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Peraturan ini berlaku bagi yang
mempekerjakan maupun yang dipekerjakan.
Pengusaha dan pekerja wajib
memastikan upah minimum.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang upah minimum,
silakan hubungi Departemen Tenaga Kerja Hyogo atau
Kantor Dinas Pengawasan Standar Ketenagakerjaan yang terdekat.
Alamat situs web Departemen Tenaga Kerja Hyogo
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/

Situs web khusus
mengenai upah minimum

http://www.saiteichingin.info/

Silakan cek dalam
situs web ini!
最低賃金制度

検索
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Apa Ketentuan
Upah Minimum Itu?
Itu adalah ketentuan untuk
menjamin jumlah upah terendah
(jumlah upah minimum)
bagi semua pekerja.
Ketentuan ini berlaku untuk semua pekerja
tidak soal usia atau jenis pekerjaan,
seperti kerja paruh waktu atau kerja sambilan.

Bagaimana cara
menghitungnya?

（*1）

Ubah upah yang ingin dicek ke dalam tarif per jam,
（*2）
lalu bandingkan dengan tarif upah minimum (tarif per jam)!
Tuliskan tarif upah Anda dan tarif upah minimum
yang sudah ditetapkan oleh prefektur setempat.（*3）

Cara membandingkan dengan tarif upah minimum
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❶ Upah pokok (harian)→ Tarif per jam didapat dari perhitungan
Misalnya, upah pokok adalah upah harian,
sedangkan tunjangan (tunjangan jabatan, dsb.) ❷ Tunjangan (bulanan)→ Tarif per jam didapat dari perhitungan
dibayarkan per bulan.
❸ Jumlah total ❶ + ❷ ≥ Tarif upah minimum (tarif per jam)
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3

(*1) Upah berikut ini tidak dihitung dalam perbandingan dengan tarif upah minimum:
① Upah yang dibayarkan secara eksklusif (tunjangan pernikahan, dsb.) ② Upah yang dibayar per jangka waktu lebih dari satu bulan (bonus, dsb.) ③ Upah yang dibayar untuk jam kerja yang melebihi ketetapan lamanya
jam kerja (tunjangan lembur, dsb.) ④ Upah yang dibayar untuk kerja yang dilakukan selain pada hari kerja yang ditetapkan (tunjangan kerja pada hari libur, dsb.) ⑤ Porsi pembayaran upah untuk pekerjaan dari jam 10 malam
hingga 5 pagi yang melebihi perhitungan untuk upah pada jam kerja biasa (tunjangan kerja tengah malam, dsb.) ⑥ Tunjangan kehadiran, tunjangan transportasi dan tunjangan keluarga
(*2) Untuk upah minimum jenis pekerjaan tertentu yang ditetapkan dengan tarif harian: Hasil perhitungan tarif upah harian ≥ Tarif upah minimum jenis pekerjaan itu
(*3) Hubungi Departemen Tenaga Kerja atau Kantor Dinas Pengawasan Standar Ketenagakerjaan terdekat untuk mengetahui cara perhitungan secara terperinci atau perhitungan untuk upah dengan sistem komisi.

Pengusaha dan pekerja wajib memastikan upah minimum.

Silakan cek upah minimum
setempat melalui smartphone
atau ponsel!

Kami mendukung Anda untuk menaikkan upah.
Untuk para
pengusaha
UKM

Subsidi untuk peningkatan kinerja
Ini adalah pengaturan pemberian subsidi untuk sebagian biaya investasi peralatan, jika investasi peralatan tersebut dilakukan
untuk meningkatkan produktivitas dan upah minimum dalam perusahaan sudah dinaikkan sesuai atau melebihi jumlah yang
ditetapkan. Terdapat ketentuan untuk kelayakan penerima dan syarat tunjangan, serta besarnya subsidi.

Terdapat konsultasi gratis dengan spesialis

Silakan cek situs web kami untuk perinciannya! 業務改善助成金

検索

Jika ada kesulitan untuk menaikkan upah, silakan berkonsultasi dengan Pusat Bantuan Promosi Reformasi Cara Kerja.
Pusat Bantuan Promosi Reformasi Cara Kerja

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.html
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