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Pendahuluan

Berdasarkan statistik jumlah penduduk, pasangan asing 
yang datang menikah memulai hidup baru di Taiwan (tidak 
termasuk pasangan asal Cina Daratan, Hongkong, Makau) hingga 
September 2014 mencapai jumlah lebih dari 160.000 orang, bagi 
pelbagai instansi pemerintah dinilai sebagai salah satu kebijakan 
penting untuk membimbing para imigran yang datang ke Taiwan 
ini.

Guna membentuk sistem perlindungan dan pembimbingan 
secara menyeluruh kepada para pasangan asing, Kementerian 
Dalam Negeri telah menetapkan kebijakan-kebijakan yang 
berkaitan dengan perlindungan dan pembimbingan kepada 
para pasangan asing dan pasangan asal Cina Daratan, berharap 
dapat memanfaatkan sebaik-baiknya dana yang tersedia untuk 
perlindungan dan pembimbingan pasangan asing, memberi 
pelayanan dan perhatian penuh kepada pasangan asing yang 
pertama kali datang, untuk itu juga dibuat acara televisi 
mengenai kehidupan imigran baru dan menerapkan program 
yang memberi banyak kemudahan dan keleluasaan, dalam waktu 
yang bersamaan, pelbagai tingkat instansi pemerintah kota dan 
kabupaten juga mendirikan pusat pelayanan keluarga pasangan 
asing, dan Direktorat Jenderal Imigrasi juga memfasilitasi pos 
pelayanan memberikan informasi yang perlu diketahui pasangan 
asing dan memperkenalkan pos layanan yang dibutuhkan, guna 
meningkatkan efisiensi pembimbingan internet dan fungsi 
keluarga bahagia, dengan ini berharap para pasangan asing dapat 
hidup tentram sejahtera di kampung halaman yang baru di Taiwan.
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Cetakan pertama buku panduan ini diterbitkan tahun 2008, 
kemudian direvisi tahun 2011, seiring dengan adanya perubahan 
masyarakat dan undang-undang yang bersangkutan, direvisi lagi 
tahun 2014, buku panduan ini terbagi menjadi 10 bab (meliputi: 
pendataan penduduk, budaya kehidupan, keluarga, pendidikan, 
kehidupan, bersantai, kesejahteraan, kesehatan, pekerjaan, pajak 
kekayaan), memperkenalkan adat istiadat masyarakat Taiwan, 
penentuan hukum dan lain-lain, dengan metode tanya jawab 
menjelaskan dasar hukum, kualifikasi pemohon, persyaratan 
permohonan, dan surat-surat yang harus disiapkan, semua ini 
ditata dalam buku panduan untuk pasangan asing sebagai bahan 
pertimbangan.

Disamping itu, kami juga meringkas info dan nomor telepon 
penting dalam buku menjadi kartu mudah dibawa dan mudah 
dibaca saat perlu, diharapkan buku panduan ini dapat menjadi 
buku serbaguna dalam kehidupan pasangan asing di Taiwan, 
sebagai teman belajar dan bertumbuh, secepat mungkin mengenal 
dan beradaptasi dengan lingkungan kehidupan di kampung 
halaman baru ini, bersama-sama berjuang memperkaya kehidupan 
masyarakat multikultural di Taiwan.

 Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Dalam Negeri
 Mo Tien Hu
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ROC (Taiwan)

visa, ijin menetap ijin menetap

K P

kami.

Paspor pemohon yang masih memiliki masa berlaku 6 bulan 

lebih dan memiliki halaman paspor yang kosong.

Mengisi formulir permohonan visa, formulir diisi dengan meng-

akses ke “Layanan Pengisian Formulir Online” Kantor Urusan 

Konsular Kementerian Luar Negeri, formulir permohonan visa 

berbarcode dicetak dan dikonfirmasi dulu baru kemudian 

ditanda-tangani pemohon sendiri, lalu menempelkan 2 lembar 

foto berwarna ukuran 2 inci, foto harus berlatar belakang putih.

pernikahannya  serta asal  warga  negara, nama dan tanggal lahir 

pasangan asing.

Surat nikah yang dikeluarkan oleh negara asal, asli dan fotokopi 

1 lembar. Bagi negara yang tidak memiliki peraturan pendaftaran 

pernikahan, harus melampirkan surat nikah asli dan fotokopi 

masing-masing 1 lembar beserta lampiran terjemahan bahasa

Kantor Perwakilan Taiwan di negara asalnya untuk mengajukan 

permohonan visa hubungan keluarga, surat yang harus disiapkan 

sebagai berikut:

Data K
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Mandarin atau Inggris, dan telah diperiksa dan dilegalisir oleh 

Kantor Perwakilan ROC (Taiwan) (setelah diperiksa segera 

dikembalikan).

Surat Keterangan Kelakuan Baik asli yang dikeluarkan oleh 

negara setempat 1 lembar, harus dilampiri terjemahan bahasa 

Mandarin atau Inggris dan harus melalui pemeriksaan serta 

dilegalisir oleh Kantor Perwakilan ROC (Taiwan). Masa berlaku 

berdasarkan tanggal keberlakuan yang tercantum; Jika tidak ada 

masa keberlakuannya, maka masa berlakunya terhitung 1 tahun 

sejak tanggal hari dikeluarkannya.

Surat kesehatan asli dan fotokopi 1 lembar dari rumah sakit yang 

ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan 

untuk pemeriksaan kesehatan orang asing atau dari rumah sakit 

luar negeri. Surat yang dikeluarkan rumah sakit luar negeri harus 

disertai terjemahan bahasa Mandarin atau Inggris, dan dilegalisir 

oleh Kantor Perwakilan ROC (Taiwan).

Kementerian Luar Negeri dan pengumuman pada Kantor Perwakilan 

Formulir permohonan ijin menetap ditempel 1 lembar foto berwarna 

dalam 1 tahun terakhir, ukuran 2 inci sesuai ketentuan KTP.

Visa menetap dan paspor.

Surat bukti keterangan alasan menetap, misalnya: surat keluarga

atau surat data kependudukan yang telah tercantum pendaftaran

pernikahan yang dikeluarkan dalam 3 bulan terakhir.

Biaya pengurusan surat (Permohonan awal hanya diberikan masa 

berlaku 1 tahun, dengan biaya NT$1.000 Nt setiap tahun).

Pemilik visa menetap hubungan keluarga (menikah), setelah tiba di 

Taiwan dalam waktu 15 hari, suami istri hendaknya bersama-sama 

mendatangi Pos Layanan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian 

Dalam Negeri di tempat kediaman untuk mengajukan permohonan 

“surat ijin menetap”. Surat yang diperlukan adalah:

visa
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Pasangan asing yang datang ke Taiwan dengan visa tinggal 

hubungan keluarga (menikah), 30 hari sebelum masa berlaku visa 

tinggalnya berakhir, harus mendatangi Pos Layanan Direktorat 

Jenderal Imigrasi Kementerian Dalam Negeri Imigrasi (di tempat 

kediaman) untuk mengajukan permohonan perubahan “Surat 

ijin menetap”; Tetapi visa masa tinggalnya harus lebih dari 60 

hari, dan tidak tercantum catatan Tidak Dapat Diperpanjang (NO 

EXTENSION) atau batasan lainnya pada visa yang masih berlaku. 



Bagi pemohon yang datang ke Taiwan dengan visa tinggal

hubungan keluarga (menikah), kemudian ingin mengajukan 

permohonan ijin menetap (ARC), Direktorat Jenderal Imigrasi 

Kementerian Dalam Negeri akan mewawancara langsung di 

lokasi atau memilih waktu lain untuk wawancara.

Perihal pelayanan oleh Pos Layanan Imigrasi di berbagai 
daerah

Surat dari luar negeri harus diterjemahkan dalam bahasa Manda-

rin dan harus dilegalisir oleh Kantor Perwakilan Taiwan di luar 

negeri, setelah itu baru dapat digunakan di Taiwan.

Perihal pelayanan oleh Kantor Kependudukan di berbagai daerah

Perihal pelayanan oleh Kantor Perwakilan Taiwan di luar negeri

Permohonan ijin menetap (ARC), ijin menetap jangka panjang (ARC 
Permanen), KTP Sementara (ARC Penduduk Taiwan), Surat Tinggal 
Penduduk Taiwan.

ARC
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Surat yang diperlukan terdiri dari:

(1)  Formulir permohonan ditempel 1 lembar foto berwarna dalam 

1 tahun terakhir, ukuran 2 inci sesuai dengan ketentuan KTP 

Taiwan.

(2) Paspor (dengan masa berlaku 6 bulan lebih) dan visa tinggal.

(3)  Surat lolos tes kesehatan dari rumah sakit yang ditentukan 

Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan untuk warga 

asing atau surat kesehatan dari rumah sakit negara asal yang 

memiliki masa berlaku 3 bulan (Tipe B). (Surat kesehatan dari 

negara asal, baik asli maupun salinan bahasa Mandarin harus 

mendapat legalisir dari Kantor Perwakilan Taiwan).

(4)  Surat kelakuan baik dalam 5 tahun terakhir yang dikeluarkan 

negara setempat dengan masa berlaku 6 bulan sejak tanggal 

dikeluarkannya (Bagi yang tidak ada catatan tindak kriminal 

dan yang pertama kali masuk ke Taiwan tidak perlu lampiran 

tersebut).

(5)  Surat keterangan alamat tinggal (jika sama dengan surat data 

kependudukan, tidak perlu melampirkannya).

(6)  Kartu Keluarga atau 1 lembar Surat Data Kependudukan 

Taiwan asli yang dikeluarkan dalam 3 bulan terakhir (pernikahan 

sudah terdaftar dan tertera negara asal dan nama pasangan 

asing).

(7)  Biaya pengurusan surat (Bagi yang pertama kali mengajukan 

permohonan, hanya diberikan masa berlaku 1 tahun, dengan 

biaya NT$1.000. Bagi pemohon dengan visa tinggal hubungan 

keluarga, ditambah bayaran NT$ 2.200).

Pasangan asing yang mendapat ijin menetap (ARC), secara legal 
tinggal di Taiwan selama 5 tahun  berturut-turut, dimana setiap 
tahunnya telah tinggal melebihi 183 hari, maka dapat mengajukan 
permohonan ijin menetap permanen (ARC Permanen) ke pos 



Pasangan asing setelah tiba di Taiwan, dapat memilih memohon ijin menetap 
Permanen (ARC permanen) atau pewarganegaraan, prosedur permohonan 
ARC permanen seperti gambar dibawah ini :

Tinggal di Taiwan secara legal berturut- 
turut selama 5 tahun, setiap tahun tinggal 
melebih 183 hari.

Kantor Perwakilan Taiwan di luar negeri: Permohonan visa 
menetap atau visa tinggal dengan masa berlaku 60 hari lebih, 
tidak tertera visa tidak dapat diperpanjang atau batasan lain 
pada visa yang masih berlaku.

Kantor Kependudukan:

Pos Layanan Imigrasi:

Pos Layanan Imigrasi:
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Layanan Imigrasi setempat (tempat kediaman).
Surat yang diperlukan untuk permohonan dan biaya meliputi :
(1)  Formulir permohonan ijin menetap permanen ditempel 1 

lembar foto berwarna dalam 1 tahun terakhir ukuran 2 inci 
sesuai ketentuan KTP.

(2) Paspor lama dan baru, asli dan fotokopi 1 lembar.
(3) Surat ijin menetap (ARC), asli dan fotokopi 1 lembar.
(4) Surat keterangan lolos tes kesehatan. 
(5) Surat keterangan kemampuan ekonomi atau keahlian khusus. 
(6)  Surat kelakuan baik dalam 5 tahun terakhir dari negara 

asal, berlaku dalam waktu 6 bulan sejak dikeluarkannya 
surat tersebut (surat kelakuan baik yang asli dan terjemahan 
Mandarin harus dilegalisir oleh Kantor perwakilan Taiwan di 
luar negeri), dan surat kelakuan baik dari kantor kepolisian 
Taiwan dalam 3 bulan terakhir (tidak diharuskan bagi yang 
tidak ada catatan kriminal atau yang pertama kali tiba di 
Taiwan).

(7)  Surat lainnya, seperti Kartu Keluarga atau Surat Data 
Kependudukan Taiwan asli yang dikeluarkan dalam 3 bulan 
terakhir (pernikahan sudah terdaftar dan tertera negara asal dan 
nama pasangan asing), surat nikah atau dilihat dari keperluan.

(8) Biaya pengurusan surat NT$10.000.
Catatan:  Bagi warga asing yang telah menetap secara legal 5 tahun 

berturut-turut, dan setiap kunjungannya ke luar negeri tidak 
melebihi 3 bulan, tidak perlu menyertakan surat lolos tes 
kesehatan dan surat kelakuan baik kantor polisi Taiwan.



Bagi pasangan asing yang memiliki surat ijin menetap, bertempat 
tinggal di Taiwan 6 bulan berturut-turut atau pernah melakukan 1 kali 
kunjungan ke luar negeri tidak melebihi 30 hari, setelah jumlah hari 
menetap di Taiwan dikurangi jumlah hari di luar negeri, maka pada hari
menetap genap 6 bulan dapat  bergabung dalam Asuransi Kesehatan 
Masyarakat/ASKES atas nama pasangan. Saluran bebas pulsa Badan 
Asuransi Kesehatan Masyarakat : 0800-030-598

Formulir permohonan ditempel 1 lembar foto berwarna dalam 1 tahun 
terakhir ukuran 2 inci sesuai ketentuan KTP.

Pos Layanan Imigrasi di tempat tinggal baru.

Warga asing saat mengurus surat ijin menetap, perlu melampirkan “surat 
keterangan hal-hal pemeriksaan kesehatan” (tipe B), hal-hal pemeriksaan 
harus mengikuti ketentuan dari Kementerian Kesehatan dan Kesejahte-
raan. Catatan: Bila memiliki visa menetap hubungan keluarga (menikah) 
atau membuat permohonan surat ijin menetap di Taiwan tidak perlu 
melampirkan surat ini.

jika terjadi

seperti:

Pemeriksaan

Bagaimana mengganti visa tinggal menjadi surat 
ijin menetap (ARC)?

Bila datang di Taiwan dengan visa tinggal selama 60 hari lebih dan tidak 

tercantum catatan Tidak Dapat Diperpanjang (NO EXTENSION), melainkan 

datang karena urusan keluarga (menikah), maka dalam waktu 30 hari 

sebelum masa berlaku berakhir, dapat mengajukan permohonan kepada 

badan pengurus dengan melampirkan surat-surat yang diperlukan.

(1)Formulir permohonan ditempel 1 lembar foto berwarna dalam 1 

tahun terakhir ukuran 2 inci sesuai ketentuan KTP.

(2)Paspor dan visa tinggal.

(3)Kartu Keluarga atau Surat Data Kependudukan Taiwan asli yang 

dikeluarkan dalam 3 bulan terakhir (pernikahan sudah terdaftar dan 

tertera negara asal dan nama pasangan asing).

(4)Surat keterangan alamat tinggal (bila sama dengan surat data kepen-

dudukan, tidak perlu dilampirkan).

(5)Surat nikah yang telah dilegalisir (bila Kartu Keluarga atau Surat 

Data Kependudukan Taiwan asli yang dikeluarkan dalam 3 bulan 

terakhir atau visa tinggal telah tercantum nama sesuai paspor maka 

tidak perlu melampirkannya).

(6)Biaya pengurusan surat (Bagi yang pertama kali mengajukan 

permohonan, hanya diberikan masa berlaku 1 tahun, dengan biaya 

NT$1.000. Bagi pemohon dengan visa tinggal hubungan keluarga, 

ditambah bayaran NT$ 2.200).

Badan Pengurus: Pos Layanan Imigrasi setempat.

Surat yang perlu dipersiapkan dan biaya:
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(1)Formulir permohonan ditempel 1 lembar foto berwarna dalam 1 

tahun terakhir ukuran 2 inci sesuai ketentuan KTP.

(2)Paspor.

(3)Surat ijin menetap/ARC.

(4)KTP pasangan hidup atau Kartu Keluarga pasangan warga Taiwan.

