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Tindakan yang telah dilakukan dan yang direncanakan 

guna menggalakkan kesetaraan ras 

 

Perseroan Terbatas Manajemen Komunitas digital kreatif (Cyberport) Hong Kong  

(Hong Kong Cyberport Management Company Limited) 

 

 

 

Komunitas digital kreatif (Cyberport) adalah komunitas digital inovatif 

beranggotakan sekitar 1,600 perusahaan baru dan perusahaan teknologi. 

Dikelola oleh Perseroan Terbatas Manajemen Komunitas digital kreatif 

(Cyberport) Hong Kong (Hong Kong Cyberport Management Company 

Limited), dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Wilayah Administrasi Khusus 

(SAR) Hong Kong. Dengan visi menjadi pusat teknologi digital untuk 

menciptakan pendorong ekonomi baru Hong Kong, komunitas digital kreatif 

(Cyberport) berkomitmen memupuk ekosistem teknologi dinamis dengan 

mengembangkan bakat, mendorong kewirausahaan di kalangan muda, 

mendukung perusahaan baru dalam perjalanan pertumbuhan mereka, membina 

pengembangan industri dengan mendorong kerja sama strategis bersama mitra 

lokal dan internasional, dan mengintegrasikan ekonomi baru dan tradisional 

dengan mempercepat transformasi digital di sektor publik dan swasta. 

 

Layanan Terkait   Mengorganisir acara, program pelatihan dan inkubasi 

untuk membina bakat teknologi digital 

 Menyediakan dana dan layanan lainnya termasuk 

ruang kerja bersama dan dukungan penjangkauan 

pasar untuk perusahaan baru dan pengusaha 

 Mengorganisir acara dan kegiatan untuk mendorong 

transformasi digital dari pengembangan perusahaan 

dan industri 

Tindakan yang 

telah dilakukan 

  Informasi perusahaan dan program komunitas digital 

kreatif (Cyberport) dipublikasikan di situs resminya 

dalam dwibahasa (Bahasa Inggris dan Mandarin) bagi 

masyarakat. 

 Layanan pertanyaan dan penanganan pengaduan 

komunitas digital kreatif (Cyberport) tersedia secara 

tertulis dan lisan dalam Bahasa Mandarin dan Inggris. 

 Program dan acara komunitas digital kreatif 

(Cyberport) disampaikan dalam Bahasa Inggris 
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dan/atau Mandarin jika diperlukan. 

 Pelatihan teratur dari Komisi Persamaan Kesempatan 

(Equal Opportunities Commission) bagi semua staf 

agar memperkuat pemahaman mereka terhadap 

Peraturan Persamaan Kesempatan dan tanggung 

jawab hukum atas tindakan pelanggaran. 

 Ketentuan kesetaraan kesempatan kerja terdapat 

dalam  “Kode Perilaku dan Etika Bisnis” bagi semua 

staf.    

   

Penilaian 

Pekerjaan Masa 

Depan 

  Komunitas digital kreatif (Cyberport) meninjau 

layanannya dari waktu ke waktu dan akan melakukan 

perbaikan jika diperlukan, dengan memperhatikan 

umpan balik/ saran dari staf dan anggota masyarakat. 

Tindakan 

Tambahan Yang 

Diambil/Akan 

Diambil 

 

 

  Pelatihan bagi staf akan diperkuat melalui kerja sama 

dengan Komisi Persamaan Kesempatan (Equal 

Opportunities Commission) dan organisasi terkait 

lainnya yang sesuai. 

   

Untuk pertanyaan tentang tindakan yang telah dilakukan dan yang direncanakan 

guna menggalakkan kesetaraan ras, harap hubungi komunitas digital kreatif 

(Cyberport) melalui cara berikut - 

 

No Telepon : 3166 3800 

No Faks : 3166 3118 

Email : enquiry@cyberport.hk 

Alamat Pos : Level 6, Cyberport 2, 100 Cyberport Road, Hong Kong. 
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