
Skema Pidana Kerja Sosial (CSO Scheme) 

Deskripsi Layanan  

Pidana Kerja Sosial (CSO) adalah opsi pemberian hukuman berbasis masyarakat menurut Peraturan 

Pidana Kerja Sosial, Bab 378.  Pengadilan dapat mengeluarkan perintah yang mengharuskan seseorang 

yang berusia 14 tahun atau lebih dan terbukti bersalah atas pelanggaran yang dapat dihukum dengan 

hukuman penjara untuk melakukan pekerjaan tanpa upah selama sejumlah jam yang tidak melebihi 240 

jam dalam jangka waktu 12 bulan di bawah pengawasan petugas masa percobaan (PO) yang juga akan 

menyediakan penyuluhan dan bimbingan kepada pelanggar hukum.  

Tujuan 

CSO bertujuan untuk rehabilitasi dan koreksi.  Selama masa hukuman, para pelanggar hukum 

diharuskan menggunakan waktu luangnya untuk melakukan kerja sosial sebagai pemampasaan atas 

kekacauan yang telah mereka timbulkan di masyarakat.  Melalui kerja sosial dan bimbingan dari para 

petugas masa percobaan, para pelanggar hukum dibantu untuk melakukan perbaikan.  Tujuan utama 

CSO adalah sebagai berikut: 

(a) Rehabilitasi

Melalui pekerjaan terstruktur/penempatan kerja dan bimbingan dari para PO, para pelanggar hukum 

dibantu dalam mematuhi peraturan, melaksanakan tanggung jawabnya sendiri untuk pengembangan diri, 

memperluas wawasan, membangun harga diri, mengelola pola hidup yang lebih membangun dan 

menjauhkan diri dari  tindakan kejahatan lebih lanjut.

(b) Penyelesaian yang membangun

Para pelanggar hukum diijinkan untuk tetap tinggal di masyarakat dengan seminimal mungkin gangguan 

terhadap kegiatan sekolah/pekerjaan dan keagamaan mereka.

(c) Perbaikan

Kesempatan disediakan kepada para pelanggar hukum untuk berkontribusi melalui melakukan pekerjaan 

tanpa upah untuk kepentingan masyarakat dimana mereka telah menyebabkan kekacauan. 

Perihal Layanan 

(a) Dalam melayani pengadilan, para PO mempersiapkan laporan sebelum hukuman termasuk laporan

petugas masa percobaan dan laporan kesesuaian untuk pidana kerja sosial tentang rehabilitasi para

pelanggar hukum.

(b) Para PO akan menjalankan pengawasan hukum, bimbingan pribadi dan kerja kelompok kepada para

pelanggar hukum yang ditempatkan pada CSO.



(c) Para PO akan mengatur penempatan kerja tanpa upah bagi para pelanggar hukum sedangkan para 

pengawas lapangan akan mengawasi mereka dengan memberikan petunjuk teknis, pengawasan langsung 

dan bimbingan praktis tentang berbagai jenis pekerjaan di lokasi kerja.

Kelompok Sasaran 

Kelompok sasaran adalah para pelanggar hukum yang – 

(a) dirujuk oleh pengadilan untuk permintaan keterangan sosial; dan

(b) diperintahkan oleh pengadilan untuk ditempatkan di bawah CSO.

Daftar Kantor Layanan Masa Percobaan dan Pidana Kerja Sosial 

 Terdapat tujuh Kantor Layanan Masa Percobaan dan Pidana Kerja Sosial (PCSO) dan Kantor 

Layanan Masa Percobaan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri (HC&DCPO) yang melayani tujuh 

Pengadilan, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (seperti Pengadilan Tingkat Pertama & Pengadilan 

Banding).  Daftar alamat dan nomor telepon HC&DCPO dan tujuh PCSO dapat diunduh disini.  

Jam Kerja 

(Senin sampai Jumat) : 08:45 sampai 18:00 

Tutup pada hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Umum 

Kantor Koordinasi Pidana Kerja Sosial 

Terdapat juga Kantor Koordinasi Pidana Kerja Sosial yang mendukung PCSO dan HC&DCPO dalam 

mengidentifikasi dan mengkoordinasi proyek kerja, dan bekerjasama dengan para PO tentang kinerja para 

pelanggar hukum di lokasi kerja yang ditempatkan di bawah CSO. 

Alamat dan nomor telepon: 

Room 813, 8/F., Sha Tin Government Offices, 

1 Sheung Wo Che Road, Shatin, New Territories. 

No Tel  : 2158 6547 

No Fax  : 2609 4178 

Jam Kerja : 

(Senin sampai Jumat) : 08:45 sampai 18:00  

Tutup pada hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Umum 


