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Langkah-langkah yang ada dan direncanakan 

untuk promosi kesetaraan ras 

 

Observatorium Hong Kong 

 

 

Observatorium Hong Kong (HKO) bertujuan untuk menyediakan layanan 

meteorologi berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum, 

serta pengguna khusus lainnya termasuk sektor pelayaran dan penerbangan. HKO 

menganggap sangat penting untuk memastikan akses yang setara  ke layanan 

kami oleh semua anggota masyarakat, terlepas dari latar belakang etnis mereka. 

 

Layanan  

Terkait 

⚫  HKO bertanggung jawab untuk (a) menyediakan prakiraan 

cuaca dan menerbitkan peringatan akan bahaya cuaca; (b) 

menyediakan informasi tentang tingkat radiasi lingkungan 

di Hong Kong; dan (c) mempertahankan waktu standar 

Hong Kong dan menyediakan informasi geofisika, 

oseanografi, astronomi dan klimatologi. 

Langkah  

yang ada 

⚫  Informasi tentang layanan dan peringatan cuaca dari HKO 

tersedia di website HKO dalam dua bahasa resmi Hong 

Kong (yaitu Bahasa Cina dan Inggris). Situs web cuaca 

yang dipersonalisasi juga telah diluncurkan untuk 

memberikan informasi dasar cuaca dalam berbagai 

bahasa1.  

 ⚫  Selebaran/buklet informatif dan edukatif juga diterbitkan 

dalam kedua bahasa resmi untuk didistribusikan ke 

masyarakat umum. Selain itu, HKO telah menerjemahkan 

lima selebaran tentang peringatan cuaca (“Sistem 

Peringatan Hujan Badai”, “Cuaca Dingin dan Sangat 

Panas”, “Sinyal Peringatan Siklon Tropis Hong Kong”, 

“Sinyal Monsun Kuat” dan “Pembentukan & ancaman 

Badai guntur”) ke dalam berbagai bahasa1 yang telah 

diunggah ke situs web HKO2. 

(https://www.hko.gov.hk/tc/publica/pubgen.htm). 

                                                             
1 Bahasa termasuk Hindi, Nepal, Urdu, Thailand, Bahasa Indonesia, Tagalog, Punjabi dan Vietnam. 

2 Publikasi No. 20, 25, 33, 35, 44 
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 ⚫  Kursus video online dipersiapkan untuk pendidikan umum 

dalam bahasa Cina, sebagian tersedia dalam bahasa 

Inggris3. 

 ⚫  Konter di kantor pusat HKO dan pusat sumber daya 

menyediakan Kartu Identifikasi Bahasa bagi orang dari 

beragam ras yang mencari bantuan dukungan bahasa jika 

dibutuhkan. 

Penilaian Tugas  

Mendatang 

⚫  HKO akan meninjau kembali layanan kami dari waktu ke 

waktu dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan orang 

dari beragam ras. 

Langkah 

Tambahan yang 

Diambil/Akan 

Diambil 

⚫  HKO akan menyediakan lebih banyak selebaran/buklet 

peringatan cuaca dalam berbagai bahasa. 

 ⚫  HKO akan mengorganisir kegiatan yang mendidik untuk 

orang dari beragam ras sebagaimana dibutuhkan, seperti 

mengunjungi HKO. 

 ⚫  HKO akan menyediakan lebih banyak kursus video online 

dwi bahasa untuk pendidikan publik. 

 

Untuk pertanyaan, silakan hubungi Bp. Alan WONG, Asisten Sekretaris 

Departemen (Umum) 2 melalui saluran berikut: - 

 

Telepon : 2926 8039 

Faks : 2311 9448 

Email : mailbox@hko.gov.hk 

Pos : Hong Kong Observatory 

134A Nathan Road 

Kowloon 

Hong Kong 

 

Observatorium Hong Kong 

Juli 2022 

                                                             
3 Termasuk semua 13 episode serial "Kursus Video Online tentang Pengamatan Cuaca". 


