T1: Siapa yang dapat mendaftarkan diri?
T2: Mengapa saya perlu mendaftarkan diri?
T3: Bagaimana saya dapat mendaftarkan diri sebagai pemilih?
T4: Jika saya adalah pemilih, bagaimana saya dapat melaporkan perubahan data
pendaftaran, seperti alamat yang terdaftar, nama, alamat email dan nomor telepon
yang dapat dihubungi?
T5: Apakah ada tenggat waktu untuk pendaftaran pemilih baru dan perubahan data
pendaftaran?
T6: Apakah saya langsung berhak memilih setelah menyerahkan pendaftaran
pemberi suara baru? / Apakah saya langsung berhak memilih dalam konstituensi
baru dan pada pusat pemilihan baru setelah mengajukan perubahan alamat?
T7: Apakah perbedaan antara formulir REO-1 dan REO-2 yang baru direvisi untuk
pendaftaran pemillih berdasarkan wilayah pemilihan? Formulir mana yang perlu saya
gunakan?
T8: Saya telah mengisi formulir pendaftaran beberapa tahun yang lalu. Apakah saya
perlu mendaftarkan diri lagi?
T9: Saya baru berusia 18 tahun pada akhir September 2019 namun tenggat waktu
pendaftaran adalah 2 Juli. Apakah saya dapat mendaftar sebagai pemilih sekarang?
T10: Saya akan pindah ke apartemen baru dalam waktu dekat, apakah saya harus
melaporkan alamat rumah baru saya ke Kantor Registrasi dan Elektoral sekarang?
T11: Dokumen apa saja yang dapat diterima sebagai bukti alamat?
T12: Jika saya tidak dapat memberikan dokumen berisi nama dan alamat tempat
tinggal sebagai bukti alamat, dokumen alternatif apa yang dapat saya sertakan
sebagai bukti alamat yang sah?
T13: Jika tempat tinggal baru saya adalah apartemen milik pemerintah yang dikelola
oleh Departemen Perumahan atau tempat tinggal bersubsidi yang dikelola oleh
Ikatan Perumahan Hong Kong, apakah saya dapat mendapat pengecualian untuk
tidak melampirkan bukti alamat saat mendaftarkan perubahan alamat?
T14: Jika saya mengetahui bahwa seseorang memberikan informasi palsu untuk
mendaftar sebagai pemilih, bagaimana saya dapat memberitahukan departemen
pemerintah?
T15: Jika seseorang memberikan alamat tempat tinggal palsu kepada Kantor
Registrasi dan Elektoral untuk pendaftaran pemilih, atau memberikan dokumen palsu
untuk bukti alamat saat mengajukan perubahan alamat terdaftar, dan selanjutnya
ikut memberi suara pada pemilihan, hukum apa yang dilanggarnya?
T16: Saya adalah pendatang baru dari Cina Daratan. Apakah saya dapat
mendaftarkan diri sebagai pemilih?

T17: Bagaimana saya dapat mengetahui bahwa data saya telah dimasukkan dengan
benar dalam sistem pendaftaran pemilih?
T18: Apakah seseorang yang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai pemberi
suara bagi konstituensi fungsional/pemberi suara subsektor Komite Pemilihan juga
dapat mendaftar sekarang?
T19: Apakah ada jaminan keamanan agar data pribadi saya tidak disalahgunakan?
T20: Saya telah mengajukan pendaftaran pemberi suara baru / perubahan data
pendaftaran. Bagaimana saya dapat tahu bahwa Kantor Registrasi dan Elektoral telah
memproses pendaftaran saya?
T21: Departemen apa yang harus yang hubungi jika saya memiliki pertanyaan lebih
lanjut mengenai pendaftaran pemberi suara?
T1: Siapa yang dapat mendaftarkan diri?
J1: Jika Anda adalah penduduk tetap Hong Kong yang berusia 18 tahun ke atas, dan
umumnya tinggal di Hong Kong, Anda memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri
sebagai pemilih konstituensi geografis.
Kembali ke atas
T2: Mengapa saya perlu mendaftarkan diri?
J2: Hanya setelah Anda telah mendaftarkan diri sebagai pemilih, Anda dapat
menggunakan hak pilih dalam pemilihan Dewan Legislatif dan Dewan Distrik. Anda
berhak memilih perwakilan Anda untuk menduduki badan-badan tersebut. Jika Anda
memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam pemilihan subsektor Komite
Pemilihan, Anda juga harus mendaftarkan diri sebagai pemilih sebelum
diperbolehkan untuk memberikan suara dalam pemilihan.
Kembali ke atas
T3: Bagaimana saya dapat mendaftarkan diri sebagai pemilih?
J3: Jika Anda bukan pemilih terdaftar dan ingin mendaftarkan diri dalam konstituensi
geografis, Anda harus melengkapi formulir “Pendaftaran Pemilih Baru (Konstituensi
Geografis)” (REO-1).
• Anda dapat memperoleh formulir “Pendaftaran Pemilih Baru (Konstituensi
Geografis)” (REO-1)” dengan cara berikut:

