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Buklet ini menjelaskan dalam istilah sederhana mengenai ketentuan-ketentuan pokok Undang-
Undang Ketenagakerjaan (Bab 57). Perlu diperhatikan bahwa  ketentuan  itu sendiri masih menjadi  
ketentuan tertinggi untuk ketentuan-ketentuan hukum yang dijelaskan. Untuk informasi lebih lengkap, 
diharapkan mengacu pada teks lengkap Undang-Undang atau “A Concise Guide to the Employment 
Ordinance” (Panduan Ringkas untuk Undang-Undang Ketenagakerjaan) yang diterbitkan oleh 
Departemen Tenaga Kerja.

Penerapan
 • Terlepas dari pengecualian-pengecualian tertentu, Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku untuk 

semua pekerja.

 • Semua pekerja yang dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, baik pekerja purna 
waktu maupun paruh waktu dan tidak memandang  waktu kerja mereka, berhak atas perlindungan 
dasar dalam Undang-Undang ini seperti pembayaran upah, larangan atas pengurangan upah, dan 
pemberian hari libur menurut undang-undang, dan sebagainya.

 • Pekerja berhak atas tunjangan lebih lanjut jika mereka dipekerjakan berdasarkan  perjanjian kerja 
yang berkelanjutan.

Perjanjian kerja Berkelanjutan
 • Seorang pekerja yang telah dipekerjakan oleh pemberi kerja yang sama selama 4 minggu atau 

lebih secara berturut-turut, dengan sedikitnya 18 jam kerja setiap minggu dianggap dipekerjakan 
berdasarkan perjanjian kerja  berkelanjutan.

Perjanjian Kerja
 • Perjanjian kerja adalah kesepakatan tertulis atau lisan tentang ketentuan-ketentuan kerja yang 

dibuat antara pemberi kerja dan pekerja. Semua istilah perjanjian kerja yang dimaksudkan untuk 
meniadakan atau mengurangi hak-hak atas pekerja oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan 
dianggap batal.

Upah
 • Upah berarti semua remunerasi, pendapatan, tunjangan (termasuk tunjangan perjalanan dan 

tunjangan kehadiran, komisi dan pembayaran lembur), persenan, dan biaya layanan yang bisa 
dibayarkan kepada pekerja sehubungan dengan pekerjaan yang dikerjakan atau akan dikerjakan, 
dan dapat dinyatakan dalam bentuk uang. Pembayaran lembur harus disertakan dalam menghitung 
hak pekerja jika berasal dari karakter konstan atau rata-rata bulanannya selama 12 bulan terakhir 
tidak kurang dari 20% dari rata-rata upah bulanan pekerja selama periode yang sama. 

 • Pemberi kerja dilarang mengurangi upah pekerjanya kecuali sesuai dengan Undang-Undang 
Ketenagakerjaan.



2

 • Pemberi kerja harus membayar upah kepada pekerja tidak lebih dari 7 hari setelah akhir periode 
upah atau pemutusan hubungan kerja. Jika tidak, dia diharuskan untuk membayar bunga atas upah 
yang belum dibayar. 

 • Pekerja dapat menganggap pekerjaannya dihentikan oleh pemberi kerja dan berhak atas upah 
setelah pemberhentian dan pembayaran pemutusan hubungan kerja lainnya jika upah tidak 
dibayarkan dalam waktu 1 bulan setelah jatuh tempo. 

 • Pemberi kerja yang melanggar ketentuan di atas bisa dikenai tuntutan hukuman dan, setelah 
dinyatakan bersalah, dapat didenda maksimal (1) HK$100,000 dan penjara selama 1 tahun karena 
pengurangan tidak syah dari upah; (2) HK$350,000 dan penjara selama 3 tahun karena dengan 
sengaja gagal membayar upah dan tanpa alasan yang dapat diterima saat upah jatuh tempo; (3) 
denda HK$10,000 karena dengan sengaja gagal membayar bunga atas sejumlah upah yang belum 
dibayar dan tanpa alasan yang dapat diterima. 