(5)Biaya pengurusan surat (masa berlaku 1 tahun NT$1.000)

Badan Pengurus: Pos Layanan Imigrasi setempat.

Surat yang diperlukan dan biaya:

menetap (ARC)?

Pasangan asing yang perlu memperpanjang surat ijin menetap, hendaknya 

telah mengajukan permohonannya dalam waktu 30 hari sebelum masa 

berlaku habis.

dengan membayar denda pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian 

Dalam Negeri maka dapat mengurus permohonan ulang ijin menetap.

Bagaimana jika surat ijin menetap (ARC) lupa 
diperpanjang?

. B

NT$2.000.

NT$4.000.

NT$6.000.

NT$8.000.

NT$10.000.

B

(ARC),

itu baru dapat mengajukan permohonan sesuai prosedur ke badan pengurus.

p
Kependudukan setempat.

(ARC) Permanen
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Prosedur Permohonan Pewarganegaraan dan Pendataan 
Penduduk Bagi Pasangan Asing; Badan pengurus

Badan pengurus: Kantor

Badan pengurus:

Badan pengurus: Pos Layanan

Badan pengurus: Kantor

Badan pengurus: Negara asal atau Kantor Perwakilan negara asal di Taiwan

Badan pengurus: Kantor

Asal

Badan pengurus: Pos Layanan

Badan pengurus: Kantor

Surat 

Badan pengurus: Pos Layanan 
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Kartu Keluarga yang telah terdaftar pernikahannya (segera dikem-
balikan setelah diperiksa).

Badan pengurus: Silahkan langsung bertanya pada Pemerintah 
negara asal atau kantor perwakilannya di Taiwan atau memberi 
kuasa pada suatu badan tertentu.

Surat keterangan kemampuan ekonomi atau keahlian khusus, 
dapat

M

NT$200.

Kantor Kependudukan setempat.

Kementerian Dalam Negeri).

K P

(ARC) atau ARC Permanen yang berlaku dan

Pemohon pewarganegaran memiliki surat bukti standar kemam-
puan dasar bahasa Mandarin dan pengetahuan dasar mengenai 
hak & kewajiban warga negara, harus menyiapkan salah satu 
syarat di bawah ini: (pemohon yang telah memiliki surat persi-
apan pewarganegaran, saat permohonan kewarganegaraan tidak 
perlu melampirkannya)

di luar negeri dan Kementerian Luar Negeri di negara asal, juga 
harus melewati pemeriksaan ulang di Kementerian Luar Negeri 
Taiwan).
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Formulir  permohonan menetap (1 lembar foto berwarna  sesuai  
ketentuan KTP Taiwan).
Surat asli dan fotokopi surat perijinan pewarganegaraan (surat 
asli akan dikembalikan setelah diperiksa).
ARC asli dan fotokopi (ARC asli akan dikembalikan setelah 
diperiksa).
Surat bukti alamat tempat tinggal, semisal kartu keluarga pasang-
an hidup Taiwan yang telah terdaftar pernikahannya atau kartu 
tanda penduduk (KTP) yang asli dan fotokopinya (kartu yang asli 
akan dikembalikan setelah diperiksa).
Biaya surat (NT$1.000).

(4)

(5)

Badan pengurus: Pos Layanan Imigrasi setempat.
Surat yang diperlukan dan biaya:

Surat yang diperlukan dan biaya:

Kartu Keluarga yang telah terdaftar pernikahannya (pemohon 
tidak perlu melampirkan, badan pengurus akan memeriksanya).
Biaya surat NT$1.000 (Mohon dibayar dengan menggunakan 
wesel pos, ditujukan kepada: Kementerian Dalam Negeri).

sementara.
Badan pengurus: Pos Layanan Imigrasi setempat 

Surat ijin tinggal/ARC.
Kartu Keluarga pasangan warga Taiwan, atau kartu tanda 
penduduk (KTP) yang asli dan fotokopinya (Kartu asli dikemba-
likan setelah diperiksa, tetapi tidak perlu bagi pemohon yang 
telah cerai).
Surat keterangan lolos tes kesehatan yang dibuat 3 bulan terakhir.
Surat bukti lainnya, bagi pemohon yang telah bercerai dengan 
pasangan warga Taiwan, persiapkan surat asli dan fotokopi surat 
pajak bangunan rumah atau surat kontrak sewa rumah (surat 
yang asli dikembalikan setelah diperiksa)
Amplop balasan tercatat disertai perangko, dicantumkan nama 
penerima surat, alamat, kode pos dan nomor telepon.
Biaya surat NT$600.

Foto 1 lembar, ukuran sesuai ketentuan foto untuk kartu tanda 
penduduk (KTP).

Surat permohonan tinggal (1 lembar foto sesuai ketentuan KTP 
Taiwan)

Surat yang diperlukan dan biaya:
Kependudukan setempat

Surat panggilan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian 
Dalam Negeri untuk pengurusan pendataan sebagai penduduk 
Taiwan.
Kartu Keluarga (bila tinggal sendiri, tidak perlu melampirkan, 
tetapi harus melampirkan surat bukti hak milik rumah yang 
ditinggalinya sendirian).
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Pemilik KTP pemula, harus membayar NT$50, setelah pemohon 
melakukan pendaftaran penduduk dapat segera mengambil KTP 
sesuai peraturan.

Pemohon harus mengurus sendiri dengan mendatangi Pos Layanan 
Imigrasi setempat pada jam kerja (setelah jam kerja, silahkan mengu-
rus ke bagian Tim Inteligen Imigrasi setempat, tidak boleh diwakili).

2 lembar foto berwarna 1/2 badan, ukuran 2 inci.

Bawa surat lapor kehilangan kepada pemerintah negara asal atau 
konsulat negara asal di Taiwan atau kantor perwakilan resmi untuk 
mengurus paspor baru atau Surat Perjalanan Laksana Paspor.

1.Jika pasangan hidup meninggal dunia, berdasarkan perundangan, pasangan 
hidup warga asing masih dapat meneruskan ijin menetap di Taiwan, tetapi 
jika didapati memiliki catatan pelanggaran, maka ijin menetapnya akan 
dihapuskan, dan kartu ARC dicabut.

2.Warga asing pasangan dari warga yang tercatat kependudukannya di 
Taiwan, bila dianiaya secara fisik atau mental oleh pasangan, dan 
mendapat surat perintah perlindungan dari pengadilan, berhak memohon 
meneruskan ijin tinggalnya.

3.Jika pasangan hidup warga asing bercerai, maka alasan ijin tinggalnya 
tiada lagi, ijin tinggal dihapuskan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi 
Kementerian Dalam Negeri, ARC juga dicabut. Terkecuali bagi yang 
mendapatkan hak asuh anak kandung di bawah umur yang terdaftar 
dalam data penduduk wilayah Taiwan, dapat memohon meneruskan ijin 
tinggalnya.

4.Bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga mendapat putusan 
cerai dari pengadilan, dan memiliki anak di bawah umur yang terdaftar 

Saat Anda mempunyai masalah hukum mengenai ijin menetap, Anda dapat 
berkonsultasi dan mendapat bantuan dengan mendatangi Pos Layanan  
Imigrasi setempat atau melalui telepon.
Alamat dan nomor telepon Pos Layanan Imigrasi di berbagai wilayah dapat 
dilihat pada lampiran 1.

Jika pasangan hidup meninggal dunia atau cerai, 
apakah saya masih dapat meneruskan ijin menetap?
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sebagai penduduk Taiwan, maka dapat memohon meneruskan ijin 
tinggalnya.

5.Bila dideportasi karena ijin menetapnya dicabut, tapi akan mengakibatkan 
kerugian besar tidak terkendali kepada  anak kandung di bawah umur yang 
tercatat kependudukannya di Taiwan, maka dapat memohon meneruskan 
ijin tinggalnya.

1.Dalam masa ijin menetapnya, kehilangan sebab muasalnya menetap di 
Taiwan.
Data surat permohonannya palsu atau tidak benar.
Memiliki dokumen dengan cara ilegal, memalsukan atau mengubah surat.

Tetapi tidak termasuk kelalaian kriminal.

KTP, surat ijin menetap atau surat tinggal penduduk Taiwan.
Telah memperoleh surat ijin menetap jangka panjang (ARC permanen).

memiliki hubungan perjanjian timbal balik yang mencakup hak mem-
peroleh harta tak bergerak, baru dapat mewarisi harta tak bergerak. Pendaf-
taran hak mewarisi hendaknya dalam waktu 6 bulan setelah pasangan  
hidup warga Taiwan meninggal dunia, dengan mendatangi Sekretariat  
Pertanahan di wilayah tinggal untuk mengajukan permohonan, bila pendaf-
taran lewat 1 bulan dari waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan 
denda pendaftaran 1 kali lipat.
Mengenai informasi lebih jelas dapat melihat situs Sekretariat Pertanahan 
Kementerian Dalam Negeri. (http://www.land.moi.gov.tw/)
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Jika orang tua saya hendak mengunjungi saya 
di Taiwan, bagaimana cara pengurusannya?

Surat ijin menetap atau ARC Permanen milik keluarga di Taiwan, atau 

Surat Data Kependudukan asli yang diterbitkan dalam 3 bulan terakhir.

Surat lainnya yang diperlukan, keluarga di Taiwan harus menyelesaikan 

prosedur sebagai penjamin.

Catatan: Jika pemohon mengakses dan mengisi sendiri formulir penjamin  

dari situs Kementerian Luar Negeri, tidak diperlukan jaminan dari 

perusahaan, tetangga, kepala RW sebagai penjamin pihak kedua.

Jika pasangan hidup meninggal dunia atau 
cerai, bagaimana saya memperjuangkan hak  
asuh anak?

Berdasarkan perundangan hukum perdata, mengenai hak dan kewajiban 

anak dibawah umur, adalah beban orang tua untuk bersama-sama 

menanggungnya; Jika  salah satu pihak, ayah atau ibu tidak dapat melak-

sanakan tugas tersebut, dapat dilaksanakan oleh pihak lainnya. Jika salah 

satu orang tua meninggal dunia, hak dan kewajiban anak yang masih di 

bawah umur akan menjadi tanggungan dari salah satu pihak yang masih 

hidup untuk melaksanakannya.

Berdasarkan perundangan hukum perdata, bagi suami istri yang bercerai, 

beban dan tugas melaksanakan hak dan kewajiban anak dibawah umur  

pada dasarnya melalui musyawarah antara suami istri; Bagi yang tidak 

berhasil melalui musyawarah, salah satu pihak suami/istri, organisasi 

sosial masyarakat atau wali yang berpengaruh, dapat mengajukan ke 

pengadilan untuk mengambil keputusan. Saat pengadilan mengambil  

keputusan, harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi sang anak, 

segalanya akan dipertimbangkan dan dilihat dari laporan hasil kunjungan 

petugas sosial.

Hukum Bagi Pasangan Asing dan Pasangan Cina Daratan) untuk mencari 

bantuan.
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Adat dan kebiasaan rakyat Taiwan



Kabupaten Kinmen

Kota Taipei Kota Keelung

Kota New Taipei 
Kabupaten Taoyuan

Kota Hsinchu

Kabupaten Hsinchu

Kabupaten Miaoli

Kota Taichung

Kabupaten Changhua

Kabupaten Yunlin

Kabupaten Chiayi
Kota Chiayi

Kota Tainan

Kota Kaohsiung Kabupaten Taitung

Kabupaten Pingtung

Kabupaten Penghu

Kabupaten Lienchiang
Kabupaten Yilan

Kabupaten HualienKabupaten Nantou
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Luas Taiwan adalah 36.000 km2, dengan jumlah penduduk 23 

juta jiwa dan suhu udara yang hangat dan lembab karena pengaruh 

penyesuaian dari laut. Pada musim panas suhu udaranya tinggi, dan juga 

sering terjadi badai, sedangkan musim dingin suhu udaranya rendah. 

Dari sisi curah hujan, dari Mei sampai September adalah  masa curah 

hujan yang terpenting di Taiwan, dari Oktober hingga April tahun 

berikutnya, bagian utara Taiwan walaupun mendapat pengaruh arus



Adat dan kebiasaan rakyat Taiwan

     Masyarakat Taiwan sejak awal hingga kini merupakan masyarakat 

imigran, beberapa tahun belakangan ini ada beberapa kelompok etnis 

yang paling penting masing-masing yaitu "penduduk  pribumi",  "peran-

tauan  Cina",  "suku  Hakka"  dan  "Pendatang baru". Suku Hakka dan 

perantauan Cina adalah orang Cina yang pada ratusan tahun lalu imigran 

ke Taiwan, oleh sebab itu jumlahnya sangat banyak dan tersebar di ber-

bagai wilayah Taiwan. Penduduk pribumi adalah suku Austronesia yang 

hidup di pulau Taiwan yang sejak awal datang dan tinggal di pulau ini.

timur

   Taiwan memiliki bahasa Mandarin, Taiwanese, Hakka, bahasa 

penduduk pribumi dan lainnya. Taiwan merupakan penganut beraneka 

ragam kepercayaan, ada agama Budha, Taoisme, Kristen, Katolik, 

Mormon, Islam, Ikuanisme, Hindu dan lainnya.
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Hari perayaan penting selama 1 tahun di Taiwan dimulai dengan 

hari Tahun Baru Imlek sebagai perayaan terpenting, selain itu, masih 

ada 3 perayaan besar, termasuk hari Chingming (hari raya orang Cina 

angin tetap ada curah hujan tetapi lebih sedikit, sedangkan di bagian 

tengah dan selatan Taiwan lebih terasa musim keringnya.

(1)  Bagian utara dengan kota Taipei sebagai ibukota terbesar di 

Taiwan yang merupakan pusat pemerintahan, ekonomi dan 

pusat kebudayaan, pembangunan sistim transportasi kota 

Taipei yang sempurna sangat dipuji oleh khalayak ramai. 

Terlebih beberapa tahun terakhir ini dengan mengacu pada 

pengembangan "daur ulang" dan "teknologi" berusaha 

menciptakan kota Taipei sebagai kota yang layak tinggal dan  

sebagai kota yang mampu bersaing di kawasan Asia Pasifik.

(2)  Bagian ujung selatan pulau Taiwan dengan kota Kaohsiung 

sebagai  ko ta  te rbesar  kedua  d i  Ta iwan,  pe labuhan 

Kaohsiung yang terletak di sebelah barat daya kota ini 

merupakan pelabuhan internasional terbesar di Taiwan, kota 

Kaohsiung juga merupakan kota kedua sesudah Taipei yang 

mengembangkan MRT.

(3)  Bagian tengah dengan kota Taichung sebagai kota terbesar 

ketiga. Tempat ini penting sebagai jalur hilir mudik dari utara 

ke selatan, serta memiliki fungsi kehidupan yang sempurna 

serta syarat terbaik bagi para pengusaha.

(4)  Bagian barat daya dengan kota Tainan sebagai kota yang paling 

awal dieksploitasi dan merupakan kota kuno dengan sejarah 

ratusan tahun. Banyak terdapat bangunan tua, tokoh terkemuka 

serta masyarakat yang ramah tamah.
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M e m b e r s i h k a n  r u m a h  s e b e l u m 
tahun baru tiba, berbelanja barang-
b a r a n g  y a n g  d i b u t u h k a n  u n t u k 
merayakan Imlek,  makan malam 
tahun baru bersama semua anggota 
keluarga, membagikan amplop merah 
(Angpao), tidak tidur menunggu detik 
pertukaran tahun baru (Shou Sui), 
menempelkan kertas merah (Chun 
lien), bersembahyang kepada para dewa 
dan leluhur, tarian naga dan singa, 
pasang petasan, bersilaturahmi dan 
saling memberi selamat satu sama lain 
dan lain-lain, semua ini adat dan tradisi 
yang sering terlihat saat merayakan 
Tahun Baru Imlek.

untuk ziarah ke makam), hari Tuanwu (hari raya pecun/bacang) dan hari 

Chungchiu (hari raya pertengahan musim gugur/tgl 15 bulan 8 Imlek), 

juga perayaan Chongyang (hari ke-9 bulan 9 imlek) yang semakin 

mendapat perhatian. Setiap menyambut perayaan tersebut seluruh 

keluarga berkumpul melewati perayaan bersama, tampak jelas warga 

Taiwan sangat mementingkan hubungan kekeluargaan. Berbagai acara 

kegiatan dan makanan dalam menyambut perayaan tersebut, seperti 

daftar di bawah ini:
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Arti dari perayaan hari pecun/bacang 
adalah untuk menghapuskan wabah 
penyakit, oleh sebab itu ada acara 
menabur hsionghuang, memasang 
dedaunan Aicao ser ta  kebiasaan 
membawa kantung wewangian. Demi 
mengenang penyair pecinta negara pada 
jaman dahulu Chu Yuan berkembang 
menjadi kebiasaan makan bacang dan 
lomba perahu naga.