- mengunduh dari situs web ini;
- melalui faksimili dengan cara menelepon hotline di 2891 1001; dan
- di Kantor Distrik, kantor manajemen perumahan rakyat dan Kantor Registrasi dan
Elektoral.
Alamat Kantor Registrasi dan Elektoral:
10/F Harbour Centre
25 Harbour Road
Wan Chai
Hong Kong
13/F Kowloonbay International Trade & Exhibition Centre
1 Trademart Drive
Kowloon Bay
Kowloon
Setelah mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran, Anda dapat
menyerahkan formulir tersebut melalui pos, faksimili (nomor faksimili: 2891 1180)
atau email (alamat email: form@reo.gov.hk) ke Kantor Registrasi dan Elektoral, atau
mengunggah formulir tersebut pada Sistem Pengunggahan Daring Kantor Registrasi
dan Elektoral (www.reo-form.gov.hk)
Jika Anda memiliki sertifikat digital sah yang dikeluarkan oleh Hongkong Post atau
Digi-Sign Certification Services Limited (mohon klik di sini untuk detailnya), Anda juga
dapat mendaftar secara daring melalui Pendaftaran Pemilih pada GovHK.
Untuk mendaftar sebagai pemilih konstituen fungsional dan pemilih subsektor
Komite Pemilihan, mohon klik di sini.
Kembali ke atas
T4: Jika saya adalah pemilih, bagaimana saya dapat melaporkan perubahan data
pendaftaran, seperti alamat yang terdaftar, nama, alamat email dan nomor telepon
yang dapat dihubungi?
J4: Mulai 1 Februari 2018, jika Anda adalah pemilih terdaftar dan ingin melaporkan
perubahan data pendaftaran, Anda harus mengisi formulir “Laporan Perubahan Data

oleh Pemilih dalam Konstituensi Geografis” (REO-2).
Perhatian: Sesuai persyaratan legislatif terkait, pengajuan perubahan alamat
terdaftar harus didukung oleh bukti alamat. Anda dapat merujuk pada A11 dan A13
untuk jenis bukti alamat yang dapat diterima.
Anda dapat memperoleh Formulir “Laporan Perubahan Data oleh Pemilih dalam
Konstituensi Geografis” (REO-2) dengan cara berikut:
- mengunduh dari situs web ini;
- melalui faksimili dengan cara menelepon hotline di 2891 1001; dan
- di Kantor Distrik, kantor manajemen perumahan rakyat dan Kantor Registrasi dan
Elektoral.
Alamat Kantor Registrasi dan Elektoral:
10/F Harbour Centre
25 Harbour Road
Wan Chai
Hong Kong
13/F Kowloonbay International Trade & Exhibition Centre
1 Trademart Drive
Kowloon Bay
Kowloon
Setelah mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran, Anda dapat
menyerahkan formulir tersebut beserta bukti alamat yang dikeluarkan dalam tiga
bulan terakhir (berlaku untuk perubahan alamat tempat tinggal), melalui pos,
faksimili (nomor faksimili: 2891 1180) atau email (alamat email: form@reo.gov.hk)
kepada Kantor Registrasi dan Elektoral, atau mengunggah formulir tersebut (dan
bukti alamat jika perlu) pada Sistem Pengunggahan Daring Kantor Registrasi dan
Elektoral (www.reo-form.gov.hk)
Jika Anda memiliki sertifikat digital sah yang dikeluarkan oleh Hongkong Post atau
Digi-Sign Certification Services Limited (mohon klik di sini untuk detailnya), Anda juga
dapat mendaftar secara daring melalui Pendaftaran Pemilih pada GovHK.
Selain

