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Tinjauan Layanan Kepemudaan, Layanan Perawatan dan Rehabilitasi Narkoba 
dan Layanan Pengembangan Masyarakat di Hongkong 

 
Petunjuk Layanan 
 
• Untuk menampung kebutuhan pemuda yang beragam dan senantiasa berubah-ubah, 

kami menggunakan mode layanan yang menyeluruh dan terpadu. 
 
• Departemen Kesejahteraan Sosial (SWD) memberikan tunjangan dan memantau 

Organisasi Non-pemerintah (LSM) untuk menjalankan serangkaian layanan 
pencegahan, pengembangan dan pemulihan bagi pemuda, untuk membantu 
mereka menjadi dewasa, bertanggung jawab dan dapat berkontribusi sebagai anggota 
masyarakat. 

 
A.  Layanan Kepemudaan Utama di Hong Kong  

 
Identifikasi Awal dan Intervensi 

 
Pusat Layanan Anak dan Pemuda Terpadu  

 
• Pusat Layanan Anak dan Pemuda Terpadu didirikan untuk melayani anak dan 

pemuda usia enam hingga 24 tahun di lingkungan sekitar.  Layanan diberikan secara 
menyeluruh.  Program inti termasuk panduan dan konseling, layanan pendukung 
untuk pemuda yang kurang beruntung, program sosialisasi dan pengembangan 
tanggung jawab sosial dan kompetensi. Program non-inti seperti layanan kunjungan, 
kelompok kepentingan, program pemuda musim panas dan layanan ruang belajar 
juga disediakan untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak dan pemuda untuk 
menghabiskan waktu senggang mereka secara konstruktif. Untuk melihat daftar pusat 
kegiatan, kunjungi situs web Departemen Kesejahteraan Sosial (SWD) di 
www.swd.gov.hk.  

 
Layanan Kerja Sosial Sekolah  

 
• Layanan Kerja Sosial Sekolah diimplementasikan sesuai dengan kebijakan "satu 

pekerja sosial sekolah untuk satu sekolah menengah". Setiap sekolah menengah 
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diberi satu pekerja sosial penuh-waktu yang bertugas untuk mengidentifikasi dan 
membantu siswa yang memiliki masalah akademis, sosial dan emosional. Hubungi 
sekolah masing-masing untuk memperoleh keterangan.  
 
Program Penitipan Anak Setelah Sekolah 

 

 Program Penitipan Anak Setelah Sekolah (After School Care Programme-ASCP) 
bertujuan untuk memberikan layanan pendukung bagi anak usia 6 hingga 12 tahun 
yang orang tuanya tidak dapat memberi pengasuhan yang tepat selama jam setelah 
sekolah karena bekerja atau alasan lain. Layanan termasuk bimbingan pekerjaan 
rumah, layanan makanan, bimbingan dan pendidikan orang tua, pembelajaran 
keterampilan dan aktivitas sosial lain.  Untuk mengetahui daftar pusat ASCP, lihat 
situs web Departemen Kesejahteraan Sosial di www.swd.gov.hk. 

 
 Pusat ASCP beroperasi berbasis pembiayaan mandiri dan pembebanan biaya. Di 

bawah “Program Subsidi Peniadaan Biaya”, subsidi peniadaan biaya penuh atau 
pengurangan sebagian biaya diberikan bagi keluarga tidak mampu berpenghasilan 
rendah yang termasuk dalam pengangguran terbuka atau menerima pekerjaan terkait 
pelatihan yang memanfaatkan ASCP, guna memperkuat kemandirian mereka.  
Keluarga tidak mampu dan memenuhi syarat dapat menghubungi langsung pusat 
ASCP terkait untuk mengajukan permohonan.   

 
 Untuk memperkuat dukungan bagi para orang tua yang bekerja pada jam kerja lebih 

lama/tidak teratur, di akhir pekan, atau mereka yang berniat untuk bergabung dengan 
angkatan kerja, terhitung sejak Desember 2014, ASCP telah ditingkatkan dengan 
memperpanjang jam layanan malam hari pada hari kerja, Sabtu, Minggu dan hari 
libur sekolah di beberapa pusat ASCP dengan tambahan peniadaan biaya dan 
pengurangan biaya. 