Kewajiban untuk Membayar Upah Pekerja Sub-kontraktor 
 • Kontraktor utama, sub-kontraktor besar, dan sub-kontraktor besar yang dipilih yang terikat dalam 

pekerjaan bangunan dan konstruksi bertanggung jawab atas upah 2 bulan pertama pekerja yang 
belum dibayar yang dipekerjakan oleh sub-kontraktor atau sub-kontraktor yang dipilih. 

 • Jika seorang pekerja yang dipekerjakan oleh sub-kontraktor atau sub-kontraktor yang dipilih 
dipinjami upah, dia harus menyediakan catatan tertulis ke kontraktor utama atau sub-kontraktor 
yang dipilih utama dalam waktu 60 hari (atau periode tambahan selama 90 hari dengan izin 
Komisaris Buruh) setelah upah jatuh tempo. Pekerja tersebut harus menyatakan hal-hal berikut 
dalam catatan: 

1. nama dan alamat pekerja; 

2. nama dan alamat pemberi kerja; 

3. alamat tempat kerja pekerja; 

4. jenis pekerjaan sehubungan dengan upah yang jatuh tempo; dan 

5. jumlah upah jatuh tempo dan periode yang berhubungan dengan upah tersebut. 

 • Kontraktor utama, sub-kontraktor besar dan sub-kontraktor besar yang dipilih harus membayar 
upah kepada pekerja dalam waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan. Mereka bisa meminta 
setiap sub-kontraktor besar atau sub-kontraktor besar yang dipilih dari pemberi kerja untuk berbagi 
tanggung jawab. 



3

Hari Libur
 • Pekerja yang dipekerjakan berdasarkan kontrak berkelanjutan berhak atas sedikitnya 1 hari libur 

dalam setiap periode 7 hari kerja.

 • Dengan persetujuan pekerja, seorang pemberi kerja dapat mengganti hari libur asli dengan hari 
libur lainnya. Dalam hal semacam itu, pergantian harus dilakukan dalam bulan yang sama sebelum 
hari libur asli atau dalam 30 hari setelahnya.

 • Pemberi kerja tidak boleh memaksa pekerja untuk bekerja pada hari libur kecuali apabila mesin 
rusak atau pabrik atau situasi darurat tak terduga lainnya.

 • Pekerja, kecuali orang muda di bawah umur 18 tahun yang dipekerjakan di industri, dapat bekerja 
secara sukarela pada hari libur. 

 • Hari libur dibayar atau tidak akan disepakati oleh pemberi kerja dan pekerja. 

 • Pemberi kerja yang tanpa alasan yang dapat diterima gagal memberikan hari libur kepada  
pekerjanya dapat dikenai tuntutan hukuman dan, setelah dinyatakan bersalah, dapat didenda 
sebesar HK$50,000. 

 • Pemberi kerja yang memaksa pekerjanya untuk bekerja di hari libur dapat dikenai tuntutan hukuman 
dan, setelah dinyatakan bersalah, dapat didenda sebesar HK$50,000.

Libur Menurut Undang-undang (Hari Libur Resmi)
 • Pekerja, tanpa memandang lamanya bekerja, berhak atas 12 hari libur menurut undang-undang 

(resmi) sebagai berikut:

Tanggal satu Januari
Hari Tahun Baru Imlek

Hari kedua Tahun Baru Imlek
Hari ketiga Tahun Baru Imlek

Festival Ching Ming
Hari Buruh (1 Mei)
Festival Tuen Ng

Hari Pendirian Hong Kong SAR (1 Juli)
Hari setelah Festival Pertengahan-Musim Gugur China 

Festival Chung Yeung
Hari Nasional (1 Oktober)

Festival Titik Balik Matahari Musim Dingin atau Hari Natal (menjadi pilihan  pemberi kerja)

 • Jika pemberi kerja meminta pekerja untuk bekerja pada hari libur menurut undang-undang tersebut, 
pemberi kerja harus merencanakan libur alternatif dalam 60 hari sebelum atau sesudah libur 
menurut undang-undang. Namun demikian, sedikitnya 48 jam lebih dahulu harus diberitahukan 
kepada pekerja. Jika pemberi kerja dan pekerja menyetujui, hari apa pun dalam 30 hari sebelum 
atau setelah libur menurut undang-undang atau alternatif dapat direncanakan sebagai hari libur 
pengganti.
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 • Pekerja yang telah dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja berkelanjutan untuk sedikitnya 3 bulan 
sebelum libur menurut undang-undang berhak atas upah hari libur.  Nilai harian upah hari libur 
adalah sejumlah rata-rata upah harian pekerjanya. (lihat Lampiran)

 • Upah hari libur harus dibayarkan kepada pekerja paling lambat pada hari pembayaran upah 
berikutnya setelah libur menurut undang-undang.

