
“Hak sipil imigran baru” 
versi ringkasan

Setelah imigran baru mendapatkan kartu tanda

penduduk, telah menjadi warga Negara kita, dapat

menikmati hak sipil, bagaimana hak-hak ini dapat

dilaksanakan? Mari kita cari tahu lebih jauh!
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Q1、Hak sipil apa yang dimiliki imigran
baru setelah mendapatkan kartu
tanda penduduk?
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Q2 、Apa maksud hak memilih?
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Merupakan metode pemungutan suara
untuk mendukung calon favorit Anda
atau untuk kepentingan partai politik.

Usia 20 

tahun

ke atas

Memiliki

kartu tanda

penduduk

Hak

memilih

Hak memilih

Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden：Terus

berdomisili di R.O.C.

lebih dari 06 bulan.

Pemilihan pejabat pemerintah lainnya, seperti

legislator, kotamadya di bawah pemerintah

pusat, anggota kabupaten (kota), wakil

penduduk di kotamadya (kota, kota tingkat

kabupaten), dan sebagainya terus berdomisili

di daerah pemilihan lebih dari 04 bulan.
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Terus berdomisili
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Q3 、Apa maksud hak recall?
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Hak untuk memberhentikan seorang pejabat
pemerintah terpilih rakyat yang telah menjabat
selama satu tahun sebelum berakhirnya masa
jabatan melalui pemungutan suara atau cara lain.

Hak

recall

Memiliki kartu

tanda penduduk

Usia 20 tahun

ke atas

Terus berdomisili dalam

jangka waktu tertentu di

setiap daerah pemilihan

Hak recall
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Q4 、Apa maksud hak referendum?
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Dapat melalui pemungutan suara, hak untuk
berpartisipasi dalam memutuskan tentang
konstitusi, hukum, prinsip-prinsip legislatif,
aturan hukum setempat, kebijakan-kebijakan
utama, dan sebagainya.

Hak

referendum

Memiliki kartu

tanda penduduk

Usia 18 tahun

ke atas Terus berdomisili di tempat-

tempat di bawah kabupaten

(kota) dan kota, R.O.C. lebih

dari 06 bulan

Hak referendum
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Q5 、Apa maksud donasi politik?
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Dapat melalui metode menyumbangkan uang atau materi
untuk mendukung partai politik favorit Anda atau hak
untuk mendaftarkan calon (calon yang diusulkan).

Usia 20 

tahun ke

atas

Memiliki

kartu

tanda

penduduk

Menyumb
angkan
donasi
politik

Menyumbangkan donasi politik
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Sumbangan tahunan individu untuk calon yang diusulkan,

partai politik:

Bagi calon yang 

diusulkan yang sama

Bagi calon yang 

diusulkan yang 

berbeda

Bagi partai politik

yang sama

Bagi partai politik

yang berbeda

100,000 TWD 300,000 TWD 300,000 TWD 600,000 TWD

※Jumlah uang tunai melebihi 100,000 
TWD harus dibayar dengan cek atau
ditransfer oleh lembaga keuangan! 

※Sumbangan anonim tidak dapat
melebihi 10,000 TWD

Perhatian!
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Q6、Kapan pada tahun 2018 akankah pegawai

pemerintah setempat memilih calon (calon yang

diusulkan) untuk menerima sumbangan politik?
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Calon yang diusulkan Masa penerimaan

Anggota dewan kota, wali kota, anggota

DPRD kabupaten (kota), bupati(kota),

wali kota(kota tingkat kabupaten, kota), 

kepala daerah etnis minoritas

pegunungan di bawah kota

Dari tanggal 25 April 2018

hingga 1 hari sebelum hari

pemungutan suara

Perwakilan rakyat kotamadya (kota

tingkat kabupaten, kota), wakil rakyat

etnis minoritas pegunungan di bawah

kota, kepala desa (kecamatan)

Dari tanggal 16 Agustus

hingga 1 hari sebelum hari

pemungutan suara
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