cara

di

atas,

jika

Anda

adalah

pemilih

terdaftar

dan

ingin

memberikan/memperbarui alamat email untuk mempermudah penerimaan
surat-surat pemilihan terkait dengan aktivitas pemilu oleh para kandidat, Anda dapat
memberikan informasi terkait kepada Kantor Registrasi dan Elektoral melalui Situs
Web kami (http://www.osp.reo.gov.hk/index_e.html) atau melalui email (alamat
email: reoenq@reo.gov.hk).

Kembali ke atas
T5: Apakah ada tenggat waktu untuk pendaftaran pemilih baru dan perubahan data
pendaftaran?
J5: Penduduk tetap yang memenuhi syarat/pemilih terdaftar dalam mengajukan
formulir pendaftaran pemilih baru/melaporkan perubahan data pendaftaran kapan
pun dalam setahun. Akan tetapi, jika ia ingin pendaftarannya diproses/datanya
diperbarui dalam daftar pemilih dan dipublikasikan dalam siklus yang sama, ia harus
menyerahkan formulir pendaftaran ke Kantor ini pada atau sebelum tenggat waktu
resmi terkait yang terdaftar di bawah ini:
Pendaftaran Pemilih Baru
Tahun Pemilihan Dewan Distrik (mis. 2019): 2 Juli
Tahun Pemilihan Dewan Non Distri (mis. 2020)k: 2 Mei
Pelaporan Perubahan Data oleh Pemilih
Tahun Pemilihan Dewan Distrik (mis. 2019): 2 Juni
Tahun Pemilihan Dewan Non Distrik (mis. 2020): 2 April
Jika formulir pendaftaran diserahkan setelah tenggat waktu di atas, nama dan alamat
tempat tinggal pemilih terkait hanya dapat dicatat/diperbarui dalam daftar pemilih
untuk dipublikasikan dalam siklus pendaftaran pemilih selanjutnya.
Kembali ke atas
T6: Apakah saya langsung berhak memilih setelah menyerahkan pendaftaran
pemberi suara baru? / Apakah saya langsung berhak memilih dalam konstituensi
baru dan pada pusat pemilihan baru setelah mengajukan perubahan alamat?
J6: Sesuai undang-undang yang kini berlaku, Kantor Registrasi dan Elektoral akan

menunjuk konstituensi dan pusat pemilihan sesuai informasi yang tercatat dalam
Daftar Final Pemberi Suara terkini, yang diperbaharui setahun sekali. Jika terjadi
pemilihan Dewan Distrik atau Dewan Legislatif sebelum publkasi Daftar Final Pemberi
Suara di bulan September 2019, Kantor Registrasi dan Elektoral akan menunjuk
konstituensi dan pusat pemilihan berdasarkan informasi dalam Daftar Final Pemberi
Suara yang dipublikasikan pada bulan Juli 2018.
Karena itu, seseorang yang mengajukan permohonan pendaftaran pemberi suara
baru selama siklus pendaftaran pemberi suara 2019 (yaitu dari 3 Mei 2018 hingga 2
Juli 2019) akan baru berhak memberikan suara dalam pemilihan setelah Daftar Final
Pemberi Suara 2019 dipublikasikan pada bulan September 2019.
Untuk pemberi suara yang menyerahkan pendaftaran perubahan alamat selama
siklus pendaftaran pemberi suara 2019 (yaitu dari 3 April 2018 hingga 2 Juni 2019),
apabila terjadi pemilihan sebelum publikasi Daftar Final Pemberi Suara pada bulan
September 2019, mereka akan ditunjuk untuk memberikan suara pada konstituensi
dan pusat pemilihan berdasarkan alamat lama (yaitu alamat yang tercatata pada
Daftar Final Pemberi Suara 2018).
Kembali ke atas
T7: Apakah perbedaan antara formulir REO-1 dan REO-2 yang baru direvisi untuk
pendaftaran pemillih berdasarkan wilayah pemilihan? Formulir mana yang perlu saya
gunakan?
J7: Mulai 1 Februari 2018, anggota masyarakat harus menggunakan formulir
pendaftaran terkait bergantung pada apakah mereka sudah menjadi pemilih
terdaftar atau belum. Anggota masyarakat yang belum menjadi pemilih terdaftar
namun ingin terdaftar dalam konstituensi geografis harus menggunakan formulir
“Pendaftaran Pemilih Baru (Konstituensi Geografis)” (REO-1); pemilih terdaftar yang
ingin melaporkan perubahan data harus menggunakan formulir
“Laporan Perubahan Data oleh Pemilih dalam Konstituensi Geografis” (REO-2).
Anda dapat masuk ke Sistem Pelacakan Informasi Pemilih Daring
(www.voterinfo.gov.hk) atau menelepon Kantor Registrasi dan Elektoral di 2891 1001
untuk mengecek apakah Anda sudah menjadi pemilih terdaftar, atau apakah data
pendaftaran Anda benar atau tidak.