Hari perayaan ini di Taiwan menjadi 
kebiasaan yang disebut juga festival 
hantu lapar, yang paling penting adalah 
sembahyang “saudara baik” hantu yang 
berkeliaran, juga sembahyang kepada 
leluhur, biasanya menyiapkan daging 
ayam, bebek, ikan dan lainnya untuk 
persembahan, di setiap wilayah akan 
mengadakan kegiatan panjat pinang dan 
melepaskan lampion di air.

Disebut juga "Festival lampion", "Tahun 
baru kecil", "Yuan Hsiao", menikmati 
lampu lampion, menebak misteri lampion 
adalah kegiatan yang digemari khalayak 
ramai. Makanan pada hari raya ini adalah 
kuah onde/ronde yang bentuknya bulat 
dan memiliki arti berkumpul bersama 
dan penuh kebahagiaan.

Bersembahyang ke makam leluhur 
melambangkan sekeluarga hidup 
makmur, beranak cucu. Setelah Taiwan 
Republik,  maka ditetapkan sebagai hari 
libur nasional “Hari sembahyang makam 
leluhur”, menyampaikan penghormatan 
untuk nenek moyang. Makanan yang 
sering dijumpai pada hari raya ini adalah 
lumpia.
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Cerita legenda hari pertengahan musim 
gugur yang terkenal adalah kisah Chang 
E memburu bulan. Bulan purnama 
melambangkan penuh kebahagiaan, oleh 
karena itu bagi orang yang merantau, 
saat inilah kembali ke rumah berkumpul 
bersama keluarga untuk menikmati 
terang bulan; Makanan khas pada 
perayaan ini adalah kue bulan dan jeruk 
pomelo/jeruk bali.



hidup

Membina kehidupan perkawinan
Menikah bukan hanya bersatunya 2 orang, tetapi bersatunya 2 kelu-

arga. Selain komunikasi antara suami istri, juga harus memperhatikan 

hubungan dengan saudara dan tetangga. Karena perbedaan pandangan 

hidup dan budaya antara suami istri, mertua dan menantu atau ipar tetap 

ada, selain harus saling menunjukkan perhatian, saling menghormati 

serta mengikuti adat istiadat, juga harus belajar cara kehidupan dan 

budaya masyarakat khas Taiwan.

laki maupun perempuan menikah posisi dan sebutan dalam anggota 

keluarga akan mengalami perubahan.

Menjalin hubungan suami istri

bersama, mertua, orang tua dan anak yang belum menikah tinggal dalam 

1 rumah, yang kita sebut sebagai keluarga 3 generasi. Setelah anak laki-
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Selain hubungan suami istri, pasangan baru suami istri harus mem-

perhatikan hubungan bersama mertua, ipar dan tetangga di lingkungan, 

termasuk hubungan saudara dari perkawinan (mertua dan ipar), juga 

harus sering berhubungan dengan tetangga. Saat berhubungan dengan 

mertua harus sama seperti menghormati orang tua sendiri, orang tua juga 

berharap anak menantunya dapat menghormati mertua, merawat  

kehidupan sehari-hari, juga menyediakan biaya hidup dan menjaga baik 

hubungan persaudaraan. Dari sisi hubungan dengan ipar, “Keluarga akur 

segalanya makmur” adalah harapan banyak orang dalam keluarga.

orang tua baru yang harus dipelajari. Orang tua baru dapat meman-

faatkan informasi "Sehat selamanya pada website Pendidikan 

Kesehatan (http://www.health99.hap.gov.tw)". Suami istri hendaknya

bermusyawarah merencanakan kehidupan  setelah  melahirkan  anak,  

termasuk penggunaan keuangan, waktu, tenaga dan sumber daya, 

untuk menyediakan lingkungan yang sehat dan membantu perkem-

bangan jiwa raga anak di kemudian hari. Suami istri juga harus  

mementingkan keseimbangan makan, menghindari tidur terlalu larut  

malam, merokok, minum arak atau makanan yang memiliki rang-

sangan yang kuat.

Sikap orang tua harus konsisten.

Harus memupuk kebiasaan yang baik pada anak sejak kecil, 

termasuk etiket makan, berpakaian, serta respons dalam meng-

hadapi kemajuan atau kemunduran.

Tak hentinya memupuk pengetahuan dan keterampilan anak, 

untuk memperbaiki hubungan antar orang tua dan anak.

Melatih kecakapan dalam berkomunikasi, mendidik anak lewat 

perbuatan dan perkataan akan membangun keakraban hubungan 

orang tua dan anak.
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Institut Teknologi

Program Diploma

Institut

Dasar

Seluruh 
Pendidikan 
Menengah

Program Diploma
SMK

pusat penyaluran pemberitahuan perkembangan lambat balita, pasti akan 
mendapat bantuan yang terbaik.

“Pendidikan” adalah jalur terpenting di Taiwan dalam mendidik 

orang-orang berbakat, pada saat anak berusia 6 tahun memasuki sekolah 

dasar, dan usia 12 tahun memasuki SMP, ini termasuk "Pendidik 

wajib" yang mana biaya pelajarannya ditanggung oleh negara, dengan 

menyediakan sumber daya pendidikkan terbaik. Pada pendidikan tingkat 

lanjutan dibagi menjadi sekolah tingkat SMA dan SMK (kejuruan). 

Untuk pendidikan tingkat perguruan tinggi juga sudah sangat umum, 

saat ini Taiwan memiliki 100 lebih universitas dan perguruan tinggi, 

yang menjadikan Taiwan memiliki berbagai orang berbakat.

Sejak anak mulai masuk sekolah, orang tua harus terus membina 

hubungan yang erat dengan sekolah, kami menyebutnya sebagai 

“hubungan orang tua dan guru”, karena anak sangat mudah dibentuk, 

pendidikan di sekolah sangat besar pengaruhnya terhadap anak, oleh 

karena itu "hubungan orang tua dan guru" yang erat dapat membantu 

kelancaran anak untuk beradaptasi dengan kehidupan di sekolah. Para 

pasangan asing dapat membacakan cerita kepada anak di rumah dengan 

bahasa negara asal, menggambar atau menyanyikan lagu anak atau 

lagu rakyat dari negara asal, ajari anak bahasa asal ibunya agar anak 

mengenal kebudayaan negara asal ibunya, juga dapat mempererat jarak 

antara ibu dan anak, dengan membina hubungan orang tua dan anak, 

akan dapat semakin memperluas wawasan internasional sang anak.
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Membaur

Penilaian Taraf Pendidikan



M
em

baur

Keselamatan diri.

Asing
p

IV.Mendidik Diri Sendiri, Membaur Dalam 
Masyarakat

Berbagai Kantor Urusan Sipil, Kantor Urusan Sosial di setiap wilayah.
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em

baur

menyelenggarakan “Kelas bimbingan penyesuaian kehidupan pasangan 
asing”, juga menyelenggarakan berbagai perkumpulan membaca, pela-
jaran pertumbuhan, ceramah pendidikan, pelajaran ketrampilan, pela-
yanan masyarakat komunitas dan banyak lagi pelajaran lainnya. Semua 
ini banyak membantu dan dapat menjadi teman yang baik bagi kehidup-
an para pasangan asing di Taiwan. Di bawah ini terdapat beberapa nama, 
alamat dan telepon organisasi swasta, kami sarankan agar Anda lebih 
mengenal nama-nama organisasi tersebut. Jika dalam kehidupan Anda 
mengalami kesulitan atau tidak dapat beradaptasi, dapat menghubungi 
mereka untuk mendapatkan bantuan.

Gold Shepherd Social Welfare Services (02)2381-5402

Asosiasi Perkembangan Wanita Taiwan (02)2891-1870
Kaohsiung

Ujian kesetaraan Taraf Pendidikan

sekolah pendidikan setara SD dan SMP, pusat belajar pendatang baru dan 
Universitas Terbuka juga menyediakan aneka ragam jalur pendidikan 
lanjutan bagi pasangan asing. Bahan pelajaran termasuk: belajar Manda-
rin, pendidikan dalam tugas sebagai orang tua, pengetahuan dan kemam-
puan praktis dalam kehidupan, pendidikan keluarga dan lainnya. Kami 
sangat menyambut para pasangan asing untuk turut bergabung.

Penilaian Taraf Pendidikan

keterangan pendidikan, dengan demikian dapat turut serta dalam “ujian 
kesetaraan taraf pendidikan” yang diselenggarakan oleh Badan pendidi-
kan.

1.Surat ijin menetap (ARC), Paspor Taiwan, KTP Taiwan.
2.Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)
3.Foto ukuran 2 inci.
4.Mengikuti ujian penilaian kesetaraan taraf pendidikan yang diselengga-

rakan oleh Sekolah Kejuruan, dibutuhkan Sertifikat Keahlian Teknik 
Jenis B. 

1.Sekolah kejuruan – Seksi 1 Sekretariat Keterampilan Kementerian 
Pendidikan. Nomor telepon: 02-77365847

2.SMA/Sekolah Kejuruan-Divisi SMA dan Kejuruan Kantor Pendidikan 
Warga dan Prasekolah Kementerian Pendidikan SMA dan Kejuruan 
Kementerian Pendidikan. Nomor telepon : 04-37061175

3.SD, SMP-Kantor Urusan Pendidikan di masing-masing kabupaten 
dan daerah.
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▲

 Penanganan sengketa konsumen atau konsultasi:
  Sewaktu berbelanja di Taiwan bila terjadi sengketa atau 

pengaduan, silahkan telepon ke saluran khusus layanan 
konsumen seluruh negeri 1950, pelbagai pusat layanan 
konsumen pemerintahan setempat akan memberi layanan hangat; 
Mengingatkan anda saluran khusus 1950 adalah telepon bayar, 
pembayarannya dihitung menurut pulsa telepon rumah.

▲

 Pencegahan penipuan sehari-hari:
  Direktorat Jenderal Kepolisian Kementerian Dalam Negeri 

menyediakan fasilitas saluran khusus mencegah penipuan 165, 
memberi cara dan tips menghindari penipuan, masyarakat dapat 
memanfaatkannya.
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Makanan di Taiwan banyak & beraneka ragam



Makanan di Taiwan banyak & beraneka ragam

melimpah ruah, sehingga dikenal dengan sebutan “Kerajaan buah”,

Pakaian Taiwan cantik & nyaman

4 musim. Makanan pokoknya adalah nasi, sedangkan mie sebagai 

makanan tambahan, budaya makanan dan minuman di Taiwan tampak 

jelas mengikuti perkembangan aneka ragam budaya. Belanja makanan 

dapat mendatangi pasar tradisional, swalayan, toko serba ada 24 jam atau 

swalayan besar.

lama-kelamaan

Perbedaan suhu pada 4 musim di bagian wilayah tengah dan

beraneka ragam, pada umumnya masyarakat tidak menentukan pakaian 

tradisional atau budaya berpakaian. Kehidupannya mengarah pada “gaya 

rileks”.

,  s 

. S

6160

D
irektorat Jenderal Im

igrasi K
em

endagri



Tinggal di Taiwan aman & praktis
Rumah di Taiwan sangat banyak bentuknya, di pedesaan sering 

dijumpai bangunan rumah susun pribadi dan rumah tidak bersusun, sedang 

di perkotaan dengan bentuk flat dan apartemen tinggi yang menggunakan 

lift.

Dalam kehidupan sehari-hari bila mengalami bahaya atau bencana 

apapun, dapat segera menghubungi telepon bebas pulsa “110”; Jika 

mengalami bencana kebakaran atau mengalami hal darurat di tempat 

tinggal dapat menghubungi telepon bebas pulsa “119”, maka akan segera 

mendapat pertolongan.

Pengangkutan Udara:

Dari sisi jalur penerbangan internasional, saat ini Taiwan memiliki 

Bandara Internasional Taoyuan, Bandara Internasional Taipei 

(Bandara Songshan) dan Bandara Internasional Kaohsiung, yang 

menghubungkan 85 kota besar di dunia; Jalur penerbangan dalam 

negeri memiliki 5 perusahaan penerbangan dengan tujuan kota-kota 

besar di Taiwan dengan pulau yang terpisah.

Ada angkutan penumpang lokal dan angkutan antar kota yang meng-
hubungkan kota-kota di Taiwan, juga seluruh pulau dan antar 
wilayah. Bus angkutan penumpang tersebut juga menyediakan 
pelayanan penyewaan kendaraan wisata.

Kota Taipei dan Kaohsiung memiliki sistim kereta cepat dalam  kota 
(MRT), Taipei memiliki 11 jalur perjalanan, sedang Kaohsiung 
memiliki 2 jalur perjalanan. Stasiun MRT Kaohsiung juga meng-
hubungkan langsung dengan jalur kereta api kecepatan tinggi 
Taiwan (THSR), stasiun kereta api Taipei dan bandara Kaohsiung.
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Jadwal kereta api yang mengelilingi pulau Taiwan sangatlah padat 
dan praktis, untuk reservasi tiket di hari keberangkatan, dapat

Jalur kereta api kecepatan tinggi Taiwan (THSR) Saat ini telah 

memiliki 8 stasiun diantaranya, Taipei, Panchiao, Taoyuan, Hsinchu, 

Taichung, Chiayi, Tainan dan Chuoying, Dari Taipei hingga Zhuo-

ying paling cepat memerlukan waktu 96 menit telah sampai di 

tujuan. Informasi penumpang dapat dilihat pada situs: http://www.thsrc.

com.tw, atau menghubungi saluran pelayanan 4066-3000.

(Miaoli: 4266-3000; Taitung, Kinmen: 4666-3000; Matsu: 02-4066-

3000)

memesan tiket di atas satu jam lebih awal dari jadwal keberang-
katan; Untuk yang bukan di hari keberangkatan dapat memesan 2 
minggu (14 hari) lebih awal dari jadwal keberangkatan, yaitu  Senin  
dapat memesan Senin 2 pekan mendatang, tetapi setiap Jumat dapat  
memesan lebih banyak 2 hari dari hari keberangkatan untuk 2 
minggu mendatang (yaitu setiap Jumat dapat memesan Jumat, 
Sabtu, Minggu untuk 2 pekan mendatang. Pemesanan tiket dapat 
melalui telepon (412-1111 atau 412- 6666, perlu memasukan kode 
layanan 333) atau melalui internet (http://railway.hinet.net/) 

Pelabuhan Keelung, Taichung Kaohsiung dan Hualien sebagai 
pelabuhan dermaga internasional terpenting. Lalu lintas ini meng-
hubungkan antar pulau di Taiwan, Kinmen dan Matsu, pengang-
kutan dengan jalur  laut  hanya  sebagai  angkutan  tambahan  atau  
bantuan, sedangkan jalur udara lebih diutamakan.
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Peta Rute Sistem Angkutan Massal MRT Taipei Peta Rute Sistem Angkutan Massal MRT Kaohsiung

 ( )
Siaogang (Hsiaokang Hosp.)

Kaohsiung International Airport

( )
Caoya (KRTC)
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Shihjia (Labor Park)

( )
Cianjhen Senior High School (Wujia)

 ( )
Red Line (Gangshan South - Siaogang)

 ( )
Orange Line (Sizihwan - Daliao)

Airport

Transfer to Operation Lines

Legned

THSR

TRA

Ferry

Public Bike

General Station
Line Symbol
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Station NumberInterchange Station

Bus

Click icon

( )
Sanduo Shopping District Daliao (Cianjhuang)

( )
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Saat mengendarai kendaraan dilarang menggunakan telepon 

selular, komputer atau alat-alat lain yang berfungsi serupa baik 

menelpon atau menerima telepon, melakukan data komunikasi 

dan lain-lain yang membahayakan keamanan pengendaraan.