 
Dukungan yang Tepat Waktu  

 
Layanan Kerja Sosial bagi Pemuda yang Memerlukan Perhatian Khusus di Distrik  

 
• Tim Kerja Sosial bagi Pemuda yang Memerlukan Perhatian Khusus di Distrik 

disediakan di seluruh wilayah untuk menjangkau dan memberikan konseling dan 
panduan bagi pemuda usia enam hingga 24 tahun, yang umumnya tidak berpartispasi 
dalam aktivitas sosial konvensional atau aktivitas kepemudaan dan mudah 

 2 

http://www.swd.gov.hk/en/index


 

terpengaruh oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Layanan ini efektif dalam 
menampung kebutuhan pemuda yang berisiko tinggi dan menangani masalah geng 
remaja. Untuk melihat daftar tim, kunjungi situs web Departemen Kesejahteraan 
Sosial (SWD) di www.swd.gov.hk.  

 
Layanan Penyediaan Penginapan bagi Pemuda Keluyuran Malam  

 
• Layanan Penyediaan Penginapan bagi Pemuda Keluyuran Malam disediakan di 

seluruh wilayah untuk merangkul para pemuda keluyuran malam yang berisiko 
tinggi dan mudah terkena bahaya moral. Untuk melihat daftar tim, kunjungi situs 
web Departemen Kesejahteraan Sosial (SWD) di www.swd.gov.hk.  

 
Layanan Hotline bagi Pemuda Berisiko  

 
• Layanan hotline yang dijalankan oleh Federasi Kelompok Kepemudaan Hong Kong   

(2777 8899) menawarkan konseling langsung lewat telepon bagi pemuda berisiko 
dalam menghadapi krisis. Layanan yang disediakan bagi mereka yang menghubungi 
hotline antara lain layanan panduan dan konseling lewat telepon, konseling 
tatap-muka untuk intervensi dan rujukan ke unit layanan lain yang sesuai.  

 
Program Dukungan Distrik bagi Pengembangan Anak-anak dan Remaja 

 

 Target dari Program adalah anak-anak dan remaja di bawah usia 24 tahun yang 
kekurangan secara keuangan atau dalam keadaan tidak beruntung di masing-masing 
distrik. Sumber daya didistribusikan berupa bantuan tunai langsung untuk 
mensubsidi pengeluaran barang pribadi anak-anak dan remaja guna memenuhi 
kebutuhan pertumbuhan mereka. Pelanggan tidak mampu yang menerima layanan 
pekerjaan sosial perorangan dapat menghubungi petugas sosial yang bertanggung 
jawab untuk rinciannya. 

 
Mengarahkan Pemuda untuk Kembali ke Jalan yang Benar 

 
Skema Layanan Dukungan Komunitas (CSSS)  

 
• Skema Layanan Dukungan Komunitas (Community Support Service Scheme atau 

CSSS) bertujuan membantu anak-anak dan pemuda untuk menerima peringatan 
menurut Skema Kebijaksanaan Inspektur Polisi dengan maksud untuk mengajak 
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mereka agar kembali ke jalur pendidikan umum atau ke pekerjaan, sehingga dapat 
mengurangi kesempatan untuk kembali berbuat kejahatan. Layanan ini termasuk 
konseling individual dan keluarga, kelompok terapi, pelatihan keterampilan atau 
kelompok pendidikan, aktivitas petualangan serta layanan rekreasi dan layanan 
masyarakat. Untuk sinergi layanan yang lebih baik, Tim CSSS selalu berhubungan 
dengan Pusat Layanan Anak dan Pemuda Terpadu. Untuk melihat daftar tim, 
kunjungi situs web Departemen Kesejahteraan Sosial (SWD) di www.swd.gov.hk.  

 
B. Layanan Pengobatan dan Rehabilitasi Narkoba 
 

Pusat Penyuluhan bagi Pelaku Penyalahgunaan Zat Psikotropika 

 
 Pusat Penyuluhan bagi Pelaku Penyalahgunaan Zat Psikotropika bertujuan 

memberikan penyuluhan dan bantuan kepada mereka yang 
terbiasa/kadang-kadang/berpotensi menjadi pelaku penyalahgunaan zat 
psikotropika serta kepada remaja yang berisiko dengan maksud untuk membantu 
mereka menghindari penyalahgunaan zat psikotropika dan mengembangkan gaya 
hidup sehat.  Layanan yang diberikan meliputi (i) penyuluhan perorangan dan 
kelompok bagi para pelaku penyalahgunaan zat psikotropika dan anggota keluarga; 
(ii) program pendidikan preventif reguler bagi para siswa sekolah menengah, institusi 
pasca sekolah menengah, dan organisasi pelatihan kejuruan, dan umum di tingkat 
masyarakat; (iii) pelatihan profesional bagi ikatan profesional; dan (iv) layanan 
dukungan medis di tempat bagi mereka yang kurang mampu untuk mengidentifikasi 
dini dan memotivasi mereka mencari layanan perawatan dan rehabilitasi dini.  
Untuk mengetahui daftar pusat penyuluhan, lihat situs web Departemen 
Kesejahteraan Sosial di www.swd.gov.hk. 