Kembali ke atas
T8: Saya telah mengisi formulir pendaftaran beberapa tahun yang lalu. Apakah saya
perlu mendaftarkan diri lagi?
J8: Jika Anda sudah pernah mendaftarkan diri sebagai pemilih, Anda tidak perlu
mendaftar lagi. Anda dapat masuk ke Sistem Pelacakan Informasi Pemilih Daring
(www.voterinfo.gov.hk) atau menghubungi hotline Kantor Registrasi dan Elektoral di
2891 1001 untuk mengecek apakah data pendaftaran Anda benar atau tidak.
Bagi pemilih yang data pendaftarannya tidak akurat, status pendaftaran dan
pemenuhan syarat untuk memilihnya dapat terpengaruh. Mohon isi formulir
“Laporan Perubahan Data oleh Pemilih dalam Konstituensi Geografis” (REO-2) dan
serahkan formulir yang sudah diisi dan ditandatangani, beserta bukti alamat yang
dikeluarkan dalam tiga bulan terakhir (berlaku untuk perubahan alamat tempat
tinggal), kepada Kantor Registrasi dan Elektoral untuk semua perubahan data
pendaftaran, terutama alamat tempat tinggal, agar Kantor Registrasi dan Elektoral
dapat memperbarui data Anda.

Kembali ke atas
T9: Saya baru berusia 18 tahun pada akhir September 2019 namun tenggat waktu
pendaftaran adalah 2 Juli. Apakah saya dapat mendaftar sebagai pemilih sekarang?
J9: Jika Anda sudah berusia 18 tahun pada atau sebelum 25 September 2019 ketika
daftar pemilih final 2019 dipublikasikan, dan jika Anda adalah penduduk tetap Hong
Kong, Anda memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai pemilih sekarang.
Kembali ke atas
T10: Saya akan pindah ke apartemen baru dalam waktu dekat, apakah saya harus
melaporkan alamat rumah baru saya ke Kantor Registrasi dan Elektoral sekarang?
J10: Anda perlu mengisi formulir “Laporan Perubahan Data oleh Pemilih dalam
Konstituensi Geografis” (REO-2) dan menyerahkan formulir yang sudah diisi dan
ditandatangani, beserta bukti alamat yang dikeluarkan dalam tiga bulan terakhir,
kepada Kantor Registrasi dan Elektoral setelah pindah. Jika anda mengajukan
pendaftaran perumahan alamat pada atau sebelum tenggat waktu resmi untuk

mendaftarkan perubahan data pendaftara dalam siklus pendaftaran pemberi suara
2019 (yaitu pada atau sebelum 2 Juni 2019), alamat baru Anda akan dimunculkan
dalam Daftar Pemilih Final 2019.
Kembali ke atas
T11: Dokumen apa saja yang dapat diterima sebagai bukti alamat?
J11: Kantor Registrasi dan Elektoral menerima dokumen-dokumen di bawah ini, yang
dikeluarkan dalam tiga bulan terakhir (tanggal penerimaan oleh Kantor Registrasi dan
Elektoral akan digunakan sebagai tanggal penyerahan formulir), yang berisi tanggal
pengeluaran dan nama organisasi yang mengeluarkan sebagai bukti alamat sah.
Dokumen terkait juga harus berisi nama pemilih dan alamat tempat tinggal utama
(nama dan alamat yang tercetak dalam dokumen harus identik dengan yang tertera
dalam formulir pendaftaran):