 • Tanpa memandang apakah pekerja berhak atas upah hari libur, pemberi kerja harus memberi 
pekerjanya libur menurut undang-undang, atau merencanakan “libur alternatif ” atau “libur 
pengganti". Pemberi kerja tidak boleh memberikan pembayaran dalam bentuk apa pun kepada 
pekerja sebagai pengganti hari libur. Dengan kata lain, “penggantian” hari libur tidak diizinkan.

 • Pemberi kerja tanpa alasan yang dapat diterima gagal memberikan libur menurut undang-undang, 
libur alternatif atau libur pengganti, atau gagal untuk membayar upah hari libur kepada pekerja 
dapat dikenai tuntutan hukum dan, setelah dinyatakan bersalah,  dapat didenda sebesar HK$50,000. 

Cuti Tahunan Dibayar
 • Pekerja yang telah dipekerjakan berdasarkan kontrak berkelanjutan selama 12 bulan berhak atas cuti 

tahunan dibayar dalam periode 12 bulan berikutnya.

 • Jumlah cuti tahunan dibayar secara bertingkat dari 7 hari ke maksimal 14 hari sesuai dengan jangka 
waktu bekerja.

 • Hari libur atau libur menurut undang-undang yang jatuh dalam periode cuti tahunan akan dihitung 
sebagai cuti tahunan dan pemberi kerja harus mengganti hari libur lain untuk  pekerja.

 • Nilai harian pembayaran cuti tahunan adalah jumlah yang setara dengan upah harian rata-rata 
pekerja yang bersangkutan. (lihat Lampiran)

 • Pembayaran cuti tahunan harus dibayarkan kepada pekerja paling lambat pada hari pembayaran 
biasa setelah periode cuti tahunan diambil. 

 • Pekerja dapat memilih untuk menerima pembayaran sebagai pengganti sebagian hak cutinya yang 
melebihi 10 hari.

 • Pekerja dengan lama kerja 3 bulan tapi kurang dari 12 bulan dalam periode satu tahun cuti dan telah 
diberhentikan dari pekerjaannya (selain pemberhentian tanpa pemberitahuan karena pelanggaran 
serius), pekerja berhak atas pembayaran cuti tahunan secara proporsional.

 • Pemberi kerja tanpa alasan yang dapat diterima gagal memberikan cuti tahunan kepada pekerja 
dapat dikenai tuntutan hukuman dan, setelah dinyatakan bersalah, dapat didenda sebesar 
HK$50,000. 

 • Pemberi kerja yang gagal memberikan pembayaran cuti tahunan kepada pekerja dapat dikenai 
tuntutan hukuman dan, setelah dinyatakan bersalah, dapat didenda sebesar HK$50,000.
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Tunjangan Sakit
 • Pekerja yang dipekerjakan berdasarkan kontrak berkelanjutan dapat mengumpulkan 2 hari sakit 

dibayar untuk setiap bulan selama 12 bulan masa kerja pertamanya, dan 4 hari sakit dibayar untuk 
setiap bulan untuk pekerjaan setelahnya. Maksimal 120 hari dapat dikumpulkan.

 • Pekerja berhak atas tunjangan sakit jika dia sudah mengumpulkan jumlah cukup hari sakit dibayar 
dan cuti sakit yang diambil yang didukung oleh surat keterangan medis yang layak tidak kurang dari 
4 hari berturut-turut.Note 1 Nilai harian tunjangan sakit adalah sejumlah empat perlima rata-rata upah 
harian pekerja yang bersangkutan. (lihat Lampiran)

 • Tunjangan sakit harus dibayarkan kepada pekerja paling lambat pada hari pembayaran biasa. 

 • Pemberi kerja tanpa alasan yang dapat diterima gagal membayarkan tunjangan sakit kepada 
pekerja dapat dikenai tuntutan hukuman dan, setelah dinyatakan bersalah, dapat didenda sebesar 
HK$50,000. 

