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Q1: Siapa yang bisa mendaftar?
Q2: Mengapa saya harus mendaftar?
Q3: Bagaimana cara saya mendaftar sebagai pemilih?
Q4: Jika saya seorang pemilih terdaftar, bagaimana cara melaporkan perubahan data
pendaftaran saya, seperti alamat terdaftar, nama, alamat email dan kontak nomor
telepon?
Q5: Apakah ada batas waktu untuk pendaftaran pemilih baru dan perubahan data
pendaftaran?
Q6: Apakah saya berhak segera memilih setelah saya menyerahkan permohonan untuk
pendaftaran pemilih baru? / Apakah saya berhak memberikan suara di daerah pemilihan
baru dan di tempat pemungutan suara baru segera setelah saya melaporkan perubahan
alamat terdaftar?
Q7: Apa perbedaan antara formulir pendaftaran pemilih konstituensi geografis REO-1
dan REO-2? Formulir mana yang harus saya gunakan?
Q8: Saya telah mengisi formulir permohonan beberapa tahun lalu. Apakah saya harus
mendaftar lagi?
Q9: Saya berusia 18 tahun baru pada akhir Juli 2021 tapi batas waktu untuk pendaftaran
adalah 2 Mei 2021. Bisakah saya mendaftar sebagai pemilih sekarang?
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Q10: Saya akan pindah ke flat baru dalam waktu dekat, apakah saya harus melaporkan
alamat flat baru saya ke Kantor Pendaftaran dan Pemilihan sekarang?
Q11: Dokumen apa yang diterima sebagai bukti alamat?
Q12: Jika saya tidak bisa memberikan dokumen dengan nama dan alamat tempat tinggal
saya sebagai bukti alamat, dokumen alternatif apa yang bisa saya serahkan sebagai bukti
alamat yang sah?
Q13: Jika rumah baru saya adalah flat di perumahan sewa umum di bawah Departemen
Perumahan atau perumahan bersubsidi di bawah Lembaga Perumahan Hong Kong,
bisakah saya dibebaskan dari persyaratan bukti alamat saat saya mengajukan perubahan
alamat?
Q14: Jika saya mengetahui seseorang memberikan informasi palsu untuk pendaftaran
pemilih, bagaimana cara saya memberitahukan departemen pemerintah?
Q15: Jika seseorang memberikan alamat tempat tinggal palsu kepada Kantor
Pendaftaran dan Pemilihan untuk pendaftaran pemilih, atau memberikan dokumen bukti
alamat palsu saat mengajukan perubahan alamat terdaftar, dan kemudian memberikan
suara pada pemilihan, hukum mana yang akan ia langgar?
Q16: Saya pendatang baru dari Daratan Cina. Bisakah saya mendaftar sebagai pemilih?
Q17: Bagaimana cara saya mengetahui bahwa data saya dimasukkan secara benar di

Bahasa Indonesia

daftar pemilih?
Q18: Apakah ada perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan data pribadi
saya?
Q19: Saya telah menyerahkan permohonan untuk pendaftaran pemilih baru / perubahan
data pendaftaran. Bagaimana cara saya mengetahui bahwa Kantor Pendaftaran dan
Pemilihan telah memproses permohonan saya?
Q20: Departemen mana yang harus saya hubungi untuk bantuan jika saya memiliki
pertanyaan lebih lanjut tentang pendaftaran pemilih?

Q1: Siapa yang bisa mendaftar?

A1: Jika Anda adalah penduduk tetap Hong Kong berusia 18 tahun atau lebih, dan
biasanya menetap di Hong Kong, Anda berhak mendaftar sebagai pemilih konstituensi
geografis.

Kembali ke atas

Q2: Mengapa saya harus mendaftar?
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A2: Hanya setelah Anda mendaftar sebagai pemilih, Anda bisa menggunakan hak Anda
untuk memilih di pemilihan Dewan Legislatif dan Dewan Distrik. Adalah hak Anda
untuk memilih wakil Anda untuk duduk di lembaga-lembaga ini. Jika Anda memenuhi
syarat untuk memilih di pemilihan subsektor Komite Pemilihan, Anda juga harus
mendaftar sebagai pemilih sebelum Anda bisa memberikan suara pada pemilihan.