1.tagihan atau bon yang dikeluarkan oleh Lembaga pemerintahan (mis. tagihan air,
listrik atau gas);
2.bukti surat-menyurat dari lembaga pemerintahan atau Pengadilan;
3.bukti rekening atau surat-menyurat yang dikeluarkan oleh bank, perusahaan
asuransi atau Komisaris Dana Tabungan Wajib yang telah Disetujui;
4.tagihan telepon, ponsel, TV berbayar atau layanan internet;
5.dokumen atau rekening yang dikeluarkan oleh insitusi pendidikan tingkat lanjut
yang keabsahannya dapat dibuktikan saat mengonfirmasi alamat tempat tinggal
pemilih;
6.perjanjian sewa tempat tinggal sah dan bermaterai (syarat pengeluaran 3 bulan
sebelum pengajuan pendaftaran tidak wajib namun perjanjian tersebut harus
mencakup tanggal pendaftaran); atau
7.rekening, surat-menyurat atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh organisasi
pemerintah seperti Otoritas Rumah Sakit, Departemen Perumahan, Ikatan
Perumahan Hong Kong, Otoritas Pengujian dan Evaluasi Hong Kong, dll.

Kembali ke atas
T12: Jika saya tidak dapat memberikan dokumen berisi nama dan alamat tempat

tinggal sebagai bukti alamat, dokumen alternatif apa yang dapat saya sertakan
sebagai bukti alamat yang sah?
J12: Selain bukti alamat milik pemilih sendiri, Kantor Registrasi dan Elektoral juga
menerima dokumen-dokumen berikut yang dikeluarkan dalam tiga bulan terakhir
(tanggal penerimaan oleh Kantor Registrasi dan Elektoral akan digunakan sebagai
tangga penyerahan formulir), yang berisi tanggal pengeluaran dan nama organisasi
yang mengeluarkan sebagai bukti alamat yang sah:
•Bukti alamat yang berisi nama dan alamat tempat tinggal orang yang tinggal
bersama pemilih, dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemilih untuk
mengonfirmasi bahwa orang tersebut tinggal bersama pemilih pada alamat yang
sama dan bahwa bukti alamat terlampir sepenuhnya adalah salinan otentik atau
sesungguhnya dari versi asli. Contoh surat pernyataan dapat diunduh dari situs web
Kantor Registrasi dan Elektoral (http://www.reo.gov.hk/en/voter/dra.htm).
•Jika pemilih tidak dapat mendapatkan dokumen apapun yang terdaftar di atas,
Kantor Registrasi dan Elektoral juga menerima surat pernyataan resmi yang dibuat
oleh pemilih di hadapan Komisioner Sumpah/pengacara aktif/Hakim untuk
memperkuat klaim bahwa ia bertempat tinggal pada alamat tersebut berdasarkan
ketentuan Undang-undang Sumpah dan Deklarasi. Contoh surat pernyataan resmi
dapat
diunduh
dari
situs
web
Kantor
Registrasi dan
Elektoral
(http://www.reo.gov.hk/en/voter/dra.htm).

Kembali ke atas
T13: Jika tempat tinggal baru saya adalah apartemen milik pemerintah yang dikelola
oleh Departemen Perumahan atau tempat tinggal bersubsidi yang dikelola oleh
Ikatan Perumahan Hong Kong, apakah saya dapat mendapat pengecualian untuk
tidak melampirkan bukti alamat saat mendaftarkan perubahan alamat?
J13: Untuk pemilih yang merupakan penghuni sah perumahan rakyat yang disewakan
oleh Departemen Perumahan atau merupakan penghuni terdaftar perumahan
bersubsidi di bawah pengelolaan Ikatan Perumahan Hong Kong, yang ingin
mengajukan perubahan alamat terdaftar, dan jika alamat dalam perjanjian sewa
sesuai dengan alamat tempat tinggal yang diberikan oleh pemilih, persyaratan bukti
alamat untuk pemilih tersebut dapat dibebaskan.

