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Brief Info on the 2015 DCE – Bahasa Indonesia 

Informasi Ringkas 2015 Pemilihan Dewan Distrik 

Tanggal dan Jam Pemungutan suara 

 22 November 2015 (Minggu) 

 7:30 pagi. - 10:30 malam. 

Periode Pencalonan 

 2 – 15 Oktober 2015 

Persyaratan untuk Pencalonan 

 Pemilih telah mencapai usia 21 tahun 

 Telah bertempat tinggal di Hong Kong selama tiga tahun tepat 

sebelum nominasi 

 Memenuhi kriteria lainya yang ditetapkan dalam bab 20 Peraturan 

Dewan Distrik (Cap. 547)  

Prosedur Pencalonan 

 Formulir pemilihan tersedia di Kantor-kantor Distrik dan Kantor 

Pendaftaran dan Pemilihan (REO) di 10/F, Harbour Centre, 25 

Harbour Road, Wan Chai. Formulir pemilihan juga dapat diunduh di 

situs website (www.reo.gov.hk). 

 Formulir nnominasi harus dimasukkan oleh 10 pemilih terdaftar dari 

konstitusi yang bersangkutan. Setiap pemilih hanya dapat 

memasukkan satu calon. 

Pemungutan suara 

 Pemilih terdaftar dapat menentukan pilihan mereka dalam pemilu. 

 Setiap pemilih akan ditentukan tempat pemungutan suara yang 

ditunjuk.   

 Kartu pemungutan suara yang menunjukkan tempat pemungutan 

suara yang ditunjuk akan dikeluarkan untuk masing-masing pemilih 

sekitar 10 hari sebelum pemungutan suara. 
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 Apakah tempat pemungutan suara yang dialokasikan untuk pemilih 

dapat diakses oleh orang-orang dengan kesulitan mobilitas akan 

ditentukan dalam peta lokasi yang terlampir pada kartu pemungutan 

suara. Pemilih penyandang cacat yang merasa tempat pemungutan 

suara yang ditunjuk tidak dapat diakses dapat mengajukan 

permohonan ke Kantor Pendaftaran dan Pemilihan (REO) untuk 

memilih tempat pemungutan suara khusus melalui fax (2891 1180) 

atau telepon (2891 1001) selambat-lambatnya 17 November 2015.  

 Jika pemilih memerlukan bantuan dalam penerjemahan informasi 

mengenai pemilihan, mereka dapat menghubungi Pusat Etnik 

Minoritas (CHEER) melalui hotline efektif mulai tanggal 9 November 

2015.  

Bahasa No. Hotline 

Bahasa Indonesia 

3755 6811 Tagalog 

Thai 

Hindi 
3755 6822 

Nepali 

Urdu 
3755 6833 

Punjabi 

Bagaimana cara memilih? 

 Bawa kartu HKID Anda ke tempat pemungutan suara dan perlihatkan 

ke petugas pemungutan suara.  

 Anda akan diberikan sebuah kertas suara, papan kertas bersama 

bantalan cap "" (centang).  Anda HARUS menggunakan cap yang 

disediakan untuk menandai kertas suara Anda.  

 Di dalam bilik pemilihan, bubuhkan pada kertas suara dalam 

lingkaran di samaping nama calon pilihan Anda.  Pilih hanya SATU 

calon saja.  Jika Anda membuat kesalahan apapun, silakan 

mengembalikan kertas suara ke Petugas Pemimpin dan meminta 

penggantian.  

 Lipatlah kertas suara sekali untuk menyembunyikan tanda "" 

(centang) sebelum memasukkannya ke dalam kotak suara.  



3 
 

Brief Info on the 2015 DCE – Bahasa Indonesia 

Pemilihan yang Bersih 

Menurut Peraturan Pemilihan (Perilaku Korupsi dan Ilegal) (Cap. 554) 

dilaksanakan oleh Komisi Independen Anti Korupsi, pemilih DILARANG: 

 Meminta atau menerima suatu keuntungan (termasuk uang, hadiah, 

dan lain-lain), makanan, minuman atau hiburan dari seseorang untuk 

tidak memberikan suara pada saat pemilihan umum, atau untuk 

memberikan atau tidak memberikan suara untuk calon tertentu.  

 Menggunakan atau mengancam dengan menggunakan kekuatan 

atau paksaan untuk mempengaruhi keputusan pemberian suara 

seseorang.  

 Ikut memilih padahal menyadari bahwa tidak mempunyai hak untuk 

memilih; atau secara sengaja memberikan informasi yang palsu 

(misalnya alamat palsu) ke petugas pemilihan.  

 