Kembali ke atas

Q3: Bagaimana cara saya mendaftar sebagai pemilih?

A3: Jika Anda bukan pemilih terdaftar dan Anda ingin terdaftar di daerah pemilihan
geografis, Anda harus mengisi formulir “Permohonan untuk Pendaftaran Pemilih Baru
(Konstituensi Geografis)” (REO-1).



Anda bisa memperoleh “Permohonan untuk Pendaftaran Pemilih Baru (Konstituensi
Geografis)” (REO-1) dengan cara-cara berikut-

-

dengan mengunduh dari situs web ini;
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-

dengan faks melalui panggilan hotline di 2891 1001; dan

-

di Kantor-kantor Distrik, kantor manajemen dari perumahan umum dan Kantor
Pendaftaran dan Pemilihan.

Alamat Kantor Pendaftaran dan Pemilihan:
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 permohonan, Anda bisa mengirimkan
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formulir melalui pos, faks (nomor faks: 2891 1180) atau email (alamat email:
form@reo.gov.hk) kepada Kantor Pendaftaran dan Pemilihan, atau unggah formulir
(dan bukti alamat jika berlaku) di Platform Unggah Online Kantor Pendaftaran dan
Pemilihan (www.reo-form.gov.hk).

Jika Anda memiliki sertifikat digital yang sah yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Hong
Kong (Hong Kong Post) atau Layanan Sertifikasi Digi-Sign Limited (Digi-Sign
Certification Services Limited) (silakan klik di sini untuk rincian), Anda juga bisa
mengirimkan permohonan secara online melalui Permohonan Pendaftaran Pemilih di
GovHK.

Jika Anda ingin menyerahkan formulir permohonan untuk pendaftaran pemilih secara
elektronik, harap perhatikan “Catatan Panduan tentang Penyerahan Permohonan untuk
Pendaftaran

Pemilih

dengan

Arsip

Digital”

(dengan

hyperlink

ke

https://www.reo.gov.hk/pdf/form/Guidance_Notes_for_Electronic_Submission(Eng).pdf)

Untuk mendaftar sebagai pemilih konstituen fungsional dan pemilih di subsektor
Komite Pemilihan, silakan klik di sini.
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Kembali ke atas

Q4: Jika saya seorang pemilih terdaftar, bagaimana cara melaporkan perubahan data
pendaftaran saya, seperti alamat terdaftar, nama, alamat email dan kontak nomor
telepon?

A4: Jika Anda adalah pemilih terdaftar dan Anda ingin melaporkan perubahan data
pendaftaran, Anda harus mengisi formulir “Laporan Perubahan Data oleh Pemilih dalam
Konstituensi Geografis” (REO-2).

Perhatian: Sesuai dengan persyaratan legislatif yang relevan, permohonan untuk
perubahan alamat terdaftar harus didukung dengan bukti alamat. Anda bisa merujuk
kepada A11 hingga A13 untuk jenis bukti alamat yang bisa diterima.

Anda bisa memperoleh “Laporan Perubahan Data oleh Pemilih dalam Konstituensi
Geografis” (REO-2) dengan cara-cara berikut-
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-

dengan mengunduh dari situs web ini;

-

dengan faks melalui panggilan hotline di 2891 1001; dan

-

di Kantor-kantor Distrik, kantor manajemen dari perumahan umum dan Kantor
Pendaftaran dan Pemilihan.

Alamat Kantor Pendaftaran dan Pemilihan:
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 permohonan, Anda bisa mengirimkan
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formulir bersama dengan bukti alamat yang dikeluarkan dalam tiga bulan terakhir
(berlaku untuk perubahan alamat tempat tinggal), melalui pos, faks (nomor faks: 2891
1180) atau email (alamat email: form@reo.gov.hk) kepada Kantor Pendaftaran dan
Pemilihan, atau unggah formulir (dan bukti alamat jika berlaku) di Platform Unggah
Online Kantor Pendaftaran dan Pemilihan (www.reo-form.gov.hk).

