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Informasi Singkat tentang Pemilihan Subsektor Komite Pemilihan Umum 2016 

 

Tanggal dan Jam Pemungutan Suara  

� 11 Desember 2016 (Minggu) 

� 7.30 pagi sampai 10.30 malam (kecuali untuk tempat pemungutan suara 

yang berada di lembaga pemasyarakatan maka waktu pemilihan adalah jam 

9.00 pagi sampai 4.00 sore 

Periode Pencalonan 

� 8 sampai 14 November 2016 

Formulir Pencalonan 

� Formulir Pencalonan tersedia di Kantor Distrik, kantor-kantor Petugas 

Pengembali (Returning Officers), dan Kantor Pendaftaran dan Pemilihan 

Umum (REO) di lantai 10, Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wan Chai atau 

Unit 2301-2303, lantai 23, Millennium City 6, 392 Kwun Tong Road, Kwun 

Tong. Formulir juga dapat diunduh dari situs REO (www.reo.gov.hk) atau 

situs resmi (www.elections.gov.hk).   

Pemungutan Suara 

� Pemilih terdaftar atau perwakilan resmi (“AR”) dapat memberikan suara 

mereka pada saat pemilihan.  

� Setiap pemilih atau AR akan diberikan sebuah tempat pemungutan suara 

yang sudah ditunjuk. 

� Kartu pemungutan suara yang menunjukkan tempat pemungutan suara 

akan diberikan kepada masing-masing pemilih atau AR setidaknya 5 hari 

sebelum hari pemungutan suara. 

� Semua tempat pemungutan suara biasa dapat diakses oleh pengguna kursi 

roda atau orang yang memiliki keterbatasan gerak. 

� Jika pemilih atau AR membutuhkan bantuan dalam menerjemahkan 

informasi pada saat pemilihan, mereka dapat menghubungi Pusat Etnik 
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Minoritas (CHEER) melalui nomor hotline berikut ini efektif mulai tanggal 28 

November 2016.  

 

Bahasa No. Hotline 

Bahasa Indonesia 

3755 6811 Tagalog 

Thai 

Hindi 
3755 6822 

Nepali 

Urdu 
3755 6833 

Punjabi 

Bagaimana cara memilih ? 

� Bawa kartu identitas Hong Kong (HKID) Anda ke tempat pemungutan suara 

yang ditunjuk dan tunjukkan kepada petugas pemungutan suara. 

� Anda akan diberikan satu atau dua kertas suara yang berbeda sesuai 

dengan hak Anda, amplop yang sesuai, dan sebuah papan tatakan.  

� Tandai kertas suara Anda di dalam bilik suara dengan pulpen hitam dengan 

cara mewarnai penuh lingkaran yang berseberangan dengan nama kandidat 

pilihan Anda. Pilih dengan tidak melebihi jumlah kursi yang ditentukan pada 

subsektor atau sub-subsektor yang sesuai (angka ini ditunjukkan pada 

kertas suara dan dirincikan di bawah “Facts and Figures” pada situs resmi). 

� Jika Anda membuat kesalahan pada saat menandai kertas suara atau 

secara tidak sengaja merusak kertas suara, Anda dapat mengembalikan 

kertas suara tersebut dan meminta penggantinya kepada Petugas 

Pengawas.  

� Setelah menandai kertas suara : 

(a) untuk kertas suara dengan dua kolom nama kandidat (jika ada), 

JANGAN melipat kertas suara;  

(b) Untuk kertas suara dengan empat kolom nama kandidat (jika ada), lipat 

kertas suara sepanjang garis titik-titik SEKALI saja sehingga bagian 

yang ditandai berada di sebelah dalam   

 Letakkan kertas suara yang sudah ditandai ke dalam amplop yang sudah 

disediakan di tempat pemungutan suara, dan masukkan amplop yang berisi 
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kertas suara ke dalam kotak suara yang ditunjukkan oleh panah pada 

amplop. Jangan lipat amplopnya.  

Pemilihan yang Bersih 

Sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Pemilihan (Korupsi dan Tindakan Ilegal) 

(Cap. 554) yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Melawan Korupsi, seorang 

pemilih TIDAK DIPERBOLEHKAN : 

� meminta atau menerima keuntungan apapun (termasuk uang, hadiah, dan 

lain-lain.), makanan, minuman atau hiburan dari siapapun untuk tidak 

memberikan suara pada saat pemilihan, atau memilih atau tidak memilih 

kandidat tertentu atau kandidat-kandidat tertentu; 

� menggunakan atau mengancam menggunakan kekerasan atau paksaan 

untuk mempengaruhi keputusan seseorang dalam memilih;  

� memilih pada pemilihan padahal mengetahui bahwa dia tidak berhak untuk 

memilih; atau dengan kesengajaan atau kelalaian dalam memberikan 

informasi yang salah atau menyesatkan kepada petugas pemilu. 


