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Upaya terkini dan dalam perencanaan 

untuk mendorong kesetaraan ras 

Cabang Perencanaan dan Lahan 

Biro Pembangunan 

Cabang Perencanaan dan Lahan Biro Pembangungan (DEVB(PLB)) 

bertanggung jawab atas kebijakan yang mengatur perencanaan, pembangunan, 

penggunaan dan suplai lahan, administrasi lahan, pendaftaran lahan, penataan 

kembali kota dan keselamatan bangunan. Ini terkait dengan sangat pentingnya 

memungkinkan etnis minoritas untuk mengakses informasi dan layanan 

pemerintah yang disediakan oleh Biro. Upaya-upaya untuk mendorong 

kesetaraan ras dan akses merata terhadap layanan masyarakat kami bagi etnis 

minoritas telah ditempatkan. 

A. Layanan Pertanyaan Publik

Layanan 

Terkait 

⚫ Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai

DEVB (PLB) melalui layanan pertanyaan telepon, email

dan permohonan yang diajukan berdasarkan Kode Akses

Informasi. Untuk memastikan bahwa layanan pertanyaan

masyarakat dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

tanpa memandang latar belakang ras mereka, upaya-upaya

telah dilakukan untuk mengatasi masalah bahasa dalam

menyediakan layanan.

Upaya 

yang Ada 

⚫ Layanan penerjemahan akan diatur jika perlu dan sesuai.

Penilaian 

Pekerjaan 

Masa Depan 

⚫ 

Umpan balik mengenai efektifitas layanan penerjemahan 
akan dikumpulkan dari pengguna etnis minoritas untuk 
evaluasi dan perbaikan. 

B. Pengadilan Banding (Bangunan)

Layanan 

Terkait 

⚫ Pengadilan Banding (Bangunan) (ATB) diatur oleh seksi 48 
Undang-undang Bangunan, Bab 123 Undang-undang Hong 
Kong untuk tujuan pengadilan dan penentuan status 
banding atas keputusan Otoritas Bangunan oleh seseorang 
yang tidak menyetujui keputusan tersebut.
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Upaya 

yang Ada 

⚫ Informasi mengenai ATB tersedia di situs web ATB

dalam dua bahasa resmi (yaitu bahasa Cina dan Inggris).

Selain itu, selebaran informasi juga dipublikasikan dalam

kedua bahasa resmi tersebut untuk disebarkan ke

masyarakat umum.

⚫ ATB akan mengatur layanan penerjemahan untuk proses

putusan pengadilan, jika perlu.

Penilaian 

Pekerjaan 

Masa Depan 

⚫ ATB akan mengevaluasi layanan kami dari waktu ke

waktu dengan tujuan memenuhi kebutuhan etnis

minoritas.

Upaya 

Tambahan 

yang 

Telah/Akan 

Dilangsungk

an 

⚫ Anggota staf ATB akan didorong untuk menghadiri

pelatihan terkait untuk meningkatkan kesadaran mengenai

sensitivitas ras dan pemahaman tentang kesetaraan ras.

⚫ ATB akan terus memperhatikan kebutuhan etnis minoritas

dan menempatkan upaya yang dibutuhkan untuk

memastikan bahwa semua layanan diberikan secara

merata bagi semua anggota masyarakat, tanpa

memandang latar belakang ras.

C. Pelatihan Staf

Layanan 

Terkait 

⚫ Untuk meningkatkan kesadaran staf garda depan tentang

sensitivitas ras dan pemahaman mengenai Undang-

undang Diskriminasi Ras.

Upaya 

yang Ada 

⚫ DEVB(PLB) akan terus bekerja dengan Komisi

Kesetaraan Peluang, Biro Urusan Konstitusi dan

Mainland, Pelatihan Layanan Sipil dan Institut

Pembangunan atau organisasi non-pemerintah terkait

untuk memberikan pelatihan bagi staf garda depan.

Penilaian 

Pekerjaan 

Masa Depan 

⚫ Umpan balik dari staf akan diperoleh dengan tujuan

memperkaya konten materi yang disebarkan.
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Untuk pertanyaan terkait upaya terkini dan dalam perencanaan untuk mendorong 

kesetaraan hak, silahkan hubungi Petugas Eksekutif Senior (Administrasi) melalui 

jalur berikut ini – 

: 

3509 7812 : 

2509 9988 

Petugas
No. telepon 

No. faks 

Alamat 

Surat-

menyurat 

: 

18/F, West Wing, Central Government 
Offices, 2 Tim Mei Avenue, 
Tamar, Hong Kong 

Cabang Perencanaan dan Lahan 

Biro Pembangunan 

Mei 2023

: 

Ms Mavis NGAN