Perlindungan Ketenagakerjaan untuk Pekerja:

 • Pemberi kerja dilarang memutus perjanjian kerja pekerja pada hari sakit dibayar, kecuali dalam 
keadaan pemutusan tanpa pemberitahuan karena pelanggaran serius dari pekerja.

 • Pemberi kerja yang melanggar ketentuan di atas dapat dikenai tuntutan hukum dan, setelah 
dinyatakan bersalah, dapat didenda sebesar HK$100,000. 

 • Selain itu, pemberi kerja juga diharuskan membayar pembayaran pemutusan hubungan kerja 
kepada pekerja atas pemberhentian yang tidak adil pada hari sakit dalam 7 hari setelah hari 
pemberhentian. Pekerja bisa juga menuntut ganti rugi atas "Perlindungan Ketenagakerjaan" kepada 
pemberi kerjanya jika dia diberhentikan selain karena alasan sah sebagaimana ditentukan dalam 
Undang-Undang. (lihat bagian di bawah tentang  “Perlindungan Ketenagakerjaan”)

Perlindungan Melahirkan
 • Pekerja perempuan yang dipekerjakan berdasarkan kontrak berkelanjutan segera sebelum 

dimulainya cuti melahirkan dan telah memberitahukan kehamilannya kepada pemberi kerja berhak 
atas:

 - cuti melahirkan selama 10 minggu berturut turut;

 - jika persalinan terjadi lebih dari tanggal yang diperkirakan, periode cuti lanjutan sama dengan 
jumlah hari penundaan; 

 - periode cuti tambahan selama tidak lebih 4 minggu atas dasar sakit atau ketidakmampuan 
karena kehamilan atau persalinan.

Note 1  Apabila pekerja hamil tidak masuk kerja karena alasan pemeriksaan kehamilan, perawatan 
medis pasca persalinan atau keguguran dan ketidakhadirannya didukung oleh surat dokter, 
maka semua hari ketidakhadirannya harus dihitung sebagai hari sakit. Dalam keadaan semacam 
itu, jika pekerja telah mengumpulkan jumlah layak hari sakit dibayar, Tiap hari sakit harus 
dibayar dengan tunjangan sakit. 
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 • Dengan kesepakatan pemberi kerjanya, pekerja dapat memutuskan untuk memulai cuti melahirkan 
dari 2 atau 4 minggu sebelum perkiraan tanggal persalinan.

 • Seorang pekerja memenuhi syarat untuk mendapatkan pembayaran cuti persalinan selama 10 
minggu jika dia telah dipekerjakan berdasarkan kontrak berkelanjutan selama sedikitnya 40 minggu 
segera sebelum permulaan cuti melahirkan terjadwal dan telah memberikan pemberitahuan 
kehamilan serta bermaksud untuk mengambil cuti melahirkan kepada pemberi kerja. Nilai harian 
pembayaran cuti melahirkan adalah sejumlah empat perlima rata-rata upah harian pekerja yang 
bersangkutan. (lihat Lampiran)

 • Pembayaran cuti melahirkan harus dibayarkan pada hari pembayaran biasa dari pekerja.

 • Jika dipersyaratkan oleh pemberi kerja, pekerja harus memberikan surat keterangan dokter yang 
menjelaskan tentang perkiraan tanggal persalinan.

 • Pemberi kerja yang gagal memberikan cuti melahirkan kepada pekerja hamil atau gagal membayar 
pembayaran cuti melahirkan kepada pekerja hamil yang telah memenuhi syarat dapat dikenai 
tuntutan hukum dan, setelah dinyatakan bersalah, dapat didenda sebesar HK$50,000. 

Perlindungan Ketenagakerjaan untuk Karyawan

 • Pemberi kerja dilarang memberhentikan perjanjian kerja berkelanjutan pekerja hamil yang telah 
memberikan pemberitahuan kehamilan kepada pemberi kerja, kecuali dalam hal pemberhentian 
tanpa pemberitahuan karena pelanggaran serius. 

 • Kecuali dalam keadaan di atas, pemberhentian pekerja hamil oleh pemberi kerja adalah 
pelanggaran. Pemberi kerja dapat dikenai tuntutan hukum dan, setelah dinyatakan bersalah, dapat 
didenda sebesar HK$100,000. 

