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Langkah-langkah yang ada dan direncanakan 

mengenai promosi kesetaraan ras 

Radio Televisi Hong Kong 

Radio Televisi Hong Kong (RTHK) adalah penyiar layanan publik Hong Kong 

yang menyediakan layanan radio, televisi (TV) dan media baru. 

Layanan Terkait  RTHK menggunakan sebagian waktu siaran radionya

untuk menyediakan platform bagi masyarakat, lembaga

swadaya masyarakat dan yang kurang mampu untuk

berpartisipasi dalam penyiaran melalui penyediaan

Layanan Penyiaran Keterlibatan Masyarakat (CIBS).

Langkah yang 

Ada 

 Di bawah CIBS, individu dan organisasi yang memenuhi

syarat, termasuk orang-orang dari beragam ras, dapat

mengajukan permohonan untuk memproduksi program

radio yang akan disiarkan di RTHK.

 RTHK menyediakan dukungan pendanaan untuk

permohonan yang berhasil untuk memproduksi program di

bawah CIBS.

 CIBS saat ini menyediakan 17 jam program baru per

minggu.  Di antaranya, tidak kurang dari 5 jam yang

diarahkan secara khusus untuk tema etnik minoritas.

Sampai saat ini, bahasa-bahasa program siaran meliputi

Kantonis, Mandarin, Inggris, Afrika, Arab, Hakka, Hindi,

Jepang, Kannada, Korea, Nepal, Punjabi, Sansekerta,

Spanyol, Tagalog, Tamil, Telugu, Thai, dan Urdu.

Penilaian Tugas 

Mendatang 

 RTHK akan terus mempromosikan CIBS untuk

memfasilitasi kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam

program-program CIBS. Upaya promosi meliputi iklan di

angkutan umum, surat kabar dan majalah, platform media

sosial, cuplikan radio dan TV yang menargetkan orang-

orang dari beragam ras.  Selain itu, RTHK akan terus

mengundang para produser dan orang-orang berbakat

CIBS untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan

promosi, termasuk orang-orang dari beragam ras; dan
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memberikan bantuan kepada mereka yang mengajukan 

permohonan atau memproduksi program di bawah CIBS, 

menyediakan lokakarya pelatihan oleh produsen 

profesional untuk memproduksi berbagai program. 

Langkah 

Tambahan yang 

Diambil / Akan 

Diambil 

 RTHK akan memperbaharui dan menyempurnakan situs

web CIBS sehingga masyarakat dapat dengan mudah

mengakses informasi terkait tentang pengajuan

permohonan dan program CIBS.

 Dalam upaya penangulangan pandemi, RTHK

bekerjasama dengan Departemen Kesehatan dan

Departemen Dalam Negeri dan memproduksi pesan

kesehatan pencegahan COVID dalam delapan bahasa

selain Tionghoa dan Inggris, yaitu Bahasa Indonesia,

Hindi, Nepal, Punjabi, Tagalog, Thai, Urdu dan Vietnam,

dan disiarkan di slot waktu CIBS yang bertujuan untuk

menyampaikan pesan penting dengan lebih baik kepada

pendengar dari berbagai ras.

 Rekan-rekan RTHK akan diaturkan untuk mengikuti

pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan kepekaan

mereka terhadap kesetaraan ras.

Untuk pertanyaan tentang langkah-langkah yang ada dan yang direncanakan 

mengenai promosi kesetaraan ras, silakan hubungi – 

Nama : Tammy CHENG 

Jabatan : Pejabat Ketua Eksklusif (Unit Administrasi 

Departemen) 

No. Telepon : 2339 6322 

No. Faks : 2338 0279 

Email : chengslt@rthk.hk 

Alamat Pos : 30 Broadcast Drive, Kowloon, Hong Kong 
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