, keyakinan, atau status sosial.
�PHK dengan alasan pekerja telah melaporkan kepada Kantor Pengawasan Standar Tenaga

Kerja atau meminta bantuan Dinas Tenaga Kerja Prefektur untuk menyelesaikan sengketa
hubungan kerja individual.

Q.4

ANSWER

Saya mendengar bahwa selain periode cuti pemulihan kesehatan 
untuk kecelakaan kerja dan periode cuti melahirkan serta 30 hari 
setelahnya, ada periode larangan untuk melakukan PHK terhadap 
pekerja. Dalam keadaan apakah periode tersebut?

Q.1

ANSWER Ada ketentuan batas maksimal jika periode dalam kontrak kerja ditetapkan. Namun, kontrak kerja tanpa 
ketentuan periode juga dapat diadakan. Pada akhir periode, kontrak dapat diperbarui dengan kesepakatan 
antara pemberi kerja dan pekerja. Jika kontrak kerja dengan periode tertentu diperbarui dan total periode 
tersebut melebihi 5 tahun, maka kontrak tersebut dapat diubah menjadi kontrak kerja tanpa ketentuan 
periode melalui permohonan oleh pekerja.

Apakah periode dalam kontrak kerja harus selalu ditetapkan? 
Apakah kontrak bisa diperbarui ketika periodenya berakhir?
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Pemberi kerja dilarang membuat kesepakatan yang meminta pekerja untuk membayar penalti jika pekerja 
berhenti sebelum periode kontrak berakhir.

Q.2

ANSWER

Saya tengah bekerja dengan periode kontrak 3 tahun, tetapi pemberi 
kerja meminta saya untuk membayar denda 500 ribu yen jika saya 
berhenti bekerja sebelum periode tersebut berakhir. Apakah saya 
benar-benar harus membayarnya?

Pemberi kerja tidak dapat melakukan PHK terhadap pekerja selama periode cuti untuk menjalani pemulihan 
kesehatan atas cedera yang didapatnya dalam pekerjaan. Namun, jika perusahaan tidak dapat melanjutkan 
kegiatan bisnisnya karena bencana alam atau alasan lainnya yang tidak dapat dihindari, ketentuan 
pembatasan PHK ini tidak berlaku.

Q.3

ANSWER

Saya mengalami cedera akibat kecelakaan di tempat kerja dan kini 
tengah mengambil cuti untuk menjalani perawatan, tetapi perusahaan 
melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap diri saya 
dengan alasan bisnis perusahaan berada di ujung tanduk. Apakah 
PHK semacam itu diizinkan?

�PHK dengan alasan pekerja merupakan anggota serikat buruh atau melakukan perbuatan yang 
sah selaku bagian dari serikat buruh.

�PHK dengan alasan pekerja merupakan seorang perempuan, atau perempuan yang menikah, 
hamil, melahirkan, atau mengambil cuti melahirkan.

�PHK dengan alasan pekerja mengajukan cuti pengasuhan anak dan cuti perawatan lansia, atau 
telah mengambil cuti pengasuhan anak dan cuti perawatan lansia.

Q.5

ANSWER Jika berhenti kerja, pekerja boleh meminta pembayaran upah yang belum dihitung dalam waktu 7 hari 
bahkan sebelum tanggal gajian yang telah ditentukan.

Apakah saya bisa memperoleh upah sebelum tanggal gajian jika 
saya berhenti kerja?

Q.6

ANSWER Jika pekerja libur karena kondisi pemberi kerja, maka pemberi kerja harus membayar sejumlah minimal 
sekitar 60% dari upah yang seharusnya dibayarkan kepada pekerja.

Saya diminta untuk libur dari pabrik 1 minggu karena tidak ada 
pekerjaan. Apakah saya akan mendapat kompensasi upah?

Untuk jam kerja yang melebihi 8 jam sehari, pemberi kerja harus membayar upah ekstra lembur kepada 
pekerja senilai 125% upah normal, dan dalam contoh pertanyaan ini minimal 1500 yen per jam. Jika pekerja 
bekerja pada pukul 22.00-05.00, perusahaan wajib membayar upah ekstra sebesar 25% upah normal 
sebagai upah ekstra larut malam, jika digabung dengan kerja lembur menjadi 150%, dan dalam contoh 
pertanyaan ini minimal 1800 yen per jam.