 • Selain itu, pemberi kerja juga diharuskan untuk membayar pembayaran pemutusan hubungan kerja 
kepada pekerja hamil atas pemberhentian yang tidak adil dalam 7 hari setelah hari pemberhentian. 
Pekerja dapat juga menuntut ganti rugi atas "Perlindungan Kerja" kepada pemberi kerjanya jika 
dia diberhentikan selain karena alasan sah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. (lihat 
bagian di bawah tentang “Perlindungan Ketenagakerjaan”)

 • Pemberi kerja dilarang memberikan pekerjaan berat, berbahaya, atau yang dapat menyebabkan 
cedera kepada pekerja hamil.

 • Pemberi kerja yang tanpa alasan yang dapat diterima gagal mematuhi persyaratan di atas dapat 
dikenai tuntutan hukuman dan, setelah dinyatakan bersalah, dapat didenda sebesar HK$50,000. 
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Pembayaran Akhir Tahun
 • Jika perjanjian kerja memberi hak atas pembayaran akhir tahun, pekerja memenuhi syarat untuk 

pembayaran tersebut apabila pekerja telah dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja yang 
berkelanjutan selama periode penuh pembayaran.

 • Jumlah pembayaran akhir tahun adalah sejumlah yang ditentukan berdasarkan  perjanjian kerja. Jika 
tidak ditentukan, jumlah akan sama dengan rata-rata upah bulanan karyawan. (lihat Lampiran)

 • Pekerja memenuhi syarat untuk pembayaran akhir tahun secara proporsional apabila  pekerja telah 
dipekerjakan berdasarkan kontrak berkelanjutan selama sekurang-kurangnya 3 bulan dalam suatu 
periode pembayaran (tidak termasuk masa percobaan 3 bulan pertama) dan:

 - terus dipekerjakan setelah berakhirnya periode pembayaran tersebut; atau

 - diberhentikan oleh pemberi kerja (kecuali dalam hal pemberhentian tanpa pemberitahuan 
karena pelanggaran serius pekerja).

 •  Waktu Pembayaran

Ketentuan Ketenagakerjaan Waktu pembayaran

Waktu pembayaran ditentuk an di  dalam 
perjanjian kerja

Tanggal  tertentu

Waktu pembayaran tidak ditentukan di dalam 
perjanjian kerja 

Hari terakhir dari periode pembayaran atau 
dalam 7 hari setelah hari tersebut

Jika perjanjian kerja diputus sebelum periode 
pembayaran kedaluwarsa dan pekerja tersebut 
memenuhi syarat untuk gaji akhir tahun secara 
proporsional

Hari pada saat perjanjian kerja diputus atau 
dalam 7 hari setelah hari tersebut

Apabila pembayaran akhir tahun akan dihitung 
dengan mengacu pada keuntungan pemberi 
kerja

Hari pada saat keuntungan dipastikan atau 
dalam 7 hari setelah hari tersebut

 • Pemberi kerja yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang dapat diterima gagal membayarkan 
pembayaran akhir tahun kepada karyawan yang memenuhi syarat dapat dikenai tuntutan hukuman 
dan, setelah dinyatakan bersalah, dapat didenda sebesar HK$50,000. 
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Pemutusan Perjanjian Kerja 
 • Pemberi kerja atau pekerja harus saling memberikan waktu untuk pemberitahuan atau upah setelah 

pemberhentian dalam memutus perjanjian kerja. Dalam hal perjanjian kerja berkelanjutan, lama 
pemberitahuan atau jumlah upah setelah pemberhentian yang diharuskan adalah:

Ketentuan Ketenagakerjaan Lama 
pemberitahuan

Upah setelah 
pemberhentian

Selama 
Masa 
Percobaan

dalam bulan pertama percobaan tidak diperlukan tidak diperlukan

setelah bulan 
pertama 
percobaan

dengan 
kesepakatan 
mengenai lama 
pemberitahuan

Sesuai dengan 
kesepakatan, tapi 
sedikitnya 7 hari 

Periode pemberitahuan yang 
dinyatakan dalam hari atau 
minggu:

=”Rata-rata upah harian” x 
“Jumlah hari dalam periode 
pemberitahuan di mana 
upah akan dibayar secara 
normal kepada pekerja” (lihat 
Lampiran)

Periode pemberitahuan yang 
dinyatakan dalam bulan:

=”Rata-rata upah bulanan” 
x “Jumlah bulan yang 
ditentukan dalam periode 
pemberitahuan” (lihat 
Lampiran)

tanpa 
kesepakatan 
mengenai lama 
pemberitahuan

tidak kurang dari 7 
hari

Tanpa / 
setelah 
masa 
percobaan

dengan kesepakatan lama 
pemberitahuan

Sesuai dengan 
kesepakatan, tapi 
sedikitnya 7 hari 

tanpa kesepakatan lama 
pemberitahuan

tidak kurang dari 1 
bulan

 • Dalam hal pemutusan kerja, pemberi kerja harus membayar pembayaran pemutusan hubungan 
kerja kepada pekerja yang biasanya termasuk upah yang belum dibayar, upah satu bulan 
setelah pemberhentian (jika berlaku), pembayaran cuti tahunan, pembayaran akhir tahun, uang 
penghargaan masa kerja atau uang pesangon (jika berlaku), dan pembayaran lainnya berdasarkan 
perjanjian kerja. Kecuali untuk uang pesangon, semua pembayaran pemutusan hubungan kerja akan 
dibayar dalam 7 hari setelah tanggal pemutusan hubungan kerja. Untuk uang pesangon, pemberi 
kerja harus melakukan pembayaran dalam 2 bulan setelah menerima pemberitahuan permintaan 
uang pesangon dari pekerja.

 • Pemberi kerja diharuskan untuk membayar bunga atas upah yang sudah jatuh tempo yang belum 
dibayar kepada pekerja jika pemberi kerja gagal membayar upah kepada karyawan dalam 7 hari 
setelah tanggal pemutusan hubungan kerja atau kedaluwarsa perjanjian kerja. 

 • Pemberi kerja yang dengan sengaja atau tanpa alasan yang dapat diterima gagal membayar 
pembayaran pemutusan hubungan kerja saat jatuh tempo dapat dikenai tuntutan hukum dan, 
setelah dinyatakan bersalah, dapat didenda sebesar HK$350,000 dan penjara selama 3 tahun.
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Uang Penghargaan Masa Kerja
 • Pekerja yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja berkelanjutan selama tidak kurang dari 5 

tahun memenuhi syarat untuk memperoleh uang penghargaan masa kerja apabila:

 - pekerja diberhentikan (kecuali karena alasan kelebihan atau pemutusan kerja tanpa 
pemberitahuan karena pelanggaran serius pekerja);

 - kontrak kerja waktu tertentunya kedaluwarsa tanpa diperbarui; 

 - Pekerja meninggal dunia selama bekerja;

 - Pekerja telah diberi surat keterangan dalam bentuk tertentu oleh praktisi medis atau praktisi 
medis Cina terdaftar, yang menyatakan bahwa pekerja tidak layak untuk pekerjaannya sekarang; 
atau

 - dia berumur 65 tahun atau lebih dan mengundurkan diri atas dasar usia yang sudah tua. 

 • Uang penghargaan masa kerja harus dibayarkan kepada pekerja dalam 7 hari setelah tanggal 
pemutusan perjanjian kerja, kecuali ditentukan lain dalam hal pembayaran kepada ahli waris 
karyawan yang sudah meninggal dunia. 

 • Pemberi kerja yang dengan sengaja atau tanpa alasan yang dapat diterima gagal membayar 
pembayaran uang penghargaan masa kerja dapat dikenai tuntutan hukum dan, setelah dinyatakan 
bersalah, dapat didenda sebesar HK$350,000 dan penjara selama 3 tahun.

 • Pemberi kerja yang tanpa alasan yang dapat diterima gagal membayarkan uang penghargaan masa 
kerja kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia dapat dikenai tuntutan hukuman dan, setelah 
dinyatakan bersalah, dapat didenda sebesar HK$50,000.