Akan tetapi, penghuni unit perubahan dalam Skema Kepemilikan Rumah, Skema
Kepemilikan Rumah Bersubsidi dengan Formulir Hijau atau unit perumahan rakyat
yang telah dijual (mis. apartemen yang berada dalam Skema Pembelian oleh
Penyewa) berada di luar cakupan pembebasan dan pemilih terkait harus
memberikan bukti alamat sah.
Untuk kasus ketika Petugas Registrasi Elektoral tidak dapat mencocokkan alamat
pemilih dengan departemen/organisasi terkait, Petugas Registrasi Elektoral dapat
meminta pemberi suara untuk memberikan bukti alamat ketika mengajukan
perubahan alamat terdaftar berdasarkan bagian 10A dalam Peraturan Komisi Urusan
Pemilihan (Pendaftaran Pemilih) (Konstituensi Geografis Dewan Legislatif)
(Konstituensi Dewan Distrik) (Cap. 541A).
Kembali ke atas
T14: Jika saya mengetahui bahwa seseorang memberikan informasi palsu untuk
mendaftar sebagai pemilih, bagaimana saya dapat memberitahukan departemen
pemerintah?
J14: Pengaturan yang ada untuk pendaftaran pemilih berlandaskan pada mekanisme
pendaftaran jujur dalam rangka menfasilitasi masyarakat untuk mendaftar.
Orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendaftar atau pemilih terdaftar harus
memberikan informasi yang benar dan akurat dalam mengajukan pendaftaran atau
melaporkan perubahan data pendaftaran. Jika anggota masyarakat mendapati kasus
yang mencurigakan, ia dapat menyampaikan keluhan pada Kantor Registrasi dan
Elektoral, yang akan segera menelurusi dan meneruskan kasus tersebut pada badan
penegakan hukum untuk diselidiki sesuai kebutuhan. Masyarakat tidak boleh
melanggar hukum.
Kembali ke atas
T15: Jika seseorang memberikan alamat tempat tinggal palsu kepada Kantor
Registrasi dan Elektoral untuk pendaftaran pemilih, atau memberikan dokumen palsu
untuk bukti alamat saat mengajukan perubahan alamat terdaftar, dan selanjutnya
ikut memberi suara pada pemilihan, hukum apa yang dilanggarnya?
J15: Seseorang yang dengan sadar atau tanpa sengaja memberikan informasi palsu
atau mengecoh (mis. alamat tempat tinggal palsu) kepada Kantor Registrasi dan
Elektoral, tanpa peduli apakah orang tersebut ikut memberikan suara atau tidak,
telah melakukan pelanggaran hukum. Jika orang tersebut kemudian ikut memberikan

suara, ia akan melanggar bagian 16 Undang-undang Pemilihan (Perilaku Korup dan
Ilegal) (Cap. 554), yang disandang oleh Komisi Independen Anti Korupsi. Hukuman
terberatnya adalah denda sebesar $500,000 dan penjara selama 7 tahun.
Di samping itu, jika pemilih membuat atau memberikan bukti alamat palsu dengan
maksud agar Petugas Registrasi Pemilihan menerimanya sebagai bukti alamat sah, ia
telah melakukan pelanggaran pemalsuan. Sesuai bagian 71 Undang-undang Kriminal
(Cap. 200), seseorang yang melakukan pelanggaran pemalsuan dapat dikenai
tuntutan hukum dengan dakwaan penjara selama 14 tahun.