Jika Anda memiliki sertifikat digital yang sah yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Hong
Kong (Hong Kong Post) atau Layanan Sertifikasi Digi-Sign Limited (Digi-Sign
Certification Services Limited) (silakan klik di sini untuk rincian), Anda juga bisa
mengirimkan permohonan secara online melalui Permohonan Pendaftaran Pemilih di
GovHK.

Jika Anda ingin menyerahkan formulir permohonan untuk pendaftaran pemilih secara
elektronik, harap perhatikan “Catatan Panduan tentang Penyerahan Permohonan untuk
Pendaftaran

Pemilih

dengan

Arsip

Digital”

(dengan

hyperlink

ke

https://www.reo.gov.hk/pdf/form/Guidance_Notes_for_Electronic_Submission(Eng).pdf)

Terlepas dari hal di atas, jika Anda adalah pemilih terdaftar dan Anda ingin memberikan
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/ memperbarui alamat email Anda untuk memfasilitasi penerimaan surat pemilihan
terkait dengan kegiatan pemilihan dari kandidat, Anda bisa memberikan informasi yang
relevan kepada Kantor Pendaftaran dan Pemilihan 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

Q5: Apakah ada batas waktu untuk pendaftaran pemilih baru dan perubahan data
pendaftaran?

A5: Penduduk yang memenuhi syarat / pemilih terdaftar bisa mengirimkan formulir
permohonan untuk pendaftaran pemilih baru / laporan perubahan data pendaftaran
setiap saat sepanjang tahun. Namun, jika mereka ingin agar pendaftaran mereka
diproses / data diperbarui dalam daftar pemilih yang dikeluarkan dalam siklus yang
sama, mereka harus menyerahkan formulir permohonan ke Kantor ini pada atau
sebelum batas waktu menurut undang-undang yang tercantum di bawah ini:
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Pendaftaran Pemilih Baru
Tahun Pemilihan Dewan Distrik (sebagai contoh 2023):

2 Juli

Tahun Pemilihan Dewan Non Distrik (sebagai contoh 2021, 2022 & 2024):

2 Mei

Laporan Perubahan Data oleh Pemilih
Tahun Pemilihan Dewan Distrik (sebagai contoh 2023):

2 Juni

Tahun Pemilihan Dewan Non Distrik (sebagai contoh 2021, 2022 & 2024):

2 April

Jika formulir permohonan diserahkan setelah batas waktu di atas, nama dan alamat
tempat tinggal dari pemilih tersebut hanya bisa dicatat / diperbarui dalam daftar pemilih
yang akan dikeluarkan dalam siklus pendaftaran pemilih berikutnya.

Kembali ke atas

Q6: Apakah saya berhak segera memilih setelah saya menyerahkan permohonan untuk
pendaftaran pemilih baru? / Apakah saya berhak memberikan suara di daerah pemilihan
baru dan di tempat pemungutan suara baru segera setelah saya melaporkan perubahan
alamat terdaftar?
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A6: Sesuai dengan peraturan saat ini, Kantor Pendaftaran dan Pemilihan akan
menetapkan daerah pemilihan dan tempat pemungutan suara sesuai dengan informasi
yang dicatat dalam Daftar Final untuk Pemilih saat ini, yang diperbarui setahun sekali.
Jika ada pemilihan sela Dewan Distrik atau Dewan Legislatif sebelum dikeluarkannya
Daftar Final berikutnya pada Juli 2021, Kantor Pendaftaran dan Pemilihan akan
menetapkan daerah pemilihan dan tempat pemungutan suara sesuai dengan informasi
dari Daftar Final yang berlaku yang dikeluarkan pada Juli 2020.

