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Tindakan yang Ada dan Rencana Tindakan 

untuk Meningkatkan Kesetaraan bagi Etnis Minoritas 

Layanan Pemadam Kebakaran dan Ambulan 

 

 

Misi dari Departemen Layanan Pemadam Kebakaran (FSD) Hong Kong adalah 

melindungi keselamatan dan properti dari penduduk Hong Kong dari kebakaran 

dan bencana lain. Agar dapat menjalankan tugas dengan lebih baik untuk 

menyelamatkan orang yang sedang dalam kesusahan dan melindungi komunitas, 

kami terus berusaha meningkatkan kemampuan pemadaman, penyelamatan, 

ambulan dan layanan perlindungan dari api tanpa memandang ras dan asal etnis. 

A. Kesempatan Kerja 

 

Layanan Terkait   Menyediakan kesempatan kerja yang sama bagi seluruh 

pencari kerja di Departemen Pemadam Kebakaran FSD. 

Tindakan Yang 

Ada 

  Lowongan kerja di FSD terbuka bagi semua pelamar yang 

memenuhi persyaratan dasar. 

   Untuk rekrutmen Petugas Stasiun (Operasional), Petugas 

Ambulan, Pemadam Senior (Kontrol), Pemadam 

(Operasional/Marine) dan Petugas Ambulan, pendekatan 

dwi bahasa sudah diterapkan untuk Ujian Kecakapan 

Tertulis sejak Februari 2015, maha pertanyaan ada di 

dalam bahasa China dan Inggris akan tersedia untuk 

kandidat. 

   Untuk membantu pekerja baru dari etnis minoritas untuk 

beradaptasi ke suasana pelatihan dasar, materi dan tes 

tertulis pengajaran Bahasa Inggris dikenalkan pada 

pelatihan dasar di Akademi Layanan Pemadam Kebakaran 

dan Ambulan (FASA) pada Mei 2016. 

   Persyaratan bahasa untuk tempat Pemadam (Workshops), 

Ahli Senior dan Ahli telah direvisi sejak Januari & April 

2017. 
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Pemadam (Workshops) 

Persyaratan “dapat berbicara bahasa Kanton dengan 

fasih” telah dihapus. 

 

Ahli Senior dan Ahli 

Persyaratan bahasa “mencapai tingkat kemahiran 

bahasa China dan inggris setara dengan standar 

Primer 6” telah direvisi menjadi “kemahiran bahasa 

tertulis dan lisan baik dalam bahasa China atau 

Inggris”. 

 

Penilaian Tugas 

Mendatang 

  FSD akan melanjutkan untuk mendorong tindakan dan 

usaha yang sudah ada di dalam kemitraan dengan 

organisasi non pemerintah (NGOs) dan institusi 

pendidikan, termasuk siswa dari etnis minoritas, untuk 

mengaspirasi minat dalam bergabung dengan FSD. 

B. Pendidikan Umum atas Keamanan Api dan Layanan Ambulan 

 

Layanan Terkait   Untuk memberikan kesetaraan akses untuk 

menyosialisasikan kepada masyarakat tentang keamanan 

api dan penggunaan yang wajar tentang ambulan bagi 

orang yang dari etnis minoritas. 

Tindakan yang 

Ada 

  Acara pengumuman keamanan api bagi orang dari etnis 

minoritas diselenggarakan secara bekerja sama dengan 

organisasi non pemerintah (NGOs). Selebaran keamanan 

api telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan 

disebarkan ketika program diluncurkan. Selebaran ini 

dapat diunduh dari website FSD. 

   Penyusunan telah dibuat untuk melatih orang dari etnis 

minoritas untuk menjadi Duta Keamanan Api dan Duta 

Keamanan Api Bangunan. 
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   Program di luar sekolah yang ada di sekolah yang 

bersiswa etnis minoritas dilakukan untuk 

menggarisbawahi pentingnya penggunaan layanan 

ambulan. 

   Pameran dan seminar yang disesuaikan kebutuhannya 

diselenggarakan bagi grup etnis minoritas untuk melayani 

kebutuhan mereka. 

Penilaian Tugas 

Mendatang 

  FSD akan meninjau tindakan kami untuk perbaikan lebih 

lanjut jika dirasa perlu. 

C. Pelatihan ke Pegawai 

 

Layanan Terkait   Meningkatkan kesadaran pegawai akan isu ras dan 

pemahaman tentang kesetaraan ras. 

Tindakan yang 

Ada 

  Elemen dari kesetaraan ras telah tergabung dalam 

berbagai program pelatihan pegawai di tempat. 

   Sesi seminar dan berbagi pengalaman disediakan bagi 

pegawai untuk meningkatkan sensitivitas ras dan 

pemahaman atas kesetaraan ras. 

Penilaian Tugas 

Mendatang 

  FSD secara berkala mengukur dan meninjau program 

pelatihannya. Masukan dan komentar dari pegawai, 

departemen lain dan NGOs akan dikumpulkan untuk 

memperkaya materi program pelatihan bagi pegawai, 

untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang 

kesetaraan ras jika dirasa perlu. 

 

Pertanyaan / keluhan 

Semua pertanyaan dan keluhan umum dapat dikirim ke Pegawai Divisi Asisten 

(Rekrutmen, Pelatihan dan Ujian) 1 di nomor 2733 7886 atau lewat email: 

ado_rte_1 @hkfsd.gov.hk. 
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