Q.7

ANSWER

Saya biasanya bekerja 8 jam sehari, tetapi ketika sibuk 
kadang-kadang saya diminta untuk bekerja lebih dari 13 jam sehari 
atau lebih dari pukul 10 malam. Dalam hal ini, pemberi kerja hanya 
akan membayar gaji senilai gaji per jam 1200 yen dikalikan jumlah 
jam bekerja. Apakah tidak ada masalah?
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Telepon Konsultasi untuk Pekerja Asing
Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan telah membuka layanan Telepon Konsultasi untuk

Pekerja Asing yang melayani konsultasi dari pekerja asing dalam 8 bahasa, yakni bahasa Inggris, Mandarin, Spanyol, 
Portugis, Tagalog, Vietnam, Myanmar, dan Nepal.

Telepon Konsultasi untuk Pekerja Asing memberikan penjelasan hukum, memperkenalkan lembaga terkait, dan hal-hal 
lainnya yang terkait dengan permasalahan kondisi kerja.

Konsultasi melalui Telepon Konsultasi untuk Pekerja Asing akan dikenakan biaya 8,5 yen (termasuk pajak) per 180 
detik dari telepon tetap dan 10 yen (termasuk pajak) per 180 detik dari telepon seluler.

Hotline Konsultasi Kondisi Kerja adalah program yang disponsori oleh Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan 
Kesejahteraan. Layanan bebas pulsa ini dapat dihubungi secara gratis dari seluruh Jepang. Anda dapat menghubunginya 
baik dari telepon tetap maupun seluler.

Selain bahasa Jepang, konsultasi melalui Hotline Konsultasi Kondisi Kerja juga dilayani dalam 8 bahasa, yakni bahasa 
Inggris, Mandarin, Spanyol, Portugis, Tagalog, Vietnam, Myanmar, dan Nepal. Untuk konsultasi terkait permasalahan
kondisi kerja yang dilakukan setelah jam operasi dan pada hari libur Dinas Ketenagakerjaan Prefektur dan Kantor 
Pengawasan Standar Tenaga Kerja, akan diberikan penjelasan hukum, perkenalan lembaga terkait, dll.

Bahasa
Inggris

Mandarin

Portugis
Senin-Jumat

Spanyol

Tagalog

10.00-15.00
(jam istirahat 12.00-13.00)

Vietnam

* Tidak melayani konsultasi pada hari libur nasional dan 29 Desember s/d 3 Januari.
* Biaya komunikasi ditanggung oleh penelepon.

Myanmar

Nepal

0570-001701

0570-001702

0570-001703

0570-001704

0570-001705

0570-001706

0570-001707

0570-001708

Selasa, Rabu, Kamis, Jumat

Senin-Jumat

Senin, Rabu

Selasa, Kamis

Hari konsultasi Jam konsultasi No. telepon

Hotline Konsultasi Kondisi Kerja

Bahasa

Inggris

Jepang

Mandarin

Portugis

Senin-Minggu
(setiap hari)

Spanyol

Tagalog

� Hari kerja (Senin-Jumat) 
17.00-22.00

� Sabtu, Minggu, 
dan hari libur nasional 
09.00-21.00

Vietnam

Myanmar

Nepal

0120-811-610
0120-004-008

0120-150-520

0120-290-922

0120-336-230

0120-400-166

0120-558-815

0120-662-700

0120-750-880

Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu

Selasa, Rabu, Sabtu

Rabu, Jumat, Sabtu

Rabu, Minggu

Hari konsultasi Jam konsultasi No. telepon

Pada prinsipnya, cuti berbayar tahunan harus diberikan pada “waktu yang diminta pekerja” . Tanggal 
spesifik yang ditentukan oleh pekerja akan menjadi tanggal diberikannya cuti tahunan. Baik dalam hal cuti 
diambil secara terpisah-pisah maupun berturut-turut sekaligus beberapa hari, pada prinsipnya pekerjalah 
yang menentukan. Di sisi lain, jika cuti yang diberikan pada waktu yang diminta oleh pekerja “menghalangi 
operasi bisnis yang normal” , pemberi kerja dapat menggunakan hak mengubah tanggal cuti untuk 
melakukan penyesuaian dengan operasi bisnis. Namun, penggunaan hak mengubah tanggal cuti dengan 
alasan “selalu kekurangan tenaga kerja” tidak diizinkan.