Oleh karena itu, orang yang menyerahkan permohonan untuk pendaftaran pemilih baru
dalam siklus pendaftaran pemilih 2021 (yaitu dari 3 Mei 2020 hingga 2 Mei 2021) akan
berhak untuk memberikan suara pada pemilihan hanya setelah Daftar Final untuk
Pemilih 2021 dikeluarkan pada Juli 2021.

Untuk pemilih yang menyerahkan permohonan untuk perubahan alamat terdaftar dalam
siklus pendaftaran pemilih 2021 (yaitu dari 3 April 2020 hingga 2 April 2021) jika ada
pemilihan sela sebelum dikeluarkannya Daftar Final untuk Pemilih pada Juli 2021,
mereka akan ditunjuk untuk memilih di daerah pemilihan dan tempat pemungutan suara
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berdasarkan alamat lama (yaitu alamat yang tercatat di Daftar Final untuk Pemilih
2020).

Kembali ke atas

Q7: Apa perbedaan antara formulir pendaftaran pemilih konstituensi geografis REO-1
dan REO-2? Formulir mana yang harus saya gunakan?

A7: Anggota masyarakat harus menggunakan formulir permohonan yang sesuai,
tergantung apakah mereka adalah pemilih terdaftar. Anggota masyarakat yang belum
menjadi pemilih terdaftar tetapi ingin terdaftar di daerah pemilihan geografis harus
menggunakan “Permohonan untuk Pendaftaran Pemilih Baru (Konstituensi Geografis)”
(REO-1); pemilih terdaftar yang perlu melaporkan perubahan data pendaftarannya harus
menggunakan "Laporan Perubahan Data oleh Pemilih dalam Konstituensi Geografis”
(REO-2).

Anda bisa masuk ke Sistem Informasi Pemilih Online (www.voterinfo.gov.hk) atau
menghubungi hotline Kantor Pendaftaran dan Pemilihan di 2891 1001 untuk memeriksa
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apakah Anda seorang pemilih terdaftar, atau apakah data pendaftaran Anda benar atau
tidak.

Kembali ke atas

Q8: Saya telah mengisi formulir permohonan beberapa tahun lalu. Apakah saya harus
mendaftar lagi?

A8: Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih yang berlaku tidak diharuskan mendaftar
lagi. Anda bisa masuk ke Sistem Informasi Pemilih Online (www.voterinfo.gov.hk) atau
menghubungi hotline Kantor Pendaftaran dan Pemilihan di 2891 1001 untuk memeriksa
apakah data pendaftaran Anda benar atau tidak.
Untuk pemilih dengan data pendaftaran yang tidak akurat, status pendaftaran dan
kelayakan mereka untuk memilih mungkin terpengaruh. Silakan mengisi "Laporan
Perubahan Data oleh Pemilih dalam Konstituensi Geografis” (REO-2) dan menyerahkan
formulir yang ditandatangani dan diisi, bersama dengan bukti alamat yang dikeluarkan
dalam tiga bulan terakhir (berlaku untuk perubahan alamat tempat tinggal), kepada REO
untuk setiap perubahan data pendaftaran Anda terutama alamat tempat tinggal, sehingga
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REO bisa memperbarui data Anda.

Kembali ke atas

Q9: Saya berusia 18 tahun baru pada akhir Juli 2021 tapi batas waktu untuk pendaftaran
adalah 2 Mei 2021. Bisakah saya mendaftar sebagai pemilih sekarang?

A9: Jika Anda mencapai usia 18 tahun pada atau sebelum 25 Juli 2021 saat daftar final
untuk tahun 2021 dikeluarkan, dan Anda adalah penduduk tetap Hong Kong, Anda
berhak untuk mendaftar sebagai pemilih sekarang.

Kembali ke atas
Q10: Saya akan pindah ke flat baru dalam waktu dekat, apakah saya harus melaporkan
alamat flat baru saya ke Kantor Pendaftaran dan Pemilihan sekarang?

