Persamaan kesempatan
Hukum persamaan kesempatan Hong Kong melarang jenis-jenis diskriminasi
tertentu. Khususnya, diskriminasi terhadap orang atas dasar jenis kelamin, status
perkawinan, kehamilan, cacat tubuh, status keluarga dan ras adalah melanggar
hukum.

Apakah EOC itu?
Equal Opportunities Commission (EOC) atau Komisi Persamaan Kesempatan
adalah badan hukum yang dibentuk pada tahun 1996 untuk melaksanakan
Undang-undang Diskriminasi Jenis Kelamin (Sex Discrimination Ordinance –
SDO), Undang-undang Diskriminasi Cacat Tubuh (Disability Discrimination
Ordinance – DDO), Undang-undang Diskriminasi Status Keluarga (Family Status
Discrimination Ordinance – FSDO) dan Undang-undang Diskriminasi Ras
(Race Discrimination Ordinance – RDO)

Undang-undang persamaan kesempatan
Menurut SDO, melakukan diskriminasi terhadap seseorang atas dasar jenis
kelamin, status perkawinan atau kehamilan dalam bidang-bidang kegiatan berikut
ini adalah melanggar hukum:
•
•

ketenagakerjaan
pendidikan

•

penyediaan barang, layanan atau fasilitas

•

pengurusan atau pengelolaan gedung dan lingkungannya

•

hak untuk memilih dan dipilih atau ditunjuk menjadi anggota badan
kepenasihatan.

•

partisipasi dalam klub

•

aktivitas Pemerintah

SDO juga melindungi orang dari pelecehan seksual dalam bidang ketenagakerjaan,
pendidikan, penyediaan barang, jasa atau fasilitas dan pengurusan atau
pengelolaan gedung dan lingkungannya.
Demikian pula, menurut DDO, menghina orang yang menyandang cacat tubuh di
tempat umum, atau melakukan diskriminasi atau melecehkan orang atas dasar
cacat tubuh dalam bidang-bidang berikut ini adalah melanggar hukum:

•
•

ketenagakerjaan
pendidikan

•

penyediaan barang, layanan dan fasilitas

•

akses ke gedung dan lingkungannya

•
•

pengurusan atau pengelolaan gedung dan lingkungannya
partisipasi dalam klub atau aktivitas olah raga

•

aktivitas Pemerintah

Menurut FSDO, melakukan diskriminasi terhadap seseorang atas dasar status
keluarga adalah melanggar hukum. Status keluarga berarti status mempunyai
tanggung jawab memelihara anggota keluarga terdekat. Anggota keluarga terdekat,
dalam kaitannya dengan seseorang, berarti seseorang yang berhubungan dengan
orang tersebut karena hubungan darah, perkawinan, adopsi atau hubungan
kekerabatan. Bidang aktivitas dimana orang dapat mengajukan pengaduan
terhadap petugas yang berwenang menurut FSDO adalah sama dengan bidang
kegiatan menurut SDO.
Undang-undang Diskriminasi Ras (RDO) melindungi orang dari diskriminasi,
pelecehan dan pencemaran nama baik atas dasar rasnya. Ras terkait dengan
seseorang berarti ras, warna kulit, keturunan, asal kebangsaan atau etnis orang yang
bersangkutan. Berdasarkan RDO, melakukan diskriminasi, melecehkan atau
mencemarkan nama baik seseorang atas dasar rasnya adalah melanggar hukum.
RDO memberi perlindungan dalam bidang berikut:
•

ketenagakerjaan

•

pendidikan

•
•

penyediaan barang, fasilitas atau layanan
pengurusan atau pengelolaan gedung dan lingkungannya

•

hak untuk memilih dan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan badan
publik, dan sebagainya

•

partisipasi dalam klub

Apa yang dapat dilakukan EOC untuk Anda?
Jika Anda mendapat perlakuan diskriminatif yang melanggar hukum dalam
bidang aktivitas di atas karena jenis kelamin, status perkawinan, kehamilan, cacat
tubuh atau status keluarga Anda, Anda dapat mengajukan pengaduan ke EOC.

EOC dapat melakukan penyelidikan atas pengaduan tersebut dan berusaha,
dengan cara konsiliasi, menyelesaikan perkara tersebut. Apabila penyelesaian
tidak bisa tercapai, Anda dapat mengajukan permohonan bentuk bantuan lain,
termasuk bantuan hukum. Anda juga dapat mengambil tindakan hukum di
Pengadilan Distrik (District Court) berdasarkan keempat UU tersebut.
Untuk informasi selengkapnya tentang Komisi Persamaan Kesempatan dan
keempat undang-undang tersebut, Anda dapat mengunjungi laman EOC di
http://www.eoc.org.hk atau menghubungi kantor EOC:
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