
1 

Tindakan yang Ada  

untuk Meningkatkan Kesetaraan bagi Etnis Minoritas 

 

Layanan Pendaftaran dan Pemungutan Suara (Pemilu) 

 

 
Kantor Pendaftaran dan Pemilu (REO), adalah perwakilan eksekutif dari Komisi 

Pemilihan Umum (EAC), yang bertanggung jawab menyediakan dukungan 

administratif kepada EAC secara efisien sesuai dengan fungsinya di bawah 

Peraturan EAC (Bab 541). Dukungan yang dimaksud adalah tinjauan dan 

delineasi batasan konstituen, pendaftaran pemilik suara, penggabungan petunjuk 

dan laporan pemilu, melakukan dan mengawasi jalanya pemilu dan menangani 

keluhan. 

 

Pemerintah merasa penting untuk mempromosikan kesetaraan ras sebagai satu 

penyatuan dimensi di dalam rumusan, penerapan dan peninjauan kebijakan dan 

tindakan yang terkait. Maka dari itu, REO telah menempatkan beberapa 

tindakan untuk memfasilitasi akses bagi etnis minoritas (EMs) kepada informasi 

yang terkait tentang pendaftaran pemilih suara (pemilu) dan hal-hal yang terkait 

dengan pemilu. 

 

A. Pendaftaran Pemilik Suara  

 

Tindakan yang 

Ada 

⚫  Kunci informasi atas pendaftaran peserta pemilu 

diterbitkan ke dalam tujuh bahasa EM1 (di dalam bentuk 

pemberitahuan informasi dan satu set Tanya – Jawab ) 

ada pada website bagi pendaftaran pemilu untuk 

membantu para Em dalam memahami persyaratan dan 

prosedur wajib dan batas waktu pendaftaran pemilu.  

 ⚫  Pesan Pendaftaran Pemilu diterbitkan ke dalam tujuh 

bahasa EM1 di dalam surat berita dari Pusat Harmoni dan 

Peningkatan Penduduk Etnis Minoritas (CHEER) dan di 

dalam empat bahasa EM 2  di koran lokal selama 

Kampanya Pendaftaran Pemilu di tahun pemilu.  

 ⚫  Delapan pusat bantuan3 dukungan EM tersedia di tempat 

di mana terdapat poster pendaftaran pemilu dipasang, 

 
1 Tujuh bahasa EM termasuk Bahasa Indonesia, India, Nepal, Punjabi, Filipina, Thailand dan Urdu. 
2 Empat bahasa EM termasuk Bahasa Indonesia, Nepal, Filipina dan Urdu. 
3 Delapan pusat layanan dukungan EM adalah Pusat CHEER (Kwun Tong), Pusat HOME (Yau Tsim Mong), Sub Pusat 

HOME (Sham Shui Po), Pusat HOPE (Wanchai), Pusat LINK (Kwai Tsing), Pusat SHINE (Tuen Mun), Sub Pusat TOUCH 

(Tung Chung) dan Pusat YLTH (Yuen Long) 
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formulir pendaftaran pemilu tersedia untuk dikumpulkan 

oleh para EMs, dan konter pendaftaran pemilu dibuat 

untuk membantu dalam mendaftar pendaftaran pemilu, 

selama masa kampanye pemilu di tahun pemilu.  

 ⚫  Kunci Pesan pendaftaran peserta pemilu disiarkan 

melalui radio di dalam lima bahasa EM4. 

 ⚫  Formulir survei disebarkan di pusat layanan dukungan 

EM untuk mengumpulkan masukan dari EM untuk 

membantu meninjau layanan pendaftaran pemilu yang 

sudah ada bagi para EMs dan meningkatkan usaha 

masyarakat umum untuk mendukung para EMs akan 

informasi pendaftaran pemilu di tahun pemilu. 

 ⚫  CHEER dan REO bekerja sama menyediakan jasa 

penerjemahan telepon gratis di dalam tujuh bahasa etnis 

minoritas1, melalui nomor telepon pemilu untuk membatu 

orang dari etnis minoritas membuat pertanyaan terkait 

dengan masalah pemilihan umum. 

