
 

 

 

 

  

 
 

  

 

 

Program Pengawasan Narapidana Pasca Pembebasan   
z Deskripsi Layanan 
Program Pengawasan Narapidana Pasca Pembebasan, yang memberi bantuan kepada 
narapidana dewasa yang telah dibebaskan yang termasuk dalam kategori tertentu dan 
ditempatkan di bawah perintah pengawasan sesuai dengan Undang-undang Program 
Pengawasan Narapidana Pasca Pembebasan (Bab 475) (Post-Release Supervision of 
Prisoners Ordinance (Chapter 475)) , adalah sebuah upaya bersama antara Departemen 
Kesejahteraan Sosial (Social Welfare Department ) dengan Departemen Pelayanan 
Lembaga Pemasyarakatan (Correctional Services Department) yang dibentuk pada 
tahun 1996. Program ini memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada narapidana 
dewasa yang telah dibebaskan guna membantu mereka bergabung kembali dengan 
masyarakat dan menjalani kehidupan yang taat hukum.  

z Kelompok Sasaran  
Narapidana yang telah dibebaskan yang tunduk pada pengawasan pasca pembebasan 
atas dasar perintah dari Dewan Pengawasan Pasca Pembebasan (Post-Release 
Supervision Board). 

z Isi Layanan 
Mengunjungi narapidana di penjara untuk pidana dan membantu mereka merumuskan 
rencana rehabilitasi sekembalinya mereka ke masyarakat. 

Memberi bimbingan dan pelayanan kepada mereka yang diawasi dan anggota keluarga 
mereka dengan mengunjungi mereka di kediaman/tempat kerja mereka secara berkala 
serta merujuk mereka ke layanan kesejahteraan bila perlu dan sesuai. 

z Dewan Pengawasan Pasca Pembebasan (Post-Release Supervision Board) 
Lama dan ketentuan semua Perintah Pengawasan diputuskan oleh Dewan Pengawasan 
Pasca Pembebasan. Dewan Pengawasan Pasca Pembebasan merupakan organisasi yang 
dibentuk berdasarkan undang-undang yang terdiri dari hakim atau mantan hakim 
sebagai Ketua, Wakil Ketua dan paling sedikit enam anggota lain yang terdiri dari 
Psikiater, Psikolog Klinis dan Advokat / Pengaca serta perwakilan dari Departemen 
Pelayanan Lembaga Pemasyarakatan, Kepolisian Hong Kong dan sektor layanan 
kesejahteraan sosial;  

z Permohonan Pengkajian Ulang 
Narapidana/orang yang diawasi mempunyai hak untuk mengajukan tidak lebih dari 
satu permintaan kepada Dewan Pengawasan Pasca Pembebasan untuk mengubah atau 



 

 
 

 

  
 

 

 

 

melaksanakan perintah, dengan mengajukan permohonan secara tertulis setiap saat 
segera atau setelah pembuatan perintah tersebut; 

z Informasi Lain 

Semua informasi pribadi lain yang dikumpulkan akan diperlakukan secara saksama 
sesuai dengan Undang-undang Data Pribadi (Privasi) (Personal Data(Privacy)
 
Ordinance).
 

Semua layanan yang diberikan dalam program ini tidak dikenai biaya. 

z Alamat dan Nomor Telepon 
Flat 20 A-B, Block F, Senior Staff Quarters, 
Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital, 
3 Lok Man Road, Chai Wan, 
Hong Kong 
Nomor telepon: 2896 7318 
Nomor faks: 2558 0595  

z Jam Kerja 
(Senin sampai Jumat) 08:45 sampai 17:30

(Istirahat makan siang : 12:30 sampai 13:30)

(Sabtu, Minggu dan Hari Libur Umum Tutup)




