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Langkah yang ada dan direncanakan 
mengenai promosi kesetaraan rasial 

 
 

                 Dewan Produktivitas Hong Kong 
 

 
Dewan Produktivitas Hong Kong (HKPC) adalah organisasi multi-disiplin yang didirikan 

berdasarkan undang-undang pada tahun 1967, untuk mempromosikan keunggulan produktivitas 

melalui teknologi canggih terintegrasi dan penawaran layanan inovatif untuk mendukung 

perusahaan-perusahaan Hong Kong. HKPC adalah pejuang dan ahli dalam memfasilitasi 

reindustrialisasi Hong Kong yang diberdayakan oleh i4.0 dan e4.0 - dengan fokus pada R&D, 

IoT, analitik data besar, AI dan pengembangan teknologi Robotik, manufaktur digital, dll., 

untuk membantu perusahaan dan industri meningkatkan kinerja bisnis, menurunkan biaya 

operasi, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya saing 

 
Layanan Terkait  HKPC menyediakan layanan konsultasi teknologi dan manajemen 

serta pelatihan untuk industri. 

 

Langkah yang Ada         Pemberian layanan 

 
- Layanan konsultasi dan pelatihan HKPC, dll. diberikan dalam 

bahasa Inggris dan / atau Cina jika memungkinkan. 

 

 Komunikasi informasi: 

 
- Informasi dan layanan perusahaan HKPC dipublikasikan di 

situs webnya dalam bentuk dwibahasa (Inggris dan / atau 

Cina) untuk mempermudah pemahaman masyarakat umum. 

 
- Pertanyaan publik melalui email atau telepon ditangani dalam 

bahasa Inggris dan / atau Cina jika memungkinkan. 

 

 Pelatihan staf: 

 
- Meningkatkan kesadaran staf akan kepekaan rasial, keragaman 

budaya, dan pemahaman tentang Undang-undang Diskriminasi 

Ras (RDO) melalui pelatihan berkala yang diselenggarakan 

bersama dengan EOC.  

 
 

Penilaian Tugas 

Mendatang 

 

 HKPC akan terus menerapkan langkah-langkah yang ada, dan 

menilai pemberian layanannya secara teratur untuk memastikan 

netralitas dalam hal ras, dan melakukan perbaikan jika diperlukan. 
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Langkah 

Tambahan yang 

Diambil / Akan 

Diambil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HKPC akan terus memperhatikan kebutuhan kelompok etnik yang 

berbeda ketika menerapkan layanan dan langkah-langkah ini, untuk 

memastikan layanan atau informasi diberikan kepada anggota 

masyarakat secara setara, tanpa memandang latar belakang ras. 

 

 HKPC akan menyediakan layanan atau informasi dalam 8 bahasa 

(yaitu Bahasa Indonesia, Hindi, Nepal, Tagalog, Thai, Urdu, 

Vietnam, dan Punjabi) jika diperlukan. 

 

 

Untuk pertanyaan mengenai langkah-langkah yang ada dan yang direncanakan tentang promosi 

kesetaraan ras, silakan hubungi Manajer Sumber Daya Manusia kami melalui saluran-saluran 

berikut - 

 
Telepon : 2788 5091 

Fax : - 

Email : agnes@hkpc.org 

Alamat : HKPC Building, 78 Tat Chee Avenue, Kowloon 
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