Penilaian Tugas 

Mendatang 
 REO akan meninjau layanannya bagi para EM dari waktu 

ke waktu, memperkuat pelatihan bagi karyawan di garis 

depan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

dengan para EM dan, hingga bisa dipraktikkan, terus 

untuk meningkatkan dukungan publik untuk 

menyediakan para peserta pemilu akan informasi, 

termasuk pertemuan dengan organisasi non pemerintah 

untuk mendiskusikan cara efektif untuk mendorong dan 

membantu para EM yang memenuhi syarat untuk 

mendaftar sebagai peserta pemilu. 

B. Hal terkait pemungutan suara 

 

Tindakan yang 

Ada 

 Informasi kunci tentang masalah pemilu, secara khusus 

langkah menyalurkan suara, di dalam tujuh bahasa EM1 

disediakan pada website pemilu dan ditampilkan ke dalam 

delapan pusat layanan dukungan EM3 untuk membantu 

para EM memahami informasi terkait selama tahun 

 
4 Lima bahasa EM termasuk Bahasa Indonesia, India, Nepal, Thailand, dan Urdu. 
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pemilu. 

  Iklan tentang nominasi dan permohonan pemungutan 

suara di Komisi Distrik Pemilihan Biasa dan Komisi 

Legislatif Pemilihan Umum dipasang di tujuh koran etnis 

minoritas dan tujuh koran ini diterbitkan oleh pusat 

layanan dukungan EM3. 

  Satu Folder Bantuan Bahasa yang terdiri atas informasi 

penting akan langkah pemungutan suara dicetak dalam 

tujuh bahasa EM1 dan satu set petunjuk bergambar 

tentang langkah pemungutan suara tersedia pada setiap 

stasiun pemungutan suara untuk membantu pemilik suara 

EM jika diperlukan dalam memerikan suara mereka saat 

hari pencoblosan. 

  CHEER bekerja sama dengan REO menyediakan jasa 

penerjemahan telepon gratis di dalam tujuh bahasa EM1, 

melalui saluran telepon REO, untuk membantu pemilih 

dari etnis minoritas membantu memahami prosedur 

pemilihan suara dan untuk membuat pertanyaan terkait 

pemilihan suara. 

  Di masa tahun pemilihan, pesan disiarkan ke dalam lima 

bahasa EM4 lewat radio untuk mengumumkan informasi 

terkait pemilu dan mengajak pemilik suara untuk 

menyalurkan suara. 

  Informasi pemilu ada di dalam enam bahasa EM5 tersedia 

pada beranda website Departemen Dalam Negeri, Unit 

Hubungan Ras (www.had.gov.hk/rru). 

  Seruan ditujukan kepada kandidat pemilu untuk membuat 

iklan di dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa EM untuk 

memfasilitasi peserta pemilu yang tidak bisa membaca 

bahasa Chinese. 

Penilaian Tugas 

Mendatang 

 REO akan meninjau layanan bagi orang dari etnis 

minoritas dari waktu ke waktu dan, meningkatkan 

keterampilan, terus meningkatkan upaya mereka untuk 

menyediakan pemilik suara etnis minoritas dengan 

 
5 Enam bahasa EM tersebut adalah Bahasa Indonesia, India, Filipina, Nepal, Thailand dan Urdu. 
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informasi kunci pada masalah terkait pemilu. 

Pertanyaan 

 

Semua pertanyaan dapat dikirim melalui – 

 

Nomor telepon pertanyaan: 2649 7786 [Petugas Pemilu Senior (Pendaftaran 

Pemilik Suara/Konstituensi Geografis )]  

   (terkait maslah pendaftaran pemilik suara) 

 

   3580 2605[Petugas Pemilu (Divisi Pemilu 3) Dukungan Khusus 3] 

   (terkait masalah pemilu) 

 

Email:  reoenq@reo.gov.hk 

 

 

Kantor Pendaftaran dan Pemilu  

Juli 2019 