Uang Pesangon
 • Karyawan yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja berkelanjutan selama tidak kurang dari 24 

bulan memenuhi syarat untuk uang pesangon jika:

 - dia diberhentikan karena alasan kelebihan jumlah pekerja;

 - perjanjian kerja jangka tetapnya telah kedaluwarsa tanpa diperbarui karena kelebihan jumlah 
pekerja ; atau 

 - diberhentikan.

 • Pemberi kerja harus membayar uang pesangon kepada pekerja paling lambat 2 bulan setelah 
menerima pemberitahuan tertulis dari pekerja untuk meminta pembayaran tersebut. 

 • Pemberi kerja yang tanpa alasan yang dapat diterima gagal membayarkan uang pesangon kepada 
pekerja dapat dikenai tuntutan hukuman dan, setelah dinyatakan bersalah, dapat didenda sebesar 
HK$50,000.
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Penghitungan Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pesangon

Pekerja dengan gaji/upah bulanan (Upah bulanan terakhir x 2/3)* x tahun lamanya waktu bekerja 

Pekerja dengan gaji/upah  harian Upah 18 hari yang dipilih oleh karyawan di luar 30 hari kerja 
normal terakhirnya* x tahun lamanya waktu bekerja  

* jumlahnya tidak boleh melebihi 2/3 dari HK$22,500 (yaitu HK$15,000). Pekerja juga bisa memilih untuk 
menggunakan upah rata-ratanya dalam 12 bulan terakhir untuk penghitungan.

Perlindungan Ketenagakerjaan
 • Pekerja dapat menuntut ganti rugi atas Perlindungan Ketenagakerjaan kepada pemberi kerja dalam 

situasi sebagai berikut:

 - pemutusan hubungan kerja yang tidak beralasan (pekerja harus dipekerjakan berdasarkan 
perjanjian kerja berkelanjutan selama tidak kurang dari 24 jam) 

 - perubahan persyaratan perjanjian kerja tidak masuk akal (pekerja harus dipekerjakan berdasarkan 
kontrak berkelanjutan) 

 - pemutusan hubungan kerja yang tidak masuk akal dan melanggar hukum 

 • Jika pemberi kerja memecat pekerjanya atau mengubah persyaratan kerja pekerjanya selain alasan 
sah berikut, maka pemecatan atau perubahan itu dianggap tidak masuk akal:

 - perilaku pekerja;

 - kemampuan atau kualifikasi pekerja untuk melakukan pekerjaannya;

 - kelebihan pekerja atau persyaratan operasional asli bisnis;

 - persyaratan menurut undang-undang;

 - alasan substansial lainnya.

 • Ganti rugi untuk Perlindungan Ketenagakerjaan mencakup pengembalian pada keadaan semula, 
penerimaan kembali, pembayaran pemberhentian dan kompensasi (kompensasi hanya berlaku 
dalam kasus pemecatan yang tidak masuk akal dan melanggar hukum).

Pertanggungjawaban Pidana Pemberi Kerja karena Gagal Membayar Jumlah yang 
Diputuskan oleh Pengadilan Tenaga Kerja (Labour Tribunal – “LT”) atau Badan 
Pengadilan Tuntutan Ketenagakerjaan Minor (Minor Employment Claims Adjudication 
Board – “MECAB”)
 • Pemberi kerja yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang dapat diterima gagal membayar 

sejumlah yang ditetapkan# oleh LT atau MECAB dalam 14 hari setelah tanggal jatuh tempo dapat 
dikenai tuntutan hukum dan, setelah dinyatakan bersalah, dapat didenda HK$350,000 dan penjara 
selama 3 tahun. 

 • Ketentuan tersebut berlaku untuk keputusan yang dibuat pada atau setelah 29 Oktober 2010. 
# Untuk informasi lebih terperinci, harap mengacu pada Bab 12 dari “A Concise Guide to the Employment 

Ordinance” (Panduan Ringkas untuk Undang-Undang Ketenagakerjaan)
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Lampiran
 • Upah harian atau bulanan rata-rata dalam menghitung upah hari libur, pembayaran cuti

tahunan, tunjangan sakit, pembayaran cuti melahirkan, upah setelah pemberhentian dan
pembayaran akhir tahun mengacu pada upah harian atau bulanan rata-rata yang diperoleh oleh
pekerja dalam periode 12 bulanNote 2 sebelum tanggal yang ditentukan. Jika pekerja dipekerjakan
selama kurang dari 12 bulan, penghitungannya harus didasarkan pada periode yang lebih pendek.