A10: Anda harus mengisi "Laporan Perubahan Data oleh Pemilih dalam Konstituensi
Geografis" (REO-2) dan menyerahkan formulir yang ditandatangani dan diisi, bersama
dengan bukti alamat yang dikeluarkan dalam tiga bulan terakhir, kepada Kantor
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Pendaftaran dan Pemilihan setelah Anda pindah rumah. Jika Anda menyerahkan
permohonan untuk perubahan alamat terdaftar pada atau sebelum batas waktu menurut
undang-undang untuk laporan perubahan data pendaftaran dari siklus pendaftaran
pemilih tahun 2021 (yaitu pada atau sebelum 2 April 2021), alamat baru Anda akan
tercermin dalam Daftar Final untuk Pemilih tahun 2021.

Kembali ke atas

Q11: Dokumen apa yang diterima sebagai bukti alamat?

A11: Kantor Pendaftaran dan Pemilihan menerima dokumen di bawah ini yang
dikeluarkan dalam tiga bulan terakhir (tanggal penerimaan oleh Kantor Pendaftaran dan
Pemilihan akan digunakan sebagai tanggal penyerahan formulir), yang memuat tanggal
pengeluaran dan nama organisasi yang mengeluarkan sebagai bukti alamat yang sah.
Dokumen yang relevan juga harus memuat nama dan alamat tempat tinggal utama dari
pemilih (nama dan alamat yang dicetak pada dokumen harus sama dengan yang
diberikan dalam formulir permohonan):
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1.

tagihan atau faktur yang dikeluarkan oleh badan publik (sebagai contoh
tagihan air, listrik atau layanan towngas);

2.

korespondensi dari departemen pemerintah atau Kehakiman;

3.

pernyataan atau korespondensi yang dikeluarkan oleh bank, perusahaan
asuransi atau Dana Simpanan Wajib yang Disetujui;

4.

tagihan telepon rumah, ponsel, televisi berbayar atau layanan internet;

5.

dokumen atau tagihan yang dikeluarkan oleh lembaga pasca sekolah
menengah setempat yang dipercaya mengkonfirmasikan alamat tempat tinggal
pemilih;

6.

perjanjian sewa yang sah dan “bermaterai” (untuk bea materai) (kriteria
dikeluarkan dalam 3 bulan terakhir sebelum tanggal penyerahan permohonan
tidak diwajibkan namun perjanjian sewa tersebut harus mencakup tanggal
permohonan; atau

7.

tagihan, korespondensi atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh organisasi
publik seperti Otoritas Rumah Sakit, Departemen Perumahan, Lembaga
Perumahan Hong Kong, Otoritas Pemeriksaan dan Penilaian Hong Kong, dan
sebagainya.
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Kembali ke atas

Q12: Jika saya tidak bisa memberikan dokumen dengan nama dan alamat tempat tinggal
saya sebagai bukti alamat, dokumen alternatif apa yang bisa saya serahkan sebagai bukti
alamat yang sah?

A12: Terlepas dari bukti alamat pemilih sendiri, Kantor Pendaftaran dan Pemilihan juga
menerima dokumen di bawah ini yang dikeluarkan dalam tiga bulan terakhir (tanggal
penerimaan oleh Kantor Pendaftaran dan Pemilihan akan digunakan sebagai tanggal
penyerahan formulir), yang memuat tanggal pengeluaran dan nama organisasi yang
mengeluarkan sebagai bukti alamat yang sah:



Bukti alamat yang memuat nama dan alamat tempat tinggal orang yang tinggal
bersama pemilih, dan pernyataan yang ditandatangani oleh pemilih untuk
mengkonfirmasikan bahwa orang tersebut tinggal bersama pemilih di alamat
yang sama di atas dan bahwa bukti alamat terlampir adalah salinan asli yang
lengkap atau salinan sesuai aslinya. Contoh pernyataan bisa diunduh dari situs
web Kantor Pendaftaran dan Pemilihan
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(http://www.reo.gov.hk/en/voter/ap.htm).