Tidak boleh mengubah bentuk kendaraan serta tidak boleh

Pengemudi dan penumpang yang duduk di bagian depan mobil 

atau penumpang yang duduk di kursi belakang mobil pribadi 

harus menggunakan sabuk pengaman, bagi anak usia di bawah 4 

tahun, harus menggunakan kursi pengaman khusus. Sedang bagi 

pengemudi kendaraan motor, pengemudi dan penumpang harus 

memakai helm.

SIM yang dikeluarkan oleh pemerintah Taiwan.
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Bagi yang belum pernah mendapatkan surat ijin mengemudi mobil atau sepeda motor, 
pertama kali ikut ujian mengemudi sepeda motor, harus menerima orientasi keamanan 
mengemudi sepeda motor.

Motor tipe ringan

: : :

Untuk ujian SIM umum kendaraan ringan, harus mendaftar belajar mengemudi 
kendaraan 3 bulan (atau turut serta dalam latihan mengemudi selama 5 minggu, 
sampai tamat), setelah itu baru dapat mengikuti ujian tulis.

mengemudi (SIM) kendaraan?

Badan Pengurus: Badan Pengawas Kendaraan di berbagai tempat.

tipe sedang atau tipe berat, tidak perlu melampirkan tes kemam-
puan tubuh).

Foto 6 bulan terakhir, 1 lembar, ukuran 1 inci, kertas mengkilap,

p
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memakai helm

Kementerian Lalu Lintas Kantor Pusat urusan Jalan raya. Download
kumpulan soal ujian tulis kendaraan:
http://www.thb.gov.tw/TM/Webpage.aspx?entry=190
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Jalur kiri ditutup

Tempat penarik Stasiun MRT

Jalur putar balik

Petunjuk kendaraan Petunjuk kendaraan

kendaraan kendaraan kendaraan

berlawanan arah
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yang besar. Di berbagai tempat dari pedesaan sampai perkotaan telah 
diprogram dengan baik “Pusat Kegiatan Masyarakat”, dengan menye-
diakan jalur untuk bersantai dan belajar, juga dalam waktu yang tak 
menentu menyusun serentetan paket belajar dalam kehidupan, misalnya 
belajar memasak, mengurus rumah tangga, pendidikan dalam keluarga 
dan lainnya, agar para pendatang baru belajar mengenai adat istiadat 
setempat dan ciri khas masyarakat serta lainnya.

misalnya: Pemandangan danau Sun Moon (Ri Yue Tan), kereta api kecil 
di pegunungan Alishan serta pemandangan matahari terbit, pemandangan 
anak sungai yang berasal dari hutan rimba, pemandangan indah pinggir

Sumber daya masyarakat, menarik & beraneka ragam

menjadi salah satu kegiatan penting dalam rumah tangga jaman sekarang.
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Pesan (VIII)

suar

i Alishan

Yangmingshan

laut di Hualien dan pemandangan alam lainnya. Yang lain yaitu Chiufen, 
Lukang, Tachia, Tahsi serta pemandangan tempat perbelanjaan dari jaman 
dahulu yang dalam beberapa tahun belakangan ini juga menjadi kesenangan 
para turis.

Yushan
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Bagi yang bermain ke luar negeri atau ke Cina Daratan, jangan 
sembarang membawa masuk hewan, tumbuh-tumbuhan dan 
produk yang terlarang (seperti tertera dalam daftar berikut); kalau 
ada membawa hewan, tumbuh-tumbuhan dan produk tersebut, 
harus mengisi formulir bea cukai dan melewati jalur merah untuk 
diperiksa. Bagi yang melanggar kenentuan membawa hewan, 
tumbuh-tumbuhan dan produk yang terlarang tetapi tidak mengisi 
formulir bea cukai, akan dikenakan denda variatif.
* Hewan, tumbuh-tumbuhan dan produk yang dilarang bawa masuk:
Jenis Senyawa hidup produk

Hewan Anjing, kucing, kelinci,
ternak burung, tikus dll.

1. Daging mentah, daging bekuan, 
daging dingin dan produknya 
(sosis, dendeng, bakso, hundun, 
bebek bakar dll)

2. Olahan yang mengandung 
daging (mie instant, kaldu 
ayam, mengandung ekstrak 
ayam dll)

3. Biosampel produk telur, rusa, 
serum darah dll ,  termasuk 
produk yg dimasak matang, 
dikeringkan, diolah, dalam 
kemasan kedap udara.

Tumbuh-
tumbuhan

1.Buah segar.
2. Serangga hidup atau mahkluk 

hidup yg berbahaya. 
3. Tanah, tumbuhan yg masih 

disertai tanah atau organisme 
berbahaya.

4. P roduk  tumbuhan  yang 
d i l a r a n g  d i i m p o r  d a r i 
wilayah wabah atau dikirim 
transit dari wilayah wabah.

Produk tumbuhan yang dilarang 
diimpor dari wilayah wabah atau 
dikirim transfer dari wilayah 
wabah.

Penentuan tentang karantina penumpang, dapat melihat bagian 
Peraturan yang perlu diperhatikan tentang karantina penumpang, di 
situs http://www.baphiq.gov.tw
Biro Pengawasan dan Karantina Kesehatan Hewan dan Tumbuhan
Telepon pusat : 886-2-23431401  Fax : 886-2-23322200

Barang larangan apa saja yang tidak boleh dibawa pulang ke 
Taiwan setelah bermain ke luar negeri ?
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Keselamatan Diri

Struktur Kesejahteraan di Taiwan
Kesetaraan Gender Saling

Menghormati
Keselamatan diri sendiri
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Kesejahteraan Masyarakat dan Keselamatan Diri

Asuransi Masyarakat adalah sejenis sistim asuransi, asuransi 

masyarakat yang terpenting di Taiwan antara lain: Asuransi tenaga 

kerja, asuransi kesehatan petani, asuransi kelompok murid, asuransi 

hari tua dan kesehatan rakyat dan lainnya, sehingga kehidupan rakyat 

mendapatkan jaminan. Menghindari bila rakyat menderita penyakit, 

saat usia lanjut atau meninggal, karena kehilangan pemasukan dan tidak 

mampu berobat sehingga menjadi miskin. Di antara asuransi kesehatan 

rakyat yang ada, Asuransi Kesehatan Rakyat adalah yang terpenting 

di Taiwan. Bagi pasangan asing di Taiwan yang memiliki surat ijin 

8584

D
irektorat Jenderal Im

igrasi K
em

endagri



K
eselam

atan diri

menetap, bertempat tinggal di Taiwan genap 6 bulan berturut-turut atau 

pernah ke luar negeri 1 kali tidak melebihi 30 hari, setelah jumlah hari 

berada di Taiwan yg sesungguhnya dikurangi jumlah hari di luar negeri, 

pada saat jumlah harinya mencapai genap 6 bulan, dapat bergabung 

dalam Asuransi Kesehatan Rakyat. Tetapi bagi yg bekerja mempunyai 

majikan tetap, harus bergabung dalam Asuransi Kesehatan Rakyat pada 

hari bermulainya bekerja, tidak perlu menunggu selama 6 bulan.

   3.Pelayanan Kesejahteraan
 Demi menyelesaikan masalah para pendatang baru dalam 
menghadapi kesulitan berbahasa, Kementerian Dalam Negeri 
Taiwan khusus membuat program dengan menyediakan「Hotline 
informasi kehidupan di Taiwan bagi orang asing 0800-024-111」

secara gratis memberi layanan yaitu 7 macam bahasa yaitu bahasa 
Mandarin, Inggris, Jepang, Vietnam, Indonesia,Thailand, Kamboja. 
Jenis pelayanan termasuk: Bimbingan konsultasi beradaptasi dalam 
lingkungan, pendidikan, pelayanan pencarian kerja, kesehatan dan 
berobat, keselamatan diri, pendidikan anak-anak serta perundangan izin 
tinggal dan menetap. Bila mengalami kesulitan apapun, atau mengalami 
kesulitan berkomunikasi dalam kehidupan di Taiwan, dapat segera 
menghubungi nomor telepon gratis ini. 

 Selain itu, di 22 kota dan kabupaten Taiwan telah dibentuk “Pusat 

Pelayanan Rumah Tangga bagi Pasangan asing” (keterangan lebih 

jelas pada lampiran 4), selain berdasar pada kebutuhan pasangan asing 

sendiri maupun keluarganya, juga menyediakan keselarasan pelayanan, 

misalnya: Pelayanan konsultasi yang menyangkut masalah pasangan 

asing, pelayanan perhatian dengan kunjungan ke rumah, membantu 

mengajukan permohonan kesejahteraan masyarakat, menyelenggarakan 

berbagai pelajaran dan kursus, seperti pelajaran utama beradaptasi dalam 

kehidupan, belajar ketrampilan dalam kehidupan dan kerajinan tangan, 

kursus pendidikan dalam keluarga, pertumbuhan kelompok, kegiatan 

aneka ragam kebudayaan dan lainnya.

   4. Bantuan Masyarakat
 Bantuan masyarakat ini yang terpenting adalah membantu keluarga 

yang lemah, membantu keluarga yang dalam kesulitan, bantuan 

kehidupan bagi balita, bantuan bila mengalami sekolah, bantuan bila 

mengalami musibah atau pengobatan dan lainnya. Di antaranya bantuan 

keluarga yang dalam kesulitan sangat besar artinya bagi keluarga 

pasangan asing yang terperosok dalam kesulitan kehidupan. Jenis 

bantuan termasuk bantuan kehidupan darurat, tunjangan kehidupan anak-

anak, bantuan pendidikan anak-anak, bantuan pengobatan, tunjangan 

penitipan balita, bantuan hukum penuntutan perkara dan bantuan kredit 

dana wiraswasta.

Hotline informasi kehidupan di 
Taiwan bagi orang asing (Gratis)

0 8 0 0 - 0 2 4 - 111
Waktu pelayanan, sebagai berikut:
★  Bahasa Mandarin, Inggris, Jepang: 24 jam, tiada libur sepanjang 

tahun.
★	 	Bahasa Vietnam: Senin-Jumat jam 09:00 - jam 17:00 (tidak 

termasuk hari libur nasional dan libur lain)

★ Bahasa Indonesia, Thailand, Kamboja:
  Senin-Jumat jam 13:00 - jam 17:00 (tidak termasuk hari libur 

nasional dan libur lain)
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( IX )

Anda juga dapat menghubungi Kementerian Kesehatan dan 
Kesejahteraan “Saluran Ketentraman Hati 0800-788995”, yang 
menyediakan pelayanan konsultasi ahli dalam menyelesaikan masalah 
kejiwaan dan perasaan hati.

M

Bila keluarga mengalami kesulitan keuangan dan kehidupan, dapat langsung 
mendatangi kantor pemerintah di kota atau kabupaten setempat untuk 
mendapat bantuan.

Badan Pengurus: Dinas Sosial di berbagai kota dan kabupaten setempat

penitipan balita, bantuan hukum penuntutan perkara dan bantuan kredit 
dana wiraswasta dan lainnya.
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 Kesetaraan Gender Saling Menghormati
 Komite Kesetaraan Gender Eksekutif Yuan ROC (Taiwan) guna 
mewujudkan “Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi 
terhadap perempuan (CEDAW)”, berusaha meningkatkan pemahaman 
masyarakat tentang kesetaraan gender dan saling menghormati, 
menyadarkan masyarakat untuk tidak toleran terhadap kekerasan 
gender, meningkatkan pengertian gender pihak yudisial dan kejaksaan 
dalam menangani kasus kekerasan pada wanita dan anak, dewasa 
ini Komite yang bersangkutan dalam panduan kebijakan kesetaraan 
gendernya merencanakan upaya perwujudan tujuh isu utama yakni 
“Kekuasaan, Kebijakan dan Daya Pengaruh”, “Pekerjaan, Ekonomi, dan 
Kesejahteraan”, “Pendidikan, Kebudayaan dan Media”, “Keselamatan 
diri dan Yudisial”, “Kesehatan, Pengobatan dan Perawatan”, “Jumlah 
penduduk, Perkawinan dan Keluarga” dan “Lingkungan, energi dan 
teknologi”, untuk menciptakan lingkungan hidup yang aman dan damai. 
 Kalau ada kasus pengaduan apapun yang berkaitan dengan gender, 
silahkan menghubungi “Kotak surat pengaduan kesetaraan gender” 
Komite Kesetaraan Gender Eksekutif Yuan. (Situs: http://www.gec.
ey.gov.tw)

 Keselamatan diri sendiri
 Masalah yang sering dialami oleh para pendatang baru, dimulai 
dari kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan serta perdagangan 
manusia dan lainnya, penjelasan ke 3 hal tersebut seperti di bawah ini:



1.

2.

3.

K
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hindari memicu kemarahan.

perlindungan 113 “Pusat  Pencegahan Pelecehan Seksual dan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (daftar lampiran 6) di setiap 
kota dan kabupaten setempat untuk mencari pertolongan.

Kekerasan seksual
Yang dinamakan kekerasan seksual adalah melakukan hubungan 

seksual dengan perbuatan bengis, memaksa, mengancam, menakuti, 
hipnotis atau perbuatan yang tidak diinginkan. Perbuatan kekerasan 
seksual yang parah, termasuk: hubungan seksual, hubungan oral, pancaran 
air mani diluar tubuh, bersentuhan dengan alat kelamin, dan lainnya.
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Jika dalam keadaan tidak beruntung mengalami 
kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan 
seksual, saya harus kemana mencari bantuan?

sosial.

darurat, pengobatan kejiwaan, bimbingan serta penampungan 
yang aman, dapat menelepon saluran perlindungan 113 “Pusat  
Pencegahan Pelecehan Seksual dan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga” di setiap kota dan kabupaten setempat untuk mencari 
pertolongan.

penanganannya.

Setiap kota dan kabupaten di Taiwan telah dibentuk ”Pusat Pencegahan 
kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga” yang menyediakan 
bantuan hukum, penentuan diagnosa dan memberi pengobatan darurat, 
pengobatan kejiwaan, bimbingan, penampungan yang aman dan lainnya 
bagi pasangan asing. Andai kata mengalami kekerasan seksual dan 
kekerasan dala rumah tangga, kami sarankan untuk segera menghubungai 
telepon bebas pulsa “Saluran perlindungan 113”, atau menuju kantor 
“Pusat pencegahan pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah 
tangga” pemerintah kota dan kabupaten untuk mendapat pertolongan, 
atau menelpon “Saluran pertolongan darurat 110” dan melapor ke kantor 
polisi di wilayah setempat, meminta pertolongan pengobatan ke kantor 
kesehatan dan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk dikeluarkan 
surat perlindungan atau mengajukan gugatan.
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Yang dimaksud dengan pelecehan adalah selain pelanggaran kekerasan 
seksual, melakukan perbuatan asusila yang bertentangan dengan keinginan 
pihak lain, termasuk salah satu kondisi dibawah ini:

Apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual? 
Andai kata terjadi pelecehan seksual, bagaimana 
mencari bantuan?

Dengan menuruti atau menolak kehendak orang lain yang dijadikan 
sebagai prasyarat orang lain untuk mendapatkan atau menyebabkan 
kehilangan atau kerugian yang menyangkut hak atas pekerjaan, pendi-
dikan, latihan, pelayanan, serta perencanaan dan kegiatan.

