
Penambahan Libur Resmi 

 

Mulai tahun 2022, Hari Jadi Buddha akan menjadi libur resmi tambahan baru di 

bawah Undang-undang Ketenagakerjaan. 

 

Daftar hari libur resmi dan wajib untuk tahun 2022 tertera 

di https://www.labour.gov.hk/eng/news/latest_holidays2022.htm.Terkait Hari 

Jadi Buddha pada tahun 2022, seorang pekerja harus diberi libur resmi oleh 

pemberi kerjanya pada hari tersebut, yaitu 8 Mei (Minggu). Akan tetapi, jika hari 

istirahat pekerja jatuh pada hari Minggu, ia harus diberi libur pada keesokan 

harinya (yaitu 9 Mei) yang bukan libur alternatif, libur pengganti atau hari 

istirahat.  

 

Mulai 2024, libur resmi akan secara bertahap ditambah lebih lanjut menjadi 17 

hari:  

     

Tahun 
Libur resmi yang baru 

ditambahkan 

Jumlah hari libur 

resmi 

Dari 2024 Hari kerja pertama setelah Natal 14 

Dari 2026 Senin Paskah 15 

Dari 2028 Jum’at Agung 16 

Dari 2030 Hari setelah Jum’at Agung 17 

 

Ketentuan terkait lainnya tentang libur resmi di bawah Undang-undang 

Ketenagakerjaan tidak berubah: 

• Semua pekerja di bawah Undang-undang Ketenagakerjaan (termasuk 

pekerja rumah tangga) berhak atas libur resmi, tanpa memandang jumlah 

jam kerja per minggu dan masa kerja.  

• Jika pekerja telah bekerja dengan kontrak berkelanjutan (yaitu 

dipekerjakan secara terus-menerus oleh pemberi kerja yang sama selama 

4 minggu atau lebih, dengan setidaknya 18 jam kerja dalam satu minggu) 

selama tidak kurang dari 3 bulan segera setelah libur resmi, berhak atas 

tunjangan libur. 

https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.labour.gov.hk%2Feng%2Fnews%2Flatest_holidays2022.htm&data=04%7C01%7C%7C82d7d0b06bee4e603cf208d9ce899b2e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637767912708061018%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GkyVjfbdcQfDDNcZXeAX7TmUj6lXixmRew%2BCv%2F%2F2y98%3D&reserved=0


• Tanpa memandang apakah pekerja berhak atas tunjangan libur resmi, 

pemberi kerja tidak boleh membuat pembayaran dalam bentuk apapun 

kepada pekerja sebagai pengganti tidak memberikan libur, atau juga 

dikenal sebagai “pembelian hak libur”.  

• Jika libur resmi jatuh pada hari istirahat, pekerja harus diberi libur pada 

keesokan harinya yang bukan merupakan libur resmi atau libur alternatif 

atau libur pengganti atau hari istirahat; jika pemberi kerja meminta 

pekerja untuk bekerja pada hari libur resmi, pemberi kerja harus 

mengatur libur alternatif bagi pekerja, atau yang dikenal sebagai 

“penggantian hari libur”. Untuk rinciannya, silahkan merujuk pada Bab 

4: Hari Istirahat, Libur dan Cuti dalam “Panduan Singkat Undang-undang 

Ketenagakerjaan.” 

www.labour.gov.hk/eng/public/wcp/ConciseGuide/04.pdf 

 

 

 

 

Catatan singkat ini menetapkan secara sederhana perubahan besar pada 

Undang-undang Ketenagakerjaan yang dibuat oleh amandemen subyek. 

Undang-undang Ketenagakerjaan tetap menjadi satu-satunya otoritas 

untuk ketentuan hukum yang dijelaskan. Informasi lebih lanjut tentang hal 

ini tersedia di situs web Departemen Tenaga Kerja di www.labour.gov.hk. 

http://www.labour.gov.hk/eng/public/wcp/ConciseGuide/04.pdf
http://www.labour.gov.hk/