Jika pemilih tidak bisa memberikan dokumen apa pun yang tercantum di atas,
Kantor Pendaftaran dan Pemilihan juga menerima deklarasi menurut
undang-undang yang diberikan oleh pemilih yang dibuat di hadapan Komisaris
untuk Sumpah / pengacara berpraktek / Hakim Setempat untuk memperkuat
klaim tinggal di alamat berdasarkan Ordonansi Sumpah dan Deklarasi (Bab.11).
Layanan gratis untuk membuat deklarasi menurut undang-undang tersedia di
Kantor-kantor Distrik. Contoh deklarasi menurut undang-undang bisa diunduh
dari situs web Kantor Pendaftaran dan Pemilihan
(http://www.reo.gov.hk/en/voter/ap.htm).

Kembali ke atas

Q13: Jika rumah baru saya adalah flat di perumahan sewa umum di bawah Departemen
Perumahan atau perumahan bersubsidi di bawah Lembaga Perumahan Hong Kong,
bisakah saya dibebaskan dari persyaratan bukti alamat saat saya mengajukan perubahan
alamat?
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A13: Untuk pemilih yang adalah penghuni resmi dari perumahan sewa umum di bawah
Departemen Perumahan atau penduduk terdaftar dalam perjanjian sewa dari perumahan
bersubsidi di bawah Lembaga Perumahan Hong Kong yang mengajukan untuk
perubahan alamat terdaftar, dan bahwa alamat dalam perjanjian sewa sesuai dengan
alamat tempat tinggal yang diberikan oleh pemilih, persyaratan bukti alamat bagi
pemilih tersebut bisa dikecualikan.

Namun, penghuni unit perumahan di bawah Skema Kepemilikan Rumah, Formulir
Hijau Skema Kepemilikan Rumah Bersubsidi atau unit perumahan umum yang telah
dijual (sebagai contoh flat di bawah Skema Pembelian oleh Penyewa) berada di luar
ruang lingkup pengecualian dan pemilih tersebut harus memberikan bukti alamat yang
sah.

Untuk kasus dimana Petugas Pendaftaran Pemilihan tidak bisa memeriksa informasi
alamat pemilih dalam pencocokan data dengan departemen/organisasi terkait, Petugas
Pendaftaran Pemilihan bisa meminta pemilih untuk memberikan bukti alamat saat
mengajukan untuk perubahan alamat terdaftar menurut Peraturan bagian 10A Komisi
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Urusan Pemilihan (Pendaftaran Pemilih) (Konstituensi Geografis Dewan Legislatif)
(Konstituensi Dewan Distrik) (Bab. 541A).

Kembali ke atas

Q14: Jika saya mengetahui seseorang memberikan informasi palsu untuk pendaftaran
pemilih, bagaimana cara saya memberitahukan departemen pemerintah?

A14: Pengaturan pendaftaran pemilih yang ada bergantung pada mekanisme proses
yang jujur untuk memfasilitasi orang-orang untuk mendaftar. Orang yang memenuhi
syarat untuk pendaftaran atau pemilih terdaftar harus memberikan informasi dengan
benar dan akurat dalam melakukan pendaftaran atau melaporkan perubahan data
pendaftaran. Jika anggota masyarakat menemukan kasus yang mencurigakan, mereka
bisa mengajukan keluhan ke Kantor Pendaftaran dan Pemilihan yang akan segera
menindaklanjuti dan merujuk kasus ke lembaga penegak hukum untuk penyelidikan
yang sesuai. Masyarakat umum seharusnya tidak melanggar hukum.

Kembali ke atas
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Q15: Jika seseorang memberikan alamat tempat tinggal palsu kepada Kantor
Pendaftaran dan Pemilihan untuk pendaftaran pemilih, atau memberikan dokumen bukti
alamat palsu saat mengajukan perubahan alamat terdaftar, dan kemudian memberikan
suara pada pemilihan, hukum mana yang akan ia langgar?