 
Terapi Ketergantungan Obat dan Pusat Rehabilitasi yang memberikan pelayanan 
di rumah serta Panti Rehabilitasi Sosial 

 
• Terapi Ketergantungan Obat (Residential Treatment) dan Pusat Rehabilitasi yang 

memberikan pelayanan di rumah serta Panti Rehabilitasi Sosial tersedia bagi mereka 
yang ingin mencari bantuan sukarela untuk terapi narkoba, rehabilitasi dan 
integrasi sosial yang dilakukan di rumah.  Dengan serangkaian layanan dan 
sarana pembinaan lanjutan, pelayanan ini membantu pelaku penyalahgunaan obat 
berhenti melakukan kebiasaan itu, mengembangkan perubahan perilaku yang positif, 
mengembangkan arah baru dalam hidup dan bergabung kembali dengan masyarakat. 
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Untuk mengetahui daftar pusat terapi dan rehabilitasi bersubsidi, silakan kunjungi 
situs web Departemen Kesejahteraan Sosial di www.swd.gov.hk. 

 
Pusat penyuluhan Penyalahgunaan Obat 

 
• Pusat Penyuluhan Penyalahgunaan Obat bertujuan membantu Pelaku Penyalahguna 

obat untuk menghindari penyalahgunaan obat; membantu mantan pelaku 
penyalahguna obat untuk tetap menghindari penyalahgunaan obat serta membantu 
anggota keluarga pelaku dan mantan pelaku penyalahguna obat dalam 
menangani masalah yang diakibatkan oleh penyalahgunaan obat. Layanan yang 
diberikan meliputi; (i) penyuluhan perorangan dan kelompok;  (ii) aktivitas 
kelompok; (iii) layanan dan  pendidikan pencegahan bagi kelompok dan 
kelompok-kelompok tertentu; (iv) layanan medis di tempat untuk mengidentifikasi 
secara dini dan memotivasi penyalahguna obat untuk mendapatkan pengobatan dan 
rehabilitasi dini. Untuk mengetahui daftar pusat penyuluhan, silahkan kunjungi situs 
web Departemen Kesejahteraan Sosial di www.swd.gov.hk 

 
C.  Layanan Pengembangan Masyarakat  
 

Pusat Kemasyarakatan  

 
• Pusat Kemasyarakatan (Community Centre) merupakan kelompok lokal yang 

berfokus pada semua kelompok usia yang mendorong hubungan sosial dan dukungan 
timbal-balik, mengembangkan sikap mandiri, tanggung jawab sosial dan 
kekompakan masyarakat; serta memberikan kewenangan kepada individu dan 
keluarga dalam mengatasi masalah masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat. Untuk melihat daftar pusat kegiatan, kunjungi situs web Departemen 
Kesejahteraan Sosial (SWD) di www.swd.gov.hk.  

 
Proyek Pengembangan Komunitas di Tingkat Tetangga (NLCDP)  

 
• Proyek Pengembangan Komunitas di Tingkat Tetangga (Neighbourhood Level 

Community Development Project atau NLCDP) melayani masyarakat miskin dan 
nomaden di mana penyediaan layanan dan fasilitas kesejahteraan tidak mencukupi 
atau tidak ada. Layanan NLCDP diharapkan menyediakan layanan berbasis 
masyarakat secara bertahap untuk melayani kelompok rawan di masyarakat dan 
menyediakan program kunjungan di daerah perumahan sementara, daerah hunian liar 
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dan perumahan umum dll. Untuk melihat daftar tim, kunjungi situs web Depatermen 
Kesejahteraan Sosial (SWD) di www.swd.gov.hk.  

 
Tim Jaringan Perawatan dan Dukungan (CSNT)  

 
• Tim Jaringan Perawatan dan Dukungan (Care and Support Networking Team atau 

CSNT) bertujuan untuk membantu bekas penjahat, bekas orang gila, dan 
gelandangan di Kowloon Barat untuk kembali bergabung ke masyarakat melalui 
penetapan layanan bagi kelompok yang memerlukan perhatian khusus, dukungan, 
kerja sosial dan kerja kelompok. Untuk melihat daftar tim, kunjungi situs web 
Departemen Kesejahteraan Sosial (SWD) di www.swd.gov.hk.  

 
 
 
Bagian Kepemudaan  
Cabang Kepemudaan dan Rehabilitasi  
Departemen Kesejahteraan Sosial  
November 2016 
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