
Waspadalah terhadap Kegiatan Pencaloan  
 
Dari waktu ke waktu, ada orang luar yang menawarkan bisnis pengembalian klaim secara diam-
diam di dekat kantor Divisi Kompensasi Karyawan Departemen ini dan di rumah sakit. Orang 
yang disebut “agen pengembalian” tersebut dapat, melalui tindakan seperti pemeliharaan 
(maintenance) dan champerty (penarikan pajak), membagi kompensasi yang dibayarkan kepada 
korban kasus cedera pribadi, yang merugikan hak dan kepentingan mereka atas kompensasi. 
 
Berdasarkan hukum Hong Kong, siapa pun yang terlibat dalam kegiatan pemeliharaan 
(maintenance) dan champerty (penarikan pajak) dianggap melakukan pelanggaran dan dapat 
dihukum dengan denda dan penjara hingga tujuh tahun jika terbukti bersalah. 
  
Melalui bujukan, “agen pengembalian” dapat membuat kesepakatan dengan korban kecelakaan 
kerja atau kecelakaan lalu lintas, di mana “agen pengembalian” akan mendanai klaim korban 
(seperti membayar biaya litigasi korban) dengan imbalan bagian kompensasi yang akan 
diperoleh kembali. Anda harus berhati-hati terhadap kegiatan pencaloan ini dan, jika perlu, 
carilah saran atau perwakilan hukum yang tepat, atau bantuan dari departemen pemerintah 
seperti Departemen Bantuan Hukum, Departemen Tenaga Kerja, dan Departemen Kesejahteraan 
Sosial, atau The Law Society of Hong Kong.  
 
Biasanya, perwakilan hukum akan memberi tahu korban dengan jelas apakah suatu klaim dapat 
dibenarkan, kemungkinan biaya litigasi yang akan dikeluarkan, dan bagaimana biaya hukum dan 
pengeluaran akan dibebankan. Biaya hukum biasanya didasarkan pada volume layanan 
profesional yang diberikan (misalnya, berdasarkan tarif per jam) dan tergantung pada berbagai 
faktor termasuk tingkat kerumitan klaim. Praktisi hukum di Hong Kong diatur oleh undang-
undang dan kode etik profesional yang relevan, dan dilarang memotong kompensasi penggugat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Kegiatan pencaloan sangat dilarang oleh departemen ini dan rumah sakit. Untuk melindungi 
kepentingan Anda, jika didekati oleh “agen pengembalian”: 
 
JANGAN MERESPONS aktivitas pencaloan mereka, dan JANGAN mendiskusikan bersama 
mereka kasus cedera Anda atau mengungkapkan data pribadi Anda kepada mereka untuk 
menghindari penyalahgunaan informasi pribadi Anda. 
JANGAN MENANDATANGANI dokumen apa pun, atau Anda dapat menghadapi konsekuensi 
hukum dan kewajiban keuangan yang tidak terduga di kemudian hari. 
JANGAN PERCAYA dengan mudah propaganda seperti “tidak menang, tidak ada biaya”, 
“gratis”, “jaminan bebas risiko”, dan “kompensasi dalam jumlah besar”. 
JANGAN MENCOBANYA dengan menerima layanan dari “agen pengembalian”, karena Anda 
mungkin bertanggung jawab untuk membayar kompensasi yang besar dan biaya penanganan 
kepada “agen pengembalian” jika Anda kemudian menarik diri dari layanan mereka. 
 
Siapa pun yang merasa dirundung harus segera menghubungi Polisi untuk mendapatkan bantuan. 
 
Departemen Tenaga Kerja 