A15: Seseorang yang dengan sengaja atau ceroboh membuat pernyataan palsu atau
menyesatkan (sebagai contoh alamat tempat tinggal palsu) kepada Kantor Pendaftaran
dan Pemilihan, meskipun orang itu memberikan suara atau tidak pada pemilihan, ia
melakukan pelanggaran berdasarkan hukum. Jika orang tersebut kemudian memberikan
suara pada pemilihan, ia akan melanggar bagian 16 Ordonansi Pemilihan (Perilaku
Korup dan Ilegal) (Bab. 554), yang diberlakukan oleh Komisi Independen Anti Korupsi.
Hukuman maksimum adalah denda $500,000 dan hukuman penjara selama 7 tahun.

Selain itu, jika seorang pemilih membuat atau memberikan bukti alamat palsu dengan
tujuan agar Kantor Pendaftaran dan Pemilihan menerimanya sebagai bukti alamat yang
sah, ia telah melakukan pelanggaran pemalsuan. Sesuai dengan bagian 71 Ordonansi
Kejahatan (Bab. 200) seseorang yang melakukan pelanggaran pemalsuan bisa
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dikenakan hukuman penjara selama 14 tahun.

Kembali ke atas

Q16: Saya pendatang baru dari Daratan Cina. Bisakah saya mendaftar sebagai pemilih?

A16: Semua penduduk tetap Hong Kong berusia 18 tahun atau lebih yang biasanya
menetap di Hong Kong bisa mengajukan permohonan pendaftaran sebagai pemilih.

Kembali ke atas

Q17: Bagaimana cara saya mengetahui bahwa data saya dimasukkan secara benar di
daftar pemilih?

A17: Daftar final untuk pemilih 2020 dikeluarkan pada atau sebelum 25 Juli 2020.
Pemilih terdaftar bisa memeriksa data pendaftaran terbaru melalui Sistem Informasi
Pemilih Online (www.voterinfo.gov.hk) atau menghubungi hotline Kantor Pendaftaran
dan Pemilihan di 2891 1001.
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Kembali ke atas

Q18: Apakah ada perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan data pribadi
saya?

A18: Anda bisa yakin bahwa informasi yang diberikan oleh pemilih hanya akan
digunakan untuk pendaftaran pemilih dan keperluan terkait pemilihan. Kantor
Pendaftaran dan Pemilihan telah mengadopsi segala cara yang memungkinkan untuk
memastikan bahwa data tersebut tidak akan disalahgunakan. Daftar yang dikeluarkan
untuk inspeksi publik hanya berisi nama dan alamat tempat tinggal orang yang terdaftar
tanpa nomor kartu identitas atau kontak nomor telepon mereka. Penggunaan informasi
apa pun pada pendaftaran selain untuk tujuan yang terkait dengan pemilihan adalah
pelanggaran berdasarkan peraturan pemilihan saat ini, dan dikenakan denda di tingkat 2
dan hukuman penjara selama 6 bulan.

Kembali ke atas
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Q19: Saya telah menyerahkan permohonan untuk pendaftaran pemilih baru / perubahan
data pendaftaran. Bagaimana cara saya mengetahui bahwa Kantor Pendaftaran dan
Pemilihan telah memproses permohonan saya?

A19: Kantor Pendaftaran dan Pemilihan akan mengeluarkan pemberitahuan pendaftaran
tertulis melalui pos setelah selesai memproses permohonan untuk pendaftaran pemilih
baru atau perubahan data pendaftaran. Selain pemberitahuan pendaftaran tertulis,
pemilih yang melaporkan perubahan data pendaftaran juga akan diberitahukan melalui
SMS/Email (jika pemilih telah memberikan informasi tersebut) bahwa pendaftaran data
mereka telah diperbarui. Pemilih juga bisa masuk ke “Sistem Informasi Pemilih Online”
melalui www.voterinfo.gov.hk untuk memeriksa sendiri data mereka.

Kembali ke atas

Q20: Departemen mana yang harus saya hubungi untuk bantuan jika saya memiliki
pertanyaan lebih lanjut tentang pendaftaran pemilih?

A20: Untuk pertanyaan, Anda dipersilakan menghubungi hotline Kantor Pendaftaran
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dan Pemilihan di 2891 1001 atau email kami di reoenq@reo.gov.hk untuk informasi
lebih lanjut.

Kembali ke atas