Q.8

ANSWER

Ketika saya mengajukan cuti berbayar tahunan selama 3 hari 
berturut-turut, perusahaan memberi tahu bahwa selalu kekurangan 
tenaga kerja sehingga tidak mengizinkan saya untuk mengambil 
cuti tahunan. Apakah tidak ada masalah?

Dalam hal perusahaan meminta pekerja untuk mengoperasikan forklift di pabrik, forklift yang memiliki 
kapasitas maksimal kurang dari 1 ton harus dioperasikan oleh pekerja yang telah menempuh pendidikan 
khusus, sedangkan forklift yang memiliki kapasitas maksimal di atas 1 ton harus dioperasikan oleh pekerja 
yang telah menempuh pelatihan keterampilan mengoperasikan forklift.

Q.9

ANSWER

Seorang karyawan senior meminta saya agar mengoperasikan 
forklift di pabrik. Saya sebenarnya tidak memiliki kualifikasi, apakah 
saya boleh mengoperasikannya?

Asuransi kecelakaan kerja berlaku untuk seluruh pekerja, termasuk pekerja asing. Jika pekerja tidak dapat 
bekerja karena menjalani pemulihan kesehatan akibat cedera atau sakit yang dideritanya saat bekerja atau 
pergi-pulang kerja sehingga tidak bisa mendapat upah, maka sejak cuti hari ke-4 ia bisa mendapat manfaat 
(kompensasi) cuti dari asuransi kecelakaan kerja.
Segeralah berkonsultasi dengan Kantor Pengawasan Standar Tenaga Kerja.

Q.10

ANSWER

Saya menderita cedera pada saat bekerja dan tidak bisa bekerja. 
Perusahaan membayar biaya perawatan, tetapi tidak memberikan 
kompensasi upah selama saya libur.

4

4
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Pada prinsipnya, cuti berbayar tahunan harus diberikan pada “waktu yang diminta pekerja” . Tanggal 
spesifik yang ditentukan oleh pekerja akan menjadi tanggal diberikannya cuti tahunan. Baik dalam hal cuti 
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operasi bisnis yang normal” , pemberi kerja dapat menggunakan hak mengubah tanggal cuti untuk 
melakukan penyesuaian dengan operasi bisnis. Namun, penggunaan hak mengubah tanggal cuti dengan 
alasan “selalu kekurangan tenaga kerja” tidak diizinkan.

Q.8

ANSWER

Ketika saya mengajukan cuti berbayar tahunan selama 3 hari 
berturut-turut, perusahaan memberi tahu bahwa selalu kekurangan 
tenaga kerja sehingga tidak mengizinkan saya untuk mengambil 
cuti tahunan. Apakah tidak ada masalah?

Dalam hal perusahaan meminta pekerja untuk mengoperasikan forklift di pabrik, forklift yang memiliki 
kapasitas maksimal kurang dari 1 ton harus dioperasikan oleh pekerja yang telah menempuh pendidikan 
khusus, sedangkan forklift yang memiliki kapasitas maksimal di atas 1 ton harus dioperasikan oleh pekerja 
yang telah menempuh pelatihan keterampilan mengoperasikan forklift.

Q.9

ANSWER

Seorang karyawan senior meminta saya agar mengoperasikan 
forklift di pabrik. Saya sebenarnya tidak memiliki kualifikasi, apakah 
saya boleh mengoperasikannya?

Asuransi kecelakaan kerja berlaku untuk seluruh pekerja, termasuk pekerja asing. Jika pekerja tidak dapat 
bekerja karena menjalani pemulihan kesehatan akibat cedera atau sakit yang dideritanya saat bekerja atau 
pergi-pulang kerja sehingga tidak bisa mendapat upah, maka sejak cuti hari ke-4 ia bisa mendapat manfaat 
(kompensasi) cuti dari asuransi kecelakaan kerja.
Segeralah berkonsultasi dengan Kantor Pengawasan Standar Tenaga Kerja.