Korban dapat melapor ke kantor polisi, polisi dengan wewenang tugasnya 
akan menyelesaikan dan juga membuat catatan laporan pemeriksaan serta 
menjaga bukti yang ada. Sedangkan bagi pekerja yang pada saat bekerja, 
siapapun yang melakukan pelecehan atau menimbulkan lingkungan yang 
tidak bersahabat terhadapnya atau majikan melakukan pelecehan seksual 
sebagai pertukaran syarat terhadap pegawainya atau pencari kerja, maka 
berdasarkan ketentuan Undang-undang Kesetaraan Gender Dalam Peker-
jaan, dapat mengadu lewat prosedur pengaduan yang didirikan oleh perusa-
haan atau instansi tersebut.
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perbuatan yang bengis, memaksa, menakuti, menahan, mengontrol, 

penggunaan obat, hipnotis, menipu, sengaja tidak memberitahu 

info penting pembelengguan hutang yang tak layak, menggunakan 

ketidakmampuan orang lain dalam keadaan yang tak menguntungkan 

atau cara lain yang bertentangan dengan kemauan diri sendiri, untuk 

melakukan perekrutan, jual beli, menahan, mengirim, menyerahkan, 

menerima, menyembunyikan, mengisolasi, menjadi perantara, memberi 

tumpangan orang lokal atau orang asing, atau dengan cara-cara di atas 

melakukan perdagangan seksual, bekerja dengan imbalan yang tak 

layak atau mengambil organ tubuh; Bermaksud menyebabkan anak di 

bawah usia 18 tahun untuk melakukan pekerjaan seksual, pekerjaan 

dengan imbalan yang tak layak atau diambil organ tubuhnya dengan 

melakukan perekrutan, jual beli, menahan, mengirim, menyerahkan, 

menerima, menyembunyikan, mengisolasi, menjadi perantara, atau 

memberi tumpangan anak di bawah usia 18 tahun, atau menyebabkan 

anak di bawah usia 18 tahun untuk melakukan pekerjaan perdagangan 

seksual, bekerja dengan imbalan tak layak atau diambil organ tubuhnya, 

ini semua disimpulkan sebagai perdagangan manusia.

 Kelompok organisasi perdagangan manusia sering menggunakan 

tipu muslihat, yaitu: menjanjikan menyediakan pekerjaan, memberikan 

pendidikan atau kesempatan menikah, pengurusan paspor bebas biaya, 

mendapatkan visa kunjungan/turis, membantu mendapatkan surat ijin 

kerja, antar jemput saat keluar dan masuk suatu negara dan lainnya.

 Perdagangan manusia adalah: tindakan yang bermaksud agar orang 

lain melakukan pekerjaan asusila, bekerja dengan imbalan yang tak 

layak atau mengambil organ tubuh orang lain, memperlakukan dengan 



K
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atan diri

Korban perdagangan manusia tidak membedakan jenis usia, jenis 
kelamin, kemungkinan wanita atau anak-anak bahkan pria dewasa. 
Dengan demikian kami ingatkan agar Anda lebih meningkatkan 
kewaspadaan “mempertimbangkan dengan jelas dan segera mencari 
pertolongan”. Para pelaku perdagangan manusia bukan semuanya orang 
asing, kemungkinan teman yang kita telah kenal, tetangga atau kerabat, 
mungkin juga organisasi atau perorangan. 

Simpan baik-baik paspor dan tiket pesawat.
Setiap saat membawa nomor telepon keluarga dan mengingat 
nomor telepon bebas pulsa untuk mencari bantuan: 110 saluran 
bebas pulsa bantuan pertolongan, atau 02-2388-3095 saluran 
pemberitahuan perkara perdagangan manusia atau 1955
(Kementerian Tenaga Kerja).
Jagalah keamanan tubuh sendiri, supaya tidak mudah dicelakai 
orang lain.

atau Kementerian Tenaga Kerja

Jika mempunyai kesempatan berbicara dengan orang yang diperkirakan 
sebagai korban perdagangan manusia, Anda dapat mencoba menyingkir-
kan orang yang menemaninya, seperti pasangan hidup, keluarga atau 
majikan, karena orang tersebut kemungkinan justru anggota perdagangan 
manusia yang berpura-pura.
Anda dapat mengajukan beberapa pertanyaan seperti di bawah ini untuk 
membantu mengenali apakah benar-benar korban perdagangan manusia.
1. Apakah Anda pernah mencoba meninggalkan tetapi justru mendapat 

ancaman atau dicelakai?
2. Bagaimana persyaratan tempat tinggal atau pekerjaan Anda?
3. Anda tinggal dan makan di mana?
4. Dalam hal makan, tidur atau ke kamar kecil apakah ada yang menga-

wasinya?
5. Apakah jendela dan pintu dalam keadaan terkunci?
6. Apakah ada orang yang mengancam keluarga Anda, memaksa Anda 

untuk melakukan pekerjaan yang bukan atas kehendak sendiri?
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Imunisasi Balita dan anak-anak

Rakyat

Pemeriksaan Kandungan, Ibu Hamil
Rakyat, hidup tanpa kecemasan
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R
akyat

Asuransi Kesehatan Rakyat Menambah 
Nilai Kesehatan

Bergabung dengan Asuransi Kesehatan Rakyat, hidup 
tanpa kecemasan
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paling utama. Para pasangan asing setelah tiba di Taiwan juga dapat 
mengajukan permohonan sesuai peraturan yang ada untuk bergabung 
dalam asuransi kesehatan rakyat. Cara pasangan asing bergabung dalam 
asuransi kesehatan rakyat dan jenis pelayanan adalah sebagai berikut:
   1. Syarat bergabung dalam asuransi:

Bagi pemilik surat ijin menetap di wilayah Taiwan dan telah 
menetap berturut-turut selama 6 bulan atau pernah berkunjung ke luar 
negeri satu kali tidak melebihi 30 hari, setelah jumlah hari menetap 
yang sesungguhnya dikurang jumlah hari di luar negeri, maka pada hari 
berada di Taiwan genap 6 bulan, dapat turut  bergabung dalam Asuransi 
Kesehatan Rakyat. Tetapi bagi yang mempunyai majikan, sejak direkrut 
sebagai pekerjanya, maka hari itu juga telah dapat bergabung dalam 
Asuransi Kesehatan Rakyat, tidak harus menunggu selama 6 bulan.
   2. Prosedur pendaftaran:

Para warga asing yang memenuhi persyaratan bergabung dalam 
Asuransi Kesehatan Rakyat harus melampirkan fotokopi surat ijin 
menetap, juga mengikuti prosedur pengurusan di bawah ini.

▲
  Bagi yang mempunyai majikan, dapat mengajukan permohonan 

Asuransi Kesehatan Rakyat melalui instansi tempatnya bekerja.

▲

  Pasangan asing yang tidak memiliki pekerjaan, harus telah 
menetap berturut-turut 6 bulan atau pernah berkunjung ke luar 
negeri satu kali tidak melebihi 30 hari, dan setelah jumlah hari 
menetap yang sesungguhnya dipotong jumlah hari di luar negeri, 
pada hari genap 6 bulan, dapat bergabung atas nama Asuransi 
Kesehatan Rakyat suami/istri warga Taiwan.

▲

  Pasangan asing yang tidak memiliki pekerjaan juga tidak 
memenuhi persyaratan untuk turut dengan pihak keluarga 
bergabung dalam Asuransi Kesehatan Rakyat ini, harus menetap 
berturut-turut selama 6 bulan atau pernah berkunjung ke luar 
negeri satu kali tidak melebihi 30 hari, setelah jumlah hari 
menetap yang sesungguhnya dikurang jumlah hari di luar 



yang dibatasi untuk 10 kali pemeriksaan janin. Mulai 1 Januari 2014 
mencontoh「penentuan fasilitas medis untuk pengobatan, pencegahan dan 
kesehatan」memberi standar bantuan yang sama seperti pemeriksaan wanita 
hamil Taiwan.

Dengan melampirkan surat permohonan bantuan ini dan buku pedo-
man kesehatan pemeriksaan kehamilan, segera dapat melakukan 
pemeriksaan ke rumah sakit atau klinik bersalin, dengan demikian 
rumah sakit akan mengurangi biaya pemeriksaan.

Surat yang harus disiapkan untuk permohonan bantuan pemeriksaan 
kehamilan sebelum bergabung dalam Asuransi Kesehatan Rakyat:

Surat ijin menetap atau visa turis (asli).

A K
R

A K R
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akyat

Apa yang dimaksud dengan pemeriksaan pada leher 
rahim (papsmear)? Kemana saya dapat melakukan 
pemeriksaan?

Para kaum perempuan yang memiliki pengalaman hubungan seksual, 
hendaknya setiap 3 tahun 1 kali melakukan pemeriksaan leher rahim, 
pemerintah memberikan pelayanan pemeriksaan leher rahim/papsmear 
kepada wanita yang berusia 30 tahun ke atas sebanyak 1 tahun sekali.

Surat yang diperlukan: Kartu Asuransi Kesehatan Rakyat dan KTP .

dapat dipasang 6 minggu setelah melahirkan, keberhasilannya dalam 
mencegah kehamilan mencapai di atas 95%.

Bagaimana saya harus memilih cara yang tepat 
untuk mencegah kehamilan?

vagina, 1 malam sebelum pemeriksaan jangan melakukan hubungan 
seksual, dan hindari pemeriksaan saat masa haid.

Sebelum memilih alat pencegah kehamilan macam apapun, harus berkon-
sultasi terlebih dahulu dengan dokter, pilih sesuai dengan kondisi diri 
sendiri, alat pencegah kehamilan yang sering digunakan seperti di bawah 
ini:

Obat minum pencegah kehamilan: semacam obat hormon dengan  
mengikuti peraturan pemakaiannya, penggunaan obat ini keberhasilan-
nya mencapai di atas 99%.
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negeri, maka pada hari genap 6 bulan, dapat membawa  fotokopi 
surat ijin menetap, mendatangi kantor kecamatan (kelurahan, 
walikota, wilayah) setempat untuk bergabung atas nama kantor 
tersebut dalam Asuransi Kesehatan Rakyat.



mencapai hampir 100%.

3.Hal pelayanan Asuransi Kesehatan Rakyat:

4.Saat berobat jangan lupa membawa “Kartu Asuransi Kesehatan”

juga menanggung sebagian biaya perawatan.

Kondom: Bila setiap kali melakukan hubungan badan dapat menggu-
nakan dengan tepat maka keberhasilannya dapat mencapai di atas 87%.

R
akyat
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 Tidak saja berobat, mengambil obat atau pemeriksaan kesehatan, 
harus selalu ingat untuk membawa “Kartu Asuransi Kesehatan”, 
di depan pintu klinik atau rumah sakit yang terlihat petunjuk kartu 
kesehatan IC, menandakan dapat menggunakan kartu tersebut untuk 
berobat, mohon diperhatikan perbedaan biaya dasar pendaftaran 

berobat dan biaya pembayaran lainnya yang ditanggung oleh Asuransi 
Kesehatan Rakyat pada klinik berobat dan rumah sakit. Jika saat berobat 
Anda tidak membawa Kartu Asuransi Kesehatan, maka keseluruhan 
biaya pengobatan harus Anda bayar semuanya dan dalam waktu 10 hari 
(tidak termasuk hari libur) dengan  membawa Kartu Asuransi Kesehatan 
kembali ke rumah sakit atau klinik tersebut, klinik atau rumah sakit 
akan memotong biaya semestinya dan sisanya akan dikembalikan 
kepada Anda.



R
akyat
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2. Menyimpan buku catatan imunisasi dan registrasi ulang

 Data dari instansi dan tanggal melakukan imunisasi pada bayi 

hendaknya dicatat pada satu tempat “Tabel catatan dan waktu 

imunisasi” (sekarang tergabung pada buku panduan kesehatan balita 

dan anak-anak), catatan ini hendaknya disimpan dengan baik karena 

nantinya diperlukan sebagai bahan kajian pemeriksaan kesehatan oleh 

para pekerja di rumah sakit. Pada saat anak-anak masuk sekolah Taman 

Bermain, Taman Kanak-kanak dan SD, maka harus melampirkan 

fotokopi buku panduan kesehatan ini, setelah melalui pemeriksaan 

dari badan kesehatan, bila didapati belum selengkapnya melakukan 

imunisasi, maka harus melakukan imunisasi susulan. Bila bersekolah, 

bekerja atau imigran ke luar negeri, beberapa negara juga membutuhkan 

surat keterangan imunisasi ini. Bila buku catatan imunisasi anak-

terpenting, sekali didapati hamil, selain perlu mendatangi rumah sakit 

atau klinik untuk pemeriksaan kehamilan, saat usia kehamilan 4 bulan 

juga harus melakukan pemeriksaan tes penyakit AIDS untuk memeriksa 

apakah termasuk penderita AIDS.

 Ibu hamil penderita penyakit virus AIDS harus melakukan penelitian 

pemeriksaan secara berkala serta bekerja sama untuk mendapatkan 

pengobatan sebelum dan sesudah melahirkan, selain itu memilih cara 

yang tepat untuk melahirkan dan memberi susu pengganti ASI, untuk 

mewaspadai terinfeksi langsung ibu dan anak. Dapat juga langsung 

menghubungi kantor kesehatan di wilayah setempat untuk mendapatkan 

informasi, menyangkut informasi lainnya dapat melalui situs Pusat 

Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan 

(http://www.cdc. gov.tw) atau saluran konsultasi 1922.

 Selain itu berdasarkan「Penentuan penjaminan pencegahan 

penularan HIV dan hak seseorang yang tertular」, kalau orang 

asing tertular HIV dari pasangan warga Taiwan atau tertular saat 

menjalankan perawatan di rumah sakit Taiwan dan warga yang tiada 

data kependudukan mempunyai hubungan famili tergolong urutan 

keluarga tingkat II dengan warga yang memiliki data kependudukan 

di Taiwan, maka ia dapat mengajukan permohonan kepada badan 

pemerintah yang berwajib, untuk mendapatkan hak tinggal, menetap dan 

menerima pengobatan gratis yang legal. Peraturan yang bersangkutan 

dan formulirnya dapat dilihat pada situs Pusat Pengendalian Penyakit 

Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (http://www.cdc.gov.tw).

1. Bila anak-anak mondar-mandir pada 2 negara, bagaimana 

melanjutkan imunisasi

 Jika sering membawa putra-putri bolak-balik atau tinggal pada 

2 negara yang berbeda, berhubung jenis dan waktu imunisasi di tiap- 

tiap negara, atau kemungkinan karena unsur dari penyakit yang sedang 

berjangkit tidaklah sama, hendaknya terlebih dahulu mengerti akan jenis 

dan waktu imunisasi negara yang bersangkutan, selanjutnya dengan 

mengikuti peraturannya dapat melakukan imunisasi; setelah kembali 

dari negara yang bersangkutan, untuk melanjutkan imunisasi dapat 

membawa catatan imunisasi sebelumnya dan mendatangi puskesmas 

setempat atau rumah sakit atau klinik di berbagai kota dan kabupaten.



R
akyat

Pemeriksaan mamografi adalah sebuah teknologi dengan sinar X yang 
digunakan untuk memeriksa kondisi kesehatan payudara, cara ini dapat 
memeriksa pengapuran atau tumor pada payudara, atau kanker payudara 
stadium nol tanpa gejala, pada saat ini cara pemeriksaan tersebut meru-
pakan pilihan yang memberikan hasil terbaik. Penelitian di luar negeri juga 
mengkonfirmasikan bagi wanita berusia 50 tahun ke atas hendaknya 
melakukan pemeriksaan mamografi secara berkala, hal ini dapat menu-
runkan tingkat kematian sekitar 20-30%.

Bagi wanita usia 40-44 tahun yang dalam urutan keluarga tingkat II 
memiliki penyakit kanker payudara. (Urutan keluarga tingkat II adalah 
nenek dari ayah, nenek dari ibu, ibu, anak perempuan, kakak adik 
perempuan yang menderita penyakit kanker payudara). 
Bagi wanita usia 45-69 tahun, dengan membawa kartu ASKES 
menjalankan pemeriksaan mamografi, rumah sakit yang melakukan 
pemeriksaan mamografi dapat melihat informasinya pada situs Badan 
Kesehatan Nasional (http://www.hpa.gov.tw) atau menghubungi 
puskesmas setempat.
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anak hilang, maka dapat mendatangi badan kesehatan semula untuk 

registrasi ulang, bila melakukan imunisasi pada tempat yang berbeda, 

maka dapat mendatangi puskesmas sesuai tempat tinggal kartu keluarga 

untuk melakukan pemeriksaan apakah data imunisasi telah terdaftar 

dalam komputer secara online (biasanya data imunisasi pada puskesmas 

atau rumah sakit atau klinik akan dilanjutkan ke puskesmas tempat 

kartu keluarganya tercatat), yang berarti puskesmas dapat memberikan 

registrasi ulang.