Kembali ke atas
T16: Saya adalah pendatang baru dari Cina Daratan. Apakah saya dapat
mendaftarkan diri sebagai pemilih?
J16: Semua penduduk tetap Hong Kong yang berusia 18 tahun ke atas dan umumnya
tinggal di Hong Kong dapat mengajukan pendaftaran sebagai pemilih.
Kembali ke atas
T17: Bagaimana saya dapat mengetahui bahwa data saya telah dimasukkan dengan
benar dalam sistem pendaftaran pemilih?
J17: Daftar final pemilih dipublikasikan untuk inspeksi publik secara cuma-cuma
mulai 25 Juli 2018 hingga seterusnya. Pemilih terdaftar dapat memeriksa apakah data
pendaftarannya tercatat dengan benar dalam daftar pemilih atau tidak. Anda dapat
mengecek data pendaftaran terbaru melalui Sistem Pelacakan Informasi Pemilih
Daring (www.voterinfo.gov.hk) atau menghubungi hotline Kantor Registrasi dan
Elektoral di 2891 1001.

Kembali ke atas
T18 Apakah seseorang yang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai pemberi
suara bagi konstituensi fungsional/pemberi suara subsektor Komite Pemilihan juga
dapat mendaftar sekarang?
J18: Individu yang memenuhi syarat untuk terdaftar untuk konstituensi fungsional /
subsektor Komite Pemilihan juga dapat mendaftarkan diri sekarang. Jika ia
menyerahkan formulir pendaftaran pada atau sebelum 2 Juli 2019, namanya akan

tercatat dalam daftar final pemilih konstituen fungsional, yang akan dipublikasikan
pada bulan September 2019. Jika ia melakukannya setelah lewat tenggat waktu,
namanya hanya dapat tercatat dalam daftar pemilih untuk dipublikasikan pada tahun
berikutnya.
Untuk detail mengenai pendaftaran sebagai pemberi suara untuk konstituensi
fungsional / pemberi suara untuk subsektor Komite Pemilihan, mohon klik di sini
[hyperlink to FAQs on FC/SS registration]
Kembali ke atas
T19: Apakah ada jaminan keamanan agar data pribadi saya tidak disalahgunakan?
J19: Anda dapat yakin bahwa informasi yang diberikan oleh pemilih hanya akan
digunakan untuk pendaftaran pemilih dan keperluan pemilihan lainnya. Kantor
Registrasi dan Elektoral telah menggunakan segala cara yang memungkinkan untuk
memastikan bahwa data tersebut tidak akan disalahgunakan. Data terdaftar yang
akan dipublikasikan untuk penyidikan publik hanya berisi nama dan alamat tempat
tinggal pihak yang terdaftar, tapi tidak berisi nomor kartu identitas atau nomor
telepon. Menggunakan informasi dalam data terdaftar untuk tujuan selain yang
terkait dengan pemilihan adalah pelanggaran hukum pemilihan yang kini berlaku,
dan dapat dikenai denda level 2 dan hukum penjara selama 6 bulan.
Kembali ke atas
T20: Saya telah mengajukan pendaftaran pemberi suara baru / perubahan data
pendaftaran. Bagaimana saya dapat tahu bahwa Kantor Registrasi dan Elektoral telah
memproses pendaftaran saya?
J20: Kantor Registrasi dan Elektoral akan mengeluarkan pemberitahuan pendaftaran
tertulis melalui pos setelah pendaftaran pemberi suara baru atau perubahan data
pendaftaran selesai diproses. Selain pemberitahuan pendaftaran tertulis, pemberi
suara yang melaporkan perubahan data pendaftaran juga akan dikirimi notifikasi
melalui SMS/Email (jika informasi tersebut telah diberikan oleh pemberi suara)
bahwa data pendaftarannya telah diperbarui. Pemilih juga dapat masuk ke “Sistem
Pelacakan Informasi Pemilih Daring” kantor kami via www.voterinfo.gov.hk untuk
memeriksa rekaman data masing-masing.
Kembali ke atas

T21: Departemen apa yang harus yang hubungi jika saya memiliki pertanyaan lebih
lanjut mengenai pendaftaran pemberi suara?
J21: Untuk bertanya, Anda dipersilahkan menghubungi hotline Kantor Registrasi dan
Elektoral di 2891 1001 atau email kami di reoeng@reo.gov.hk untuk informasi lebih
lanjut.
Kembali ke atas
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