Q.10

ANSWER

Saya menderita cedera pada saat bekerja dan tidak bisa bekerja. 
Perusahaan membayar biaya perawatan, tetapi tidak memberikan 
kompensasi upah selama saya libur.

4

4
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7 Penjelasan Layanan Konsultasi

   Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan telah menetapkan "Nomor Telepon Konsultasi bagi Pekerja Asing" 
untuk memberikan konsultasi bagi pekerja asing dalam 13 bahasa, termasuk bahasa Inggris dan Cina. 
   "Nomor Telepon Konsultasi untuk pekerja asing" memberikan penjelasan tentang hukum dan peraturan serta pengenalan kepada 
organisasi tentang masalah yang terkait dengan kondisi kerja. 
   Pada layanan "Nomor Telepon Konsultasi untuk Pekerja Asing" ini, konsultasi lewat telepon rumah dikenakan biaya 8,5 yen 
(termasuk pajak) per 180 detik dan untuk konsultasi dari ponsel, biaya yang dikenakan adalah 10 yen (termasuk pajak) per 180 detik. 

Bahasa 
0570-001-701
0570-001-702

0570-001-703

0570-001-704

0570-001-705

0570-001-706

0570-001-707

0570-001-708

Senin 

Kamis, Jumat 

Hari Buka Jam Buka No. Telepon 

Pukul 10 pagi s.d. pukul 3 sore 
(Siang hari s.d. pukul I 

pengecualian) 
0570-001-709

0570-001-712
0570-001-715

0570-001-716
0570-001-718Jumat 

Senin s.d. Jumat 

Rabu 

Petunjuk "Hotline Konsultasi Kondisi Kerja" 
　"Hotline Konsultasi Kondisi Kerja" adalah layanan yang dijalankan sebagai tugas Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan 
Kesejahteraan. Layanan hotline konsultasi ini merupakan panggilan gratis di seluruh wilayah Jepang. Anda dapat menggunakan telepon 
rumah, ponsel, atau telepon umum untuk menggunakan layanan ini. 
   Selain bahasa Jepang, Inggris, dan Cina, "Hotline Konsultasi kondisi kerja" ini pun melayani konsultasi dalam 14 bahasa. Kami melayani 
konsultasi terkait masalah-masalah kondisi kerja, penjelasan hukum dan peraturan, dan pengenalan organisasi terkait yang dilaksanakan 
setelah Biro Tenaga Kerja Prefektur atau Kantor Inspeksi Standar Tenaga Kerja (Kantor Pengawasan Kerja) tutup atau pada hari libur. 

Rabu, Jumat, Sabtu 

Selasa, Minggu 

〇 Hari Kerja (Senin s.d. Jumat)  
Pukul 5 sore hingga 10 Malam 

Serrin s.d. Minggu 
(Tiap hari) 

Selasa, Kamis s.d. Jumat 
Selasa, Rabu, Sabtu

Kamis, Minggu 

Senin, Sabtu 

〇 Sabtu, Minggu, dan hari libur  
Pukul 09.00 pagi s.d. 09.00 
malam 

0120-811-610
0120-531-401
0120-531-402

0120-531-403
0120-531-404

0120-531-405
0120-531-406

0120-531-407
0120-531-408
0120-613-801

0120-613-802
0120-613-803

0120-613-804
0120-613-805

Petunjuk "Nomor Telepon Konsultasi untuk Pekerja Asing" 

Bahasa Inggris 

Bahasa China 
Bahasa Portugal 
Bahasa Spanyol 

Bahasa Tagalog 
Bahasa Vietnam 
Bahasa Myanmar 

Bahasa Nepal 

Bahasa Korea 
Bahasa Thailand 
Bahasa Indonesia 

Bahasa Kamboja (Bahasa Khmer) 
Bahasa Mongol 

Selasa, Rabu, Kamis

Bahasa Hari Buka Jam Buka No. Telepon 

Bahasa China 

Bahasa Portugal 
Bahasa Spanyol 

Bahasa Tagalog 

Bahasa Vietnam 
Bahasa Myanmar 

Bahasa Nepal 

Bahasa Korea 
Bahasa Thailand 

Bahasa Indonesia 
Bahasa Kamboja (Bahasa Khmer) 

Bahasa Mongol 

Bahasa Inggris 
Bahasa  Jepang 
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