Jerman atau surat keterangan imunisasi. Saat ini Pusat Pengendalian 

Penyakit menyediakan bagi wanita pasangan hidup warga asing usia 

subur 15-49 tahun, yang pada saat mengurus surat menetap atau yang 

telah mendapat surat menetap atau tinggal, bila dalam laporan terlihat 

kekebalan daya tahan tubuhnya  negatif, maka dapat mendatangi 

puskesmas setempat untuk melakukan imunisasi MMR (imunisasi 

3-in-1: vaksin campak, vaksin gondok, dan vaksin campak Jerman).



(XI)
p

p k p

Memasuki lapangan kerja,
mewujudkan impian

Menguasai informasi, raih 
kesempatan
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Saluran Konsultasi bebas pulsa Pusat Pelanggan Teknologi Pelayanan 
Pekerjaan Badan Perkembangan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga 
Kerja : 
Situs Pencarian Pekerjaan seluruh Taiwan : 
Atau situs pencarian pekerjaan Taiwan ( http://www.taiwanjobs.gov.tw )

Memasuki lapangan kerja, mewujudkan impian

Jika pasangan asing ingin mencari pekerjaan dapat membawa surat 
ijin menetap dan mendatangi kantor pemerintah pelayanan pencarian 
pekerjaan, kantor ini akan memberikan pelayanan pencarian berbagai jenis 
pekerjaan, termasuk pendaftaran membutuhkan pekerjaan, konsultasi 
pencarian pekerjaan, merekomendasikan pekerjaan, mendampingi saat 
wawancara dan pelayanan koordinasi dengan pemberi kerja. Pasangan 
asing juga dapat menghubungi saluran bebas pulsa Pusat Pelanggan 
Teknologi Pelayanan Pekerjaan Badan Pengembangan Tenaga Kerja 
Kementerian Tenaga Kerja: 0800-777-888, yang memberikan pelayanan 
24 jam, atau memperoleh informasi melalui situs informasi pencarian kerja 
nasional Badan Perkembangan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja 
(website : www.ejob.gov.tw atau www.taiwanjobs.gov.tw).

Perekonomian Taiwan sangatlah makmur, memiliki berbagai macam 
kesempatan kerja dan berwiraswasta. Para pasangan asing cukup dengan 
memiliki surat ijin menetap (ARC), ijin menetap permanen atau surat 
tinggal penduduk Taiwan, maka tidak perlu mengajukan permohonan surat 
ijin kerja, juga tidak harus memiliki KTP telah dapat bekerja di Taiwan.
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Pemberi kerja hendaknya berdasarkan peraturan untuk mendaftar-
kan pasangan asing turut bergabung dalam Asuransi Tenaga Kerja 
(ASTEK), Asuransi Lapangan Kerja dan Asuransi Kesehatan Rakyat 
(ASKES), dipekerjakan oleh perusahaan yang sesuai dengan undang-
undang standar ketenagakerjaan, gaji yang diberikan harus sesuai 
dengan gaji terendah yang ditentukan oleh pemerintah (gaji pokok teren-
dah dewasa ini NT$19.273/bulan, atau NT$115/jam).

Pasangan asing pada saat mencari kerja atau direkrut bekerja, harus 
mendapat jaminan "peraturan pelayanan pencarian pekerjaan" dan 
"peraturan kesetaraan gender", termasuk saat pencarian kerja, wawan-
cara, masuk kerja, distribusi, penempatan, pengujian, pangalihan 
jabatan, pembayaran gaji, pensiun, dan berhenti bekerja, pemberi kerja 
tidak boleh dikarenakan dia adalah pasangan asing maka melakukan 
perlakuan yang berbeda atau diskriminasi. Juga tidak boleh dikarenakan 
pasangan asing menikah, mengandung atau melahirkan maka member-
hentikannya dari pekerjaan.

Memberikan pelayanan mendampingi saat wawancara dan 
berkoordinasi dengan pemberi kerja.
Memberikan subsidi kerja sementara, belajar di lapangan kerja 
dan Program beradaptasi kembali, memberi peluang kerja jangka 
pendek.

Bila pasangan asing memiliki kebutuhan lain, maka dapat mem-
bantunya mengalihkan ke organisasi kesejahteraan masyarakat 
atau instansi kesehatan dan pengobatan. 

Menguasai informasi, raih kesempatan
 Pasangan asing yang kehilangan pekerjaan, dapat secara gratis turut 
serta latihan bekerja yang diselenggarakan oleh Badan Perkembangan 
Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja atau turut serta latihan kerja 
yang diselenggarakan oleh pemerintah kota maupun kabupaten, untuk 
membantu belajar mendapatkan ketrampilan di suatu bidang tertentu, 
serta menambah kecakapan dalam bekerja. Jenis latihan bekerja 
termasuk kecantikan, ketrampilan rambut, membuat makanan dan 
minuman/boga, dokumentasi komputer, pengasuh anak, petugas peraw, 
pengelola rumah tangga dan lainnya. Saat mengikuti latihan juga 
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Pelayanan Langsung: Instansi pelayanan pencarian kerja nasional di 
berbagai tempat atau pusat pelayanan pencarian kerja, badan pencarian 
kerja swasta.

ejob.tw), atau situs peluang kerja Taiwan (situs: www.taiwanjobs.gov.tw)
pengumuman mencari pekerja pada website pemerintah di berbagai 
daerah, website pencari pekerja non pemerintah/swasta.

Pada saat bekerja bila mengalami perlakuan diskrimi-
nasi, saya dapat mengajukan protes melalui jalur apa?

Bila saat mencari pekerjaan pasangan asing mempunyai pertanyaan, 
silahkan menghubungi pusat pelayanan pekerjaan untuk mendapatkan 
bantuan. Bila pasangan asing mendapati kondisi bahwa pemberi kerja 
melanggar “peraturan dasar ketenagakerjaan”, “peraturan pelayanan penca-
rian kerja”, “peraturan kesetaraan gender pekerja”, dapat segera mendatangi 
badan pengurus setempat (Dinas Tenaga kerja atau Dinas Sosial di tiap kota 
dan kabupaten) untuk mengajukan protes. Badan pengurus akan memeriksa 
sesuai peraturan, bila didapati kebenarannya, maka pemberi kerja akan 
dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.
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tersedia penjagaan anak sementara atau tunjangan biaya penitipan anak, 
agar para pelajar tidak perlu cemas dalam belajar. Bagi yang memenuhi 
syarat peningkatan penempatan kerja pasangan asing dan pasangan 
berasal dari Cina Daratan, dapat mengajukan permohonan tunjangan 
latihan bekerja dan biaya hidup. Berbagai pelajaran latihan bekerja  
ini dapat dicari informasinya dengan mendatangi kantor pelayanan 
pencarian pekerjaan atau melihat situs Badan Perkembangan Tenaga 
Kerja Kementerian Tenaga Kerja.

 Jika Pasangan asing ingin ujian untuk mendapatkan sertifikat, harus 
memiliki kartu ijin menetap (kartu ARC). Selain itu untuk pendaftaran 
salah satu dari masakan Tionghoa, perawat, kecantikan, tata rambut, 
suster pengasuh anak semua yang ada pada kategori C, harus memilih 
dan memastikan wilayah untuk mengajukan permohonan ujian audio 
Mandarin, informasi untuk mendapatkan sertifikat dapat melihat 
panduan pelbagai tahun atau bertanya pada Pusat Penilaian Ketrampilan 
Badan Perkembangan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja.

Situs Online Job Taiwan Badan Perkembangan Tenaga Kerja 
Kementerian Tenaga Kerja
http://www.taiwanjobs.gov.tw

Pusat Penilaian Ketrampilan Badan Perkembangan Tenaga Kerja 
Kementerian Tenaga Kerja   http：//www.labor.gov.tw
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Hak mewarisi yang efektif, hidup



Bagaimana cara mengurus penghasilan dari hasil kerja keras? Saat 
selangkah demi selangkah menjadi “orang kaya kecil”, juga jangan lupa 
“jujur dalam membayar pajak”, karena ini merupakan kewajiban seluruh 
rakyat!

Menguasai secara efektif dalam mengatur pemasukan dan pengelu-
aran keuangan rumah tangga adalah dasar suatu kebahagiaan rumah 
tangga. Rakyat di Taiwan dapat melalui beberapa jalur untuk berinvestasi, 
perencanaan mengatur keuangan, misalnya menabung di bank, membeli 
berbagai jenis saham dan lainnya. Di Taiwan, dalam menjalankan hasil 
pengelolaan investasi untuk mencari untung atau mendapat bunga, 
hendaknya mengikuti peraturan perundangan perpajakkan.

Pada saat membuka rekening di bank, dapat langsung menuju 
meja informasi dengan menunjukkan surat tanda pengenal, 
pegawai pelayanan akan membantu prosedurnya hingga selesai. 
Yang terpenting dalam prosedur ini, termasuk:

Demi menjamin hak dan kepentingan pelanggan, pegawai

1. Permohonan di Bank, Pos Giro serta Kartu Kredit
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Pegawai pelayanan akan bertanya kepada Anda, apakah

Saat ini berbagai bank memberikan salah satu fungsi pela-
yanan menabung, mengambil uang, mentransfer, membayar 
pajak, mengganti nomor sandi/pin dan memeriksa jumlah 
uang tabungan atau bila ingin menambahkan fungsi finansial 
kartu ATM, seperti kartu kredit, kartu uang kontan atau 
penarikan sistim internasional, penabung harus melakukan 
perjanjian terlebih dahulu.

Prosedur Membuka Rekening Bank
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Bagi pemohon yang tidak dapat berkomunikasi bahasa 
Mandarin atau Inggris, dapat meminta orang ketiga untuk 
membantu bersama-sama mengurusnya, orang ketiga ini 
harus memperlihatkan KTP Taiwan dan juga menyerahkan 
fotokopinya.

Dokumen tanda pengenal:
“Paspor” dan “Surat ijin menetap (atau nomor induk/sama 
dengan nomor surat ijin menetap”.
Stempel nama (tinggalkan contoh stempel untuk pengecekan)
Jumlah uang yang akan ditabung (lebih dari NT$10.)

Prosedur pengurusan: 
Mengisi “Surat permohonan membuka rekening Pos giro”(2 
lembar), Surat perjanjian pembukaan rekening dan Kwitansi 
menabung, lalu bersamaan dengan dokumen yang disebut-
kan di atas bawa ke salah satu cabang Pos giro untuk pengu-
rusan membuka rekening.
Pembuka rekening yang bukan warga setempat, harus 
melampirkan surat keterangan (mis: setempat tidak ada 
kantor pos giro di dekat tempat tinggal atau dekat tempat 
kerja, sekolah, tinggal menumpang dengan orang lain, 
tempat sewa rumah dan unsur lainnya), setelah melalui 
pemeriksaan kebenarannya baru dapat diterima permo-
honannya.
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 Pasangan asing yang tidak ada tempat kediaman tetap dan berada di 

Taiwan pada tahun pajak yang sama tidak sampai 183 hari, kewajiban 

pajak dipotong saat diberi pihak pemberi imbalan, sehingga tidak 

perlu melakukan pelaporan pajak tahunan; Jika ada pemasukan yang 

tidak wajib dipotong saat diterima, sesuai ketentuan harus membuat 

pelaporan pajak. Jika suaminya (atau istri) sebagai perorangan yang 

bertempat tinggal di Taiwan, dapat memilih bersama suami (atau istri) 

bergabung membuat pelaporan pajak.

 Para pasangan asing yang memiliki tempat kediaman dan sering 

berada di Taiwan, atau tidak ada tempat kediaman tetapi di tahun 

pajak yang sama berada di Taiwan genap 183 hari, pada tahun saat 

menikah atau pada tahun saat bercerai, dapat memilih pisah atau 

bergabung dengan suami dalam melapor perpajakan; Pada tahun-tahun 

pajak selanjutnya, bila hubungan perkawinannya masih berlangsung, 

perhitungan pajak suami dan istri hendaknya digabung, juga dapat 

memilih nama suami atau istri sebagai wajib pajak. Saat melapor dapat 

langsung menuju Kantor Pajak Negara di wilayah kediaman pewajib 

pajak terdaftar kependudukannya.
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di dalam negeri Taiwan, maka seluruh harta hibah baik di dalam 

dan di luar negeri harus dijadikan satu sebagai retribusi pajak harta 

hibah.

2. Badan tempat melapor pajak:

▲

  Pajak warisan: Setelah warga Taiwan meninggal dunia, hendaknya 

mendatangi kantor pajak di wilayah tempat tinggal Anda untuk 
melapor.

▲

  Pajak harta hibah: Pasangan asing yang telah memiliki warga 

negara Taiwan dan sering berada di wilayah ROC Taiwan,  
hendaknya mendatangi kantor pajak di wilayah tempat tinggal 
Anda untuk melapor, yang lainnya melapor pada kantor pajak kota 
Taipei.

3. Waktu melapor:

▲

  Pajak warisan: Dalam waktu tidak lebih dari 6 bulan, setelah 

warga Taiwan meninggal dunia.
▲

  Pajak harta hibah: Bila jumlah pajak harta hibah yang diterima 

oleh  pasangan asing melebihi dari jumlah bebas pajak yang 
ditentukan maka dalam waktu 30 hari harus melapor.

▲

 Waktu melapor: Setiap tahun pada tanggal 1 Mei sampai 31 Mei.

▲

	 Cara melapor: Dapat menggunakan 3 macam cara  yaitu mengisi 

formulir, QR code atau melalui internet.

 Hak mewarisi yang efektif, hidup berakar di Taiwan
 Karena mendapat kemalangan yang mengakibatkan warga Taiwan 

meninggal dunia, dan saat pasangan asing sebagai pasangan hidupnya 

menjadi pewaris kekayaannya, maka harus mengikuti peraturan 

melapor "pajak warisan"; Jika pasangan  asing  mendapat hadiah dari 

warisan orang lain, juga harus melapor "pajak harta hibah" sesuai 

peraturan.

1. Jenis laporan pajak:

▲

  Pajak warisan: Setelah warga Taiwan meninggal, jumlah seluruh 

harta baik di luar maupun di dalam negeri hendaknya dijadikan 
satu untuk melakukan retribusi pajak warisan.

▲

  Pajak harta hibah: Bagi pasangan asing yang belum memiliki 

warga negara Taiwan, hanya harta yang berada di dalam negeri 

Taiwan sebagai harta hibah yang harus diretribusikan pajak; Bagi 

yang telah memiliki warga negara Taiwan dan juga sering tinggal 
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4. Surat yang diperlukan:

▲

  Pajak warisan: Formulir lapor pajak warisan, surat data 

kependudukan penghapusan nama pewaris yang meninggal,  data  
kependudukan ahli waris dan formulir sistim warisan masing-
masing 1 lembar.

▲

  Pajak harta hibahan: Formulir pajak harta hibah, fotokopi kartu 

keluarga orang yang mewarisi dan surat perjanjian mewarisi 
masing-masing 1 lembar.

▲

  Surat yang diperlukan untuk pengurusan lainnya dapat melihat 

buku penjelasan melapor pajak warisan atau melapor pajak 
mewarisi yang disediakan badan perpajakan negara.

  Akhir kata: Dengan berkarya dalam kehidupan di 
Taiwan, dapat membantu diri sendiri dan orang lain

 Setelah menjadi pendatang baru di Taiwan, menghadapi kehidupan 

baru di Taiwan, bagaimana menjaga kerukunan dan kebahagiaan 

kehidupan rumah tangga, harus mempunyai keinginan belajar, 

termasuk dalam berbahasa, menjaga kehidupan keluarga yang rukun 

dan bahagia, hidup rukun berdampingan bersama suami dan keluarga, 

mengenal berbagai badan pelayanan, belajar masakan Taiwan dan 

sebagainya, semua ini dapat membantu diri sendiri untuk lebih cepat 

beradaptasi dalam kehidupan lokal.

