
 
 

 

 
 

 

Sayap Administrasi 

Kepala Sekretaris untuk Kantor Administrasi 
 

Skema Nasihat Hukum untuk 
Pihak Berperkara yang Tidak Terwakili 

(Skema Nasihat Prosedural) 

Eligibilitas 

Layanan tersedia untuk pihak berperkara yang – 

 
 belum diberi bantuan hukum dan belum menggunakan pengacara;   

 memenuhi batas eligibilitas pendapatan Skema Nasihat Prosedural*; dan 

* Pendapatan pasangan pemohon, bila relevan, akan diperhitungkan ke dalam batas tersebut, 

kecuali pasangan adalah pihak yang berseberangan dalam proses peradilan atau pemohon 

dan pasangannya hidup secara terpisah dan berjauhan. 

 

 tidak sedang mencari nasihat untuk perseroan terbatas, masyarakat, 

asosiasi. 

 Skema Nasihat Prosedural 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 menyediakan nasihat hukum gratis mengenai perkara prosedural perdata untuk pihak 

berperkara yang tidak terwakili yang memulai atau merupakan pihak dalam proses 

peradilan pada Pengadilan berikut ini (termasuk memulai proses peradilan); tetapi tidak 

termasuk proses peradilan perdata di pengadilan lain; dan 

 

 

 

 

 

 tidak akan menyediakan nasihat tentang keabsahan suatu kasus atau bertindak sebagai 

perwakilan hukum. 

 

 
Sesi Nasihat  

Sesi nasihat dihadiri oleh Pengacara Residen Skema atau Pengacara Publik (mis., 
pengacara sukarelawan).  

Pengadilan Pertanahan Pengadilan Negeri 

Pengadilan Tingkat 

Pertama 

Pengadilan Banding 

Pengadilan Tinggi 

Pengadilan Banding 

Akhir 

Pengadilan Keluarga 



 
 
 
 

民政事務局 
Jumlah maksimum sesi nasihat 

Pemohon dapat mengikuti maksimum lima sesi nasihat setiap tiga bulan sekali untuk 
kasus yang sama.  
 
Cara pengajuan 

 

 Kantor Skema Nasihat Prosedural 
 

Admiralty Office ： Room LG217, LG2/F, High Court Building, 38 Queensway, Hong Kong 

Wanchai Office ： Room 437, 4/F, Wanchai Tower, 12 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong 

Jam Kerja：Senin hingga Jumat (kecuali libur nasional)  

 

Telepon ：2259 5017  Email ：paso@cso.gov.hk 

Halaman web ：https://www.admwing.gov.hk/eng/public_service/paso.htm 
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(Diperbarui November 2019, Bahasa Indonesia) 

8.45 pagi hingga 1.00 siang 

2.00 siang hingga 6.00 sore 
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 Pengajuan harus dilakukan langsung secara perseorangan di Kantor Skema 

Nasihat Prosedural. Pemohon harus menyediakan dokumen identifikasi. 

 

 Pemohon yang merupakan pihak atau ingin bergabung sebagai pihak dalam 

proses peradilan perdata harus menyediakan dokumen pengadilan yang relevan 

dan terbaru. 

 Untuk menilai eligibilitas pemohon, pemohon diwajibkan mengisi 
formulir aplikasi setiap kali mereka meminta nasihat hukum. 

3  Sepanjang nasihat hukum yang diminta pemohon masih berada di dalam lingkup 

Skema, pemohon yang memenuhi syarat akan menunggu gilirannya untuk 

menghadiri Sesi Nasihat.  

 

 Skema ini dijalankan atas dasar “yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu”. 

Secara umum, batas waktu penerimaan pengajuan untuk setiap paruh hari 

adalah pada pukul 12.30 siang dan 5.30 sore.  Jika orang yang menunggu 

terlalu banyak, pemohon harus mengunjungi Kantor Skema pada hari kerja 

lainnya. 

Informasi lebih lanjut mengenai Skema, termasuk bidang 
yang menjadi cakupannya, Syarat dan Ketentuan Skema 
tersedia di halaman web Skema, serta nomor telepon untuk 
pertanyaan dan Kantor Skema.  
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