Hak Menurut 
Undang-undang

Hari Cuti Tanggal yang Ditentukan

Upah Hari Libur 1 hari Hari libur menurut undang-undang

Lebih dari 1 hari berturut-turut Hari pertama libur menurut 
undang-undang

Pembayaran Cuti 
Tahunan

1 hari Hari cuti tahunan

Lebih dari 1 hari berturut-turut Hari pertama cuti tahunan

Hari cuti yang tidak diambil setelah 
pemutusan kontrak 

Tanggal pemutusan kontrak

Tunjangan Sakit 1 hari Hari sakit

Lebih dari 1 hari berturut-turut Hari pertama sakit

Pembayaran Cuti 
Melahirkan

Lebih dari 1 hari berturut-turut Hari pertama cuti melahirkan

Upah setelah 
Pemberhentian

- Hari saat pemberitahuan 
pemutusan perjanjian kerja  
diberikan Note 3

Pembayaran  Akhir 
TahunNote 4

- Hari jatuh tempo pembayaran

 • Dalam menghitung upah rata-rata, berikut harus dikeluarkan: (i) periode di mana pekerja tidak
dibayar upah atau upah penuhnya, termasuk hari libur, libur menurut undang-undang, cuti tahunan, 
hari sakit, cuti melahirkan, cuti sakit karena cedera kerja atau cuti yang diambil dengan kesepakatan 
pemberi kerja, dan hari kerja biasa di mana pekerja tidak diberi kerja oleh pemberi kerja; bersama
dengan (ii) jumlah yang dibayarkan kepada pekerja selama periode tersebut.

Note 2 “Bulan” mengacu ke “bulan kalender”.

Note 3 Dalam hal pemberitahuan belum diberikan akan dipakai “hari saat kontrak diputus” . 

Note 4 Berlaku dalam situasi di mana jumlah gaji akhir tahun belum ditentukan dalam kontrak.



Kantor-kantor Divisi Hubungan Kerja Departemen Tenaga Kerja: 

Situs Departemen Tenaga Kerja :
www.labour.gov.hk

Nomor Sambungan Telepon Pertanyaan 24-jam : 
2717 1771
(sambungan telepon ditangani oleh “1823”)

Hong KongHong Kong

34/F, Revenue Tower,
5 Gloucester Road,
Wan Chai, Hong Kong.

Hong Kong East 
3/F, Western Magistracy Building,
2A Pokfulam Road,
Hong Kong.

Hong Kong West 

KowloonKowloon

Kowloon East 
UGF, Trade and Industry Tower, 
3 Concorde Road, Kowloon.

Room 1009, 10/F,
Cheung Sha Wan Government Offices,
303 Cheung Sha Wan Road, 
Sham Shui Po, Kowloon.

Kowloon West 

2/F, Mongkok Government Offices,
30 Luen Wan Street,
Mongkok, Kowloon.

Kowloon South  
6/F, Kowloon East Government Offices,
12 Lei Yue Mun Road,
Kwun Tong, Kowloon.

Kwun Tong 

(updated in May 2015)

http://www.labour.gov.hk/eng/tele/lr1.htm

Please click here for "A Concise Guide to the Employment 
(Amendment) Ordinance 2010"
[the amendment relating to the criminalisation of 
defaulting payment of an award of a tribunal] 

Please click here for "A Concise Guide to Paternity 
Leave under the Employment Ordinance"
[relating to the Employment (Amendment) Ordinance 
2014]

Please note that according to the Employment 
(Amendment) (No. 3) Ordinance 2018, male employees 
with child born on or after 18 January 2019 are entitled to 
5 days’paternity leave for each confinement of their 
spouse/partner if they fulfil other requirements as 
stipulated in law.  If his child is born on or after 27 
February 2015 but before 18 January 2019, the number of 
paternity leave days is 3 days.

http://www.labour.gov.hk/eng/tele/lr1.htm
http://www.labour.gov.hk/eng/public/LD_PL_A5_pamphlet_Indonesian.pdf
http://www.labour.gov.hk/eng/public/wcp/EAO2010_Indonesian_web.pdf
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