 Selain itu, apa yang telah kita pelajari hendaknya berbagi 

pengalaman dengan orang lain, membantu teman agar lancar dalam 

beradaptasi di Taiwan, juga memberi dorongan kepada mereka 

untuk aktif belajar dalam mencapai hubungan suami istri yang baik, 

sikap dalam menghadapi keluarga dan orang yang lebih tua serta cara 

mendidik anak-anak. Bahkan dapat menjadi tenaga sukarelawan di 

berbagi yayasan, organisasi swasta atau di lingkungan masyarakat, 

dengan berbagi pengalaman sendiri kepada orang lain, serta membantu 

teman yang baru datang untuk menjalankan kehidupan rumah tangga 

yang bahagia. Dengan demikian, dapat hidup berakar di kampung 

halaman baru di Taiwan, memperlihatkan kekuatan baru para imigran.
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Pos Pelayanan 
Kota New Taipei

1F., No. 135, Min-an St., Chunghe Dist., 
Kota New Taipei

02-82282090

No. 15, Kuangchou St., Chungcheng 
Dist., Kota Taipei

1F., No.12, Sec. 3, Chunghua Rd., Kota 
Hsinchu

1F., No. 133, Sanmin Rd., Kota Chupei, 
Kab. Hsinchu

Kota Taichung

Kota Taichung

02-23889393

03-5519905

04-8343307

Alamat & Telepon Kementerian Dalam Negeri Kantor 
Imigrasi

Hsinchu

Hsinchu

Changhua

Instansi

Gedung A, 11F., No. 18, Yi 1st. Rd., 
Chungcheng Dist., Kota Keelung

1F., No. 106, Hsienfu Rd., Kota Taoyuan, 
Kab. Taoyuan

No. 8, Lane 1291, Chungcheng Rd., Kota 
Miaoli, Kab. Miaoli

1F., No. 91, Kancheng St., Nantun Dist., 
Kota Taichung

No. 280, Chungshan Rd., Fengyuan Dist., 
Kota Taichung

No. 18, Hoping St., Kec. Yuanlin, Kab. 
Changhua

1F., No. 87, Wenchang St., Kota Nantou

1F., No. 38, Fuchien St., Kota Touliu, 
Kab. Yunlin

2F., No. 184, Wufeng N. Rd., East Dist., 
Kota Chiayi

1F., No. 60, Chungshan Rd., Kota Pintung

1F., No. 6, Sec. West, Hsiangho 2nd. Rd., 
Kota Putzu, Kab. Chiayi

7F., No. 436, Chengkung 1st. Rd., 
Chienchin Dist., Kota KaohsiungKota Kaohsiung

No. 115, Kangshan Rd., Kangshan Dist., 
Kota KaohsiungKota Kaohsiung

Kab. Yilan
4F., No. 16, Lane 160, Sec. 3, Chunching 
Rd., Kec. Luotung, Kab. Yilan

05-2166100

03-8329700

06-9264545

Chiayi

Chiayi

Pingtung

Hualien

Taitung

Penghu

Kinmen

Lienchiang

No. 370, Sec. 2, Fuchien Rd., Kota Tainan

1F., No. 353, Chungshan Rd., Shanhua 
Dist., Kota Tainan

5F., No. 371, Chungshan Rd., Kota 
Hualien, Kab. Hualien

No. 59, Changsha St., Kota Taitung, 
Kab. Taitung

1F., No. 177, Hsinsheng Rd., Kota 
Makung, Kab. Penghu

2F., No. 5, Sec. 1, Hsihai Rd., Kec. 
Chincheng, Kab. Kinmen

2F., No. 135, Dusun Fuwo, Desa 
Nankan, Kab. Lienchiang
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Kementerian

Direktorat Jenderal Kepolisian Divisi Internasional

Kantor Polisi Aviasi Seksi Urusan International

Kantor Kepolisian Seksi Urusan Luar Negeri Kota Taipei

Kantor Kepolisian Seksi Urusan Luar Negeri Kota Kaohsiung

Kantor Kepolisian Seksi Urusan Luar Negeri Kota New Taipei

Ext.4095,4096

Kantor Kepolisian Seksi Urusan Luar Negeri Kabupaten Yilan
No. 167, Sec. 2, Chungshan Rd., Kota Yilan, Kab. Yilan

No.7, Sec. 1, Chunghsiao E. Rd., Chungcheng Dist., Kota 
Taipei

No. 27, Hangchin N. Rd., Dusun Puhsin, Desa Tayuan, Kab. 
Taoyuan

No. 96, Yanping S. Rd., Chungcheng Dist., Kota Taipei

No. 260, Chungcheng W. Rd., Chienchin Dist., Kota 
Kaohsiung

No. 32, Fuchung Rd., Panchiao Dist., Kota New Taipei
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Instansi / Kantor Urusan Luar Negeri
Alamat / 3F., Gedung Utara Perkantoran Terpadu Area Sentral,
 No. 2-2, Sec. 1, Chinan Rd., Kota Taipei
Telepon / Faximili
★ Telepon：02-23432888
★ Saluran informasi Paspor：02-23432807‧02-23432808
     Faximili：02-23432819‧02-23432972
★ Loket Visa：02-23432866‧02-23432867
★ Saluran informasi Visa：02-23432885‧02-23432895
     Faximili：02-23432883‧02-23432893
★ Loket Surat：02-23432965
★ Saluran informasi surat：02-23432913‧02-23432914
     Faximili:02-23432920

Instansi / Kantor Urusan Luar Negeri wilayah Tengah
Alamat / 1F., No. 503, Sec. 2, Liming Rd., Kota Taichung
Telepon / 04-22510799
Faximili / 04-22510700

Instansi / Kantor Urusan Luar Negeri wilayah Timur
Alamat / 6F., No. 371, Chungshan Rd., Kota Hualien, Kab. Hualien
Telepon / 03-8331041
Faximili / 03-8330997

Instansi / Kantor Urusan Luar Negeri wilayah Selatan
Alamat / 2-3F., No. 436, Chengkung 1st. Rd., Kota Kaohsiung
Telepon / 07-2110605
Faximili / 07-2110704‧07-2110523

Instansi /  Kantor cabang Kemenlu untuk wilayah Yunlin-Chiayi-
Tainan

Alamat / 2F., No. 184, Wufeng N. Rd., Kota Chiayi
Telepon / 05-2251567
Faximili / 05-2255299



Kantor Kepolisian Seksi Urusan Luar Negeri Kota Keelung

klg01010@klg.gov.01010

Kantor Kepolisian Seksi Urusan Luar Negeri Kabupaten Taoyuan

Kantor Kepolisian Seksi Urusan Luar Negeri Kabupaten Hsinchu

cola2425@hchpb.gov.tw

Kantor Kepolisian Seksi Urusan Luar Negeri Kota Hsinchu

Kantor Kepolisian Seksi Urusan Luar Negeri Kabupaten Miaoli

Kantor Kepolisian Seksi Urusan Luar Negeri Kantor Walikota 
Kota Taichung

No. 205, Hsin 2nd. Road, Kota Keelung

No. 3, Hsienfu Rd., Kota Taoyuan, Kab. Taoyuan

No. 12, Kuangming 6th. Rd., Kota Chupei, Kab. Hsinchu

No. 1, Chungshan Rd., Kota Hsinchu

No. 2, Fuchien Rd., Kota Miaoli, Kab. Miaoli

No. 588, Sec. 2, Wenhsin Rd., Hsitun Dist., Kota Taichung

Kantor Kepolisian Seksi Urusan Luar Negeri Kabupaten Nantou

yuan@mail.ncpb.gov.tw

Kantor Kepolisian Seksi Urusan Luar Negeri Kabupaten Changhua

(04)7615463
duck71@ms2.chpb.gov.tw

Kantor Kepolisian Seksi Urusan Luar Negeri Kabupaten Yunlin

Instansi / Kantor Kepolisian Seksi Urusan Luar Negeri Kabupaten Chiayi
Alamat / No. 3, Sec. East, Hsiangho 1st. Rd., Kota Taipao, Kab. Chiayi
Telepon / (05)3620220
Email / 7525122@m2.cypd.gov.tw

Kantor Kepolisian Seksi Urusan Luar Negeri kota Chiayi

Kantor Kepolisian Seksi Urusan Luar Negeri Kota Tainan

genace@mail.tainan.gov.tw

No. 133, Nankang 2nd. Rd., Kota Nantou, Kab. Nantou

No. 778, Sec. 2, Chungcheng Rd., Kota Changhua, Kab. 
Changhua

No. 100, Sec. 3, Tahsue 3rd. Rd., Kota Touliu, Kab. Yunlin

No. 195, Chungshan Rd., Kota Chiayi

No. 3, Chungcheng Rd., Hsinying Dist., Kota Tainan
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Tabel Dinas Sosial dan Kantor Bawahannya Pusat PelayananKantor Kepolisian Seksi Urusan Luar Negeri Kabupaten Pingtung

Kantor Kepolisian Seksi Urusan Luar Negeri Kabupaten Hualien

Kantor Kepolisian Seksi Urusan Luar Negeri Kabupaten Taitung

Kantor Kepolisian Seksi Urusan Luar Negeri Kabupaten Penghu

(06)9278466

Kantor Kepolisian Seksi Admnistrasi Kabupaten Kinmen

(0836)25859 Ext.2044
lj1404@ems.matsu.gov.tw

Lienchiang

No. 119, Chungcheng Rd., Kota Pingtung, Kab. Pingtung

No. 21, Fuchien Rd., Kota Hualien, Kab. Hualien

No. 268, Chungshan Rd., Kota Taitung, Kab. Taitung

No. 36, Chihping Rd., Kota Makung, Kab. Penghu

No. 15, Chinshan Rd., Kec. Chincheng, Kab. Kinmen

No. 260, Dusun Chieshou, Desa Nankan, Kab. Lienchiang
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Kota Kaohsiung

★ Divisi Perempuan dan Anak Dinas Sosial:
Alamat / 5F., No. 15, Sec. 5, Hsinyi Rd., Hsinyi Dist., Kota Taipei
Telepon / 02-27256969~6971

★ Pusat Pelayanan Perempuan dan Keluarga Imigran Baru:
Alamat / 7F., No. 21, Sec. 1, Tihua St., Tatung Dist., Kota Taipei
Telepon / 02-25580133 Ext.21

★ Dinas Kesejahteraan Sosial Seksi Perempuan dan Perlindungan:
Alamat / 10F., No. 2, Siwei 3rd. Rd., Lingya Dist., Kota 

Kaohsiung
Telepon / 07-3303353

★ Pusat Pelayanan Keluarga Imigran Baru Chienchin:
Alamat / No. 209, Chungcheng 4th. Rd., Chienchin Dist., Kota 

Kaohsiung
Telepon / 07-2155335 Ext.126

★ Pusat Pelayanan Keluarga Imigran Baru Fengshan:
Alamat / No. 100, Tatung 2nd. Rd., Fengshan Dist., Kota 

Kaohsiung
Telepon / 07-7191450

★ Pusat Pelayanan Keluarga Imigran Baru Kangshan:
Alamat / No. 99, Chuwei S. St., Kangshan Dist., Kota Kaohsiung
Telepon / 07-6232132

★ Pusat Pelayanan Keluarga Imigran Baru Chishan:
Alamat / No. 199, Chungcheng Rd., Chishan Dist., Kota Kaohsiung
Telepon / 07-6627984
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Kota New Taipei

Kabupaten Yilan

★ Dinas Sosial:
Alamat / 25F., No. 161, Sec. 1, Chungshan Rd., Panchiao Dist., 

Kota New Taipei
Telepon / 02 -29603456 Ext.3623

★ Pusat Pelayanan Keluarga Penduduk Baru:
Alamat / 6F., No. 73, Hsiwei St., Sanchung Dist., Kota New 

Taipei
Telepon / 02-89858509

★ Dinas Sosial:
Alamat / No. 95, Tungching St., Kota Yilan
Telepon / 03-9313116

★ Pusat Pelayanan Kesejahteraan Chu Chin Ting Yilan- 
(Cabang Chiaohsi):
Alamat / No. 126, Sec. 4, Chiaohsi Rd., Desa Chiaohsi, Kab. 

Yilan
Telepon / 03-9886775

★ Pusat Pelayanan Kesejahteraan Chu Chin Ting Yilan- 
(Cabang Yilan):
Alamat / No. 3, Lane 11, Sec. 3, Nongchuan Rd., Kota Yilan, 

Kab. Yilan
Telepon / 03-9313116

★ Pusat Pelayanan Kesejahteraan Chu Chin Ting Yilan- 
(Cabang Luotung):
Alamat / 3F., No. 171, Tianhsiang Rd., Kec. Luotung, Kab. Yilan
Telepon / 03-95337927

★ Pusat Pelayanan Kesejahteraan Chu Chin Ting Yilan-(Cabang Su-ao):
Alamat / 3F., No. 36 Aiting Rd., Kec. Su-ao, Kab. Yilan
Telepon / 03-9908116

Kabupaten Taoyuan

Kabupaten Xinzhu

Kabupaten Miaoli

★ Dinas Sosial:
Alamat / No. 1, Hsienfu Rd., Kota Taoyuan, Kab. Taoyuan
Telepon / 03-3322101 Ext.6424~6426

★ Pusat Pelayanan Keluarga Pasangan Asing:
Alamat / 2F, No. 147, Yenping Rd., Kota Taoyuan, Kab. Taoyuan 

(Wisma Perempuan Kabupaten Taoyuan)
Telepon / 03-2181128

★ Dinas Kesejahteraan Sosial Seksi Perlindungan perempuan dan 
anak:
Alamat / No. 10, Kuangming 6th. Rd., Kota Chupei, Kab. Hsinchu
Telepon / 03-5518101 Ext.3257

★ Pusat Pelayanan Keluarga Penduduk Baru :
Alamat / No. 620, Hsiencheng 2nd. Rd., Kota Chupei, Kab. 

Hsinchu (Wisma Ibu dan Anak Kab. Hsinchu)
Telepon / 03-6570832

★ Dinas Kesejahteraan Buruh Sosial Seksi Kerja Sosial:
Alamat / 4F., No. 1, Fuchien Rd., Kota Miaoli, Kab. Miaoli
Telepon / 037-360995

★ Pusat Pelayanan Keluarga Imigran Baru (Wilayah Jalur Pegunungan):
Alamat / No. 28, Hoping Rd., Desa Tahu, Kab. Miaoli
Telepon / 037-992825‧037-996334

★ Pusat Pelayanan Keluarga Imigran Baru (Wilayah Miaoli):
Alamat / 3F., No. 456, Weikung Rd., Kota Miaoli, Kab. Miaoli
Telepon / 037-277017

★ Pusat Pelayanan Keluarga Imigran Baru (Wilayah Toufen 
Chunan):
Alamat / No. 532, Chungcheng 1st. Rd., Kec. Toufen, Kab. Miaoli
Telepon / 037-598098
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Kabupaten Taichung Kabupaten Nantou

Kabupaten Chiayi

Kabupaten Changhua

Kabupaten Yunlin

★ Dinas Sosial:
Alamat / No. 99, Section 3, Taiwan Boulevard, Hsitun Dist, Kota 

Taichung
Telepon / 04-22289111

★ Pusat Pelayanan Keluarga Imigran Baru:
Alamat / No. 260, Sec. 3, Hanhsi W. Rd., Peitun Dist., Kota 

Taichung
Telepon / 04-24365740‧04-24365842

★ Pusat Pelayanan Keluarga Imigran Baru Tatun:
Alamat / 5F., No. 32, Hsinkuang Rd., Tali Dist., Kota Taichung 

(Pusat Pelayanan Kesejahteraan Kanak-kanak dan Remaja)
Telepon / 04-24865363

★ Pusat Pelayanan Keluarga Imigran Baru Jalur Pegunungan:
Alamat / No. 46, Mingyi St., Fengyuan Dist., Kota Taichung
Telepon / 04-25255995

★ Pusat Pelayanan Keluarga Imigran Baru Jalur Laut:
Alamat / 3F., No. 169, Shuiyuan Rd., Tachia Dist., Kota Taichung 

(Lt.3 Pusat Pelayanan Kesejahteraan Perempuan Kota 
Taichung)

Telepon / 04-26801947

★ Dinas Sosial:
Alamat / No. 660, Chunghsing Rd., Kota Nantou, Keb. Nantou
Telepon / 049-2247970

★ Pusat Pelayanan Keluarga Pasangan Asing:
Alamat / No. 85, Nankang 2nd. Rd., Kota Nantou Kab. Nantou 

(Wisma Ibu dan Anak, Kabupaten Nantou)
Telepon / 049-2244755

★ Dinas Sosial:
Alamat / No. 1, Sec. East, Hsiangho 1st. Rd., Kota Taipao, Kab. 

Chiayi
Telepon / 05-3620900

★ Pusat Pelayanan Keluarga Pasangan Asing:
Alamat / No. 188-5, Dusun Suantou, Desa Liuchiao, Kab. Chiayi 

(Pusat Kebugaran Lansia, Desa Liuchiao, Kab. Chiayi)
Telepon / 05-3806995

★ Dinas Sosial:
Alamat / 6F., No. 100, Chunghsing Rd., Kota Changhua, Kab. 

Changhua
Telepon / 04-7532287

★ Pusat Pelayanan Keluarga Pasangan Asing:
Alamat / 4F., No. 60, Sec. 1, Nankuo Rd., Kota Changhua, Kab. 

Changhua (Pusat Pelayanan Kesejahteraan Ibu dan 
Anak Wilayah Changhua, Kabupaten Changhua)

Telepon / 04-7237885

★ Dinas Sosial:
Alamat / No. 22, Fuwen Rd., Kota Touliu, Kab. Yunlin
Telepon / 05-5522576‧05-5878585

★ Pusat Pelayanan Keluarga Pasangan Asing:
Alamat / 4F., No. 22, Fuwen Rd., Kota Touliu, Kab. Yunlin (Pusat 

Pelayanan Kesejahteraan Perempuan Kab. Yunlin)
Telepon / 05-5339646
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Kota Tainan Kabupaten Taitung

Kabupaten Penghu
Kabupaten Pingtung

Kabupaten Hualien

Kota Keelung

★ Dinas Sosial:
Alamat / 7F., No. 6, Sec. 2, Yonghua Rd., Anping Dist., Kota Tainan
Telepon / 06-2991111 Ext.5904

★ Pusat Pelayanan Keluarga Imigran Baru I
Alamat / 3F., No. 61, Minchuan Rd., Hsinying Dist., Kota Tainan
Telepon / 06-6330327

★ Pusat Pelayanan Keluarga Imigran Baru II
Alamat / 7F., No. 315, Sec. 2, Chunghua W. Rd., Anping Dist., 

Kota Tainan
Telepon / 06-2992562

★ Pusat Pelayanan Keluarga Imigran Baru III
Alamat / No. 255, Chungcheng Rd., Liuchia Dist., Kota Tainan
Telepon / 06-6989789

★ Dinas Sosial:
Alamat / 2F., No. 201, Kuilin N. Rd., Kota Taitung
Telepon / 089-345106‧089-341373

★ Pusat Pelayanan Keluarga Pasangan Asing:
Alamat / No. 660, Kengsheng Rd., Kota Taitung
Telepon / 089-224818

★ Dinas Sosial:
Alamat / No. 32, Chihping Rd., Kota Makung, Kab. Penghu
Telepon / 06-9274400 Ext.397

★ Pusat Pelayanan Keluarga Pasangan Asing:
Alamat / No. 242, Chunghua Rd., Kota Makung, Kab. Penghu 

(Pusat Pelayanan Kesejahteraan Perempuan Kab. 
Penghu)

Telepon / 06-9260385

★ Dinas Sosial:
Alamat / No. 527, Tzuyou Rd., Kota Pingtung
Telepon / 08-7320415

★ Pusat Pelayanan Keluarga Imigran Baru (wilayah Pingtung):
Alamat / No. 106, Tefeng St., Kota Pingtung
Telepon / 08-7387677

★ Pusat Pelayanan Keluarga Imigran Baru (Wilayah Huzhou):
Alamat / No. 16, Lane Kuangtse, Kec. Chaochou, Kab. Pingtung
Telepon / 08-7806286

★ Pusat Pelayanan Keluarga Imigran Baru (Wilayah Tungkang):
Alamat / 2F., No. 201, Hsingtung Rd., Kec. Tungkang, Kab. 

Pingtung
Telepon / 08-8338610

★ Pusat Pelayanan Keluarga Imigran Baru (Wilayah Hengchun):
Alamat / No. 158, Hengnan Rd., Kec. Hengchun, Kab. Pingtung
Telepon / 08-8893001

★ Dinas Sosial dan Informasi:
Alamat / No. 17, Fuchien Rd., Kota Hualien
Telepon / 03-8228995

★ Pusat Pelayanan Keluarga Penduduk Baru:
Alamat / 1F., Gedung C, No. 8, Fuhou Rd., Kota Hualien
Telepon / 03-8246996‧03-8246997

★ Dinas Sosial:
Alamat / No. 1, Yi 1st. Rd., Kota Keelung
Telepon / 02-24201122

★ Pusat Pelayanan Keluarga Pasangan Asing:
Alamat / 5F., No. 482, Maichin Rd., Anle Dist., Kota Keelung
Telepon / 02-24320495‧02-24324145
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Kota Hsinchu

Kabupaten Kinmen

Kabupaten Lienchiang

Kota Chiayi

★ Dinas Sosial:
Alamat / No. 120, Chungcheng Rd., Kota Hsinchu
Telepon / 03-5216121

★ Pusat Pelayanan Keluarga Penduduk Baru:
Alamat / 3F., No. 14, Lane 49, Chienkung 1st. Rd., Kota Hsinchu
Telepon / 03-5722395

★ Dinas Sosial:
Alamat / No. 60, Minsheng Rd., Kec. Chincheng, Kab. Kinmen
Telepon / 082-318823 Ext.62520

★ Pusat Pelayanan Keluarga Pasang Asing:
Alamat / No. 35, Chiungching Rd., Kec. Chinhu, Kab. Kinmen 

(Gedung Kesejahteraan Masyarakat Kab. Kinmen)
Telepon / 082-335690‧082-332756

★ Biro Urusan Sipil Seksi Urusan Sosial :
Alamat / 3F., No. 156, Dusun Chieshou, Desa Nankan, Kab. 

Lienchiang
Telepon / 0836-25022

★ Pusat Pelayanan Keluarga Pasangan Asing :
Alamat / 4F., No. 156, Dusun Chieshou, Desa Nankan, Kab. 

Lienchiang (Kantor)
Alamat / 5F., No. 131, Dusun Chingshui, Desa Nankan, Kab. 

Lienchiang (Taman Kesejahteraan Terpadu Kab. 
Lienchiang)

Telepon / 0836-23884

Tersedia 38 Badan Pusat Pelayanan Keluarga Pasangan Asing di 22 
kota dan kabupaten Taiwan.

★ Dinas Sosial:
Alamat / No. 199, Chungshan Rd., Kota Chiayi
Telepon / 05-2254321 Ext.155

★ Pusat Pelayanan Keluarga Penduduk Baru:
Alamat / Gedung Belakang, 1F, No. 6, Te-an Rd., West Dist., 

Kota Chiayi (Pusat Pelayanan Kesejahteraan Perempuan 
Kota Chiayi)

Telepon / 05-2310445‧05-2314979



J

J

Kementerian Kehakiman

Kementerian Kehakiman

Pengadilan Tinggi Cabang Taichung

6F., No. 200, Sec. 2, Chinshan S. Rd., Kota Taipei

Gedung Hongtai, 16F., No. 156, Sec. 3, Minsheng E. 
Rd., Chungshan Dist., Kota Taipei

No. 127, Po-ai Rd., Chungcheng Dist., Kota Taipei

No. 91, Tzuyou Road, West Dist., Taichung

87

No. 586, Mingcheng 3rd Rd., Kushan Dist., Kota Kaohsiung

Kementerian Kehakiman

Kementerian Kehakiman

Kementerian Kehakiman

Kementerian Kehakiman

Cabang Tainan

Cabang Kaohsiung

Cabang Hualien

No. 170, Chungshan Rd., Kota Tainan

No. 127, Minchuan Road, Kota Hualien

1F., No.131, Po-ai Rd., Chungcheng Dist., Kota Taipei
3F., No.26, Sec. 2, Kuiyang St., Wanhua Dist., Kota Taipei
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Pengadilan Kota New Taipei

134

No. 249, Chincheng Rd., Sec. 2, Tucheng, Kota New 

Taipei

Kementerian Kehakiman

Kementerian Kehakiman

Kementerian Kehakiman

Kementerian Kehakiman

Hsinchu

No. 190, Shitung Rd., Shihlin Dist., Kota Taipei

No. 1, Fachih Road, Kota Taoyuan

No. 136, Chungcheng Rd., Kota Hsinchu

Shihlin

No. 91, Sec. 1, Tzuyou Rd., West Dist., Kota Taichung

Kementerian Kehakiman

Kementerian Kehakiman

Kementerian Kehakiman

Kementerian Kehakiman

Changhua

No. 1149, Chungcheng Rd., Kota Miaoli

No. 757, Chunghsing Rd., Kota Nantou, Kab. Nantou

No. 240, Sec. 2, Chungshan Rd., Kec. Yuanlin, Kab. 

Changhua

151150

D
irektorat Jenderal Im

igrasi K
em

endagri



113

Kementerian Kehakiman

Kementerian Kehakiman

Kementerian Kehakiman

Kementerian Kehakiman

Pingtung

Taitung

Hualien

No. 11, Pangchiu Rd., Kota Pingtung, Kab. Pingtung

No. 310, Chechiang Rd., Kota Taitung, Kab. Taitung

No. 15, Fuchien Road, Kota Hualien

No. 3, Hsiancheng W. Road, Kota Yilan, Kab. Yilan

06-2959971

No. 310, Sec. 3, Chienkang Rd., Anping Dist., Kota Tainan

No. 170, Chungyi Rd., Chienchin Dist., Kota Kaohsiung

Kementerian Kehakiman

Kementerian Kehakiman

Kementerian Kehakiman

Kementerian Kehakiman

Chiayi

No. 38, Mingcheng Rd., Kec. Huwei, Kab. Yunlin

No. 286, Linsen E. Rd., East Dist., Kota Chiayi
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02-24651184

082-325090

0836-22823‧0836-23043

No. 309, Hsiwen-ao, Kota Makung, Kab. Penghu

Kementerian Kehakiman

Kementerian Kehakiman

Kementerian Kehakiman

Kementerian Kehakiman

Fuchien Kinmen

Lienchiang

No. 178, Tunghsin Road, Kota Keelung

No. 178, Minchuan Rd., Kec. Chincheng, Kab. Kinmen

No. 210, Fuhsing Rd., Desa Nankan, Kab. Lienchiang
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Instansi /
Loket pelayanan /

Jam Pelayanan /

Alamat /

Telepon /

Instansi /
Loket pelayanan /

Jam Pelayanan /
Alamat /

Telepon /

Instansi /
Loket pelayanan /

Jam Pelayanan /

Alamat /

Telepon /

Kota Taipei
Loket Kantor Sekretariat Pusat Pelayanan Rakyat 
Konsultasi Hukum
Senin - Jumat Pagi: 9:00 ～ 12:00, Sore 14:00 ～ 17:00
Pendaftaran di tempat mulai Pagi 8:30 ～ 12:30
No. 1, Shihfu Rd., Hsinyi Dist., Kota Taipei 
Kantor Pemerintah Kota Taipei, Lt. 1, Area Timur, 
Kelompok Pelayanan Rakyat
1999 (di luar Kota Taipei 02-27208889) ex.6168 atau 
27256168

Kota New Taipei
Gedung Administrasi Kota New Taipei, Pusat 
Pelayanan Terpadu Lt. 1
Senin - Jumat Pagi: 9:00 ～ 12:00, Sore : 14:00 ～ 16:00
1F., No. 1, Chungshan Rd., Sec. 1, Panchiao Dist., 
Kota New Taipei
1999, (di luar Kota Taipei 02-29603456 ex.4250)

Kota Kaohsiung
Pusat Pelayanan Terpadu Kota Kaohsiung
Senin - Jumat Pagi: 9:00 ～ 12:00,
(Pendaftaran mulai 08:00 Pagi)
Sore : 14:00 ～ 17:00
(Pendaftaran mulai 13:30 Sore)
(Pendaftaran di tempat per jadwal maksimum 12 orang)
1 F., No. 2, Siwei 3rd. Rd., Lingya Dist., Kota Kaohsiung
Pusat Pelayanan Terpadu Kota Kaohsiung.
07-3368333



157156

D
irektorat Jenderal Im

igrasi K
em

endagri

Instansi /
Loket pelayanan /

Jam Pelayanan /
Alamat /
Telepon /

Instansi /
Loket pelayanan /

Jam Pelayanan /
Alamat /

Telepon /
Jam Pelayanan /

Alamat /

Telepon /

Instansi /
Loket pelayanan /

Jam Pelayanan /
Alamat /
Telepon /

Instansi /
Loket pelayanan /

Jam Pelayanan /
Alamat /
Telepon /

Kabupaten Yilan
Seksi Pertolongan Administratif, Ruang Sekretariat
Setiap hari Rabu Jam 12:00 ～ 16:00
No. 1, Hsiancheng N. Rd., Kota Yilan
03-9251000 ex.2528 (Harus buat perjanjian)

Kabupaten Hsinchu
Kantor Kabupaten, Ruang Konsultasi Hukum
Hari Jumat, siang 14:00 ～ 16:00
3F., No.10, Kuangming 6th Rd., Kota Chupei, Kab. 
Hsinchu (Ruang Konsultasi Hukum)
03-5518101 ex.3991 hingga 3997
2 minggu sekali 14:00 ～ 16:00
3F., Ruang Mediasi, Kantor Kecamatan Chutung 
3F., Ruang Mediasi, Kantor Kelurahan Hukou
(Chutung) 03-5964492‧(Hukum) 03-5901157

Kabupaten Taoyuan
Kantor Pemerintah, Pusat Konsultasi Hukum
Senin - Jumat Pagi 9:00 ～ 11:30
7F., No. 1, Hsianfu Rd., Kota Taoyuan, Kab. Taoyuan
03-3322101 ex.5615

Kabupaten Miaoli
Badan Administrasi, Divisi Hukum
8:00 ～ 17:00
No. 1, Hsianfu Rd., Kota Miaoli, Kab. Miaoli
037-559840

Instansi /
Loket pelayanan /

Jam Pelayanan /

Alamat /

Telepon /
Loket pelayanan /

Jam Pelayanan /
Alamat /
Telepon /

Instansi /
Loket pelayanan /

Jam Pelayanan /
Alamat /

Telepon /

Instansi /
Loket pelayanan /

Jam Pelayanan /

Alamat /

Telepon /

Kota Taichung
Gedung Pemerintahan Taiwan Boulevard
Hari Senin-Jumat Pagi : 9:00 ～ 12:00
Sore : 14:00 ～ 17:00
Gedung Wenshin, 10F., No. 99, Taiwan Boulevard 
Sec. 3, Hsitun Dist., Kota Taichung
04-22289111 ex.23610, 23611
Gedung Yangming
Hari Senin – Jumat Sore :14:00 ～ 17:00
No. 36, Yangming St., Fengyuan Dist., Kab. Taichung
04-25297502

Kabupaten Changhua
Kantor Tata Hukum
Senin Pagi 9:00 ～ 11:00
7F, No. 416, Sec. 2, Chungshan Rd., Kota Changhua, 
Kab. Changhua
04-7531777

Kabupaten Nantou
Seksi Administrasi Tata Hukum, Kantor Administrasi
Senin - Rabu Pagi 9:00 ～ 12:00
(pendaftaran hingga jam 11.30)
Pusat Pelayanan 1F., Pemerintah Kabupaten Nantou 
(No. 600, Chunghsing Rd., Kota Nantou)
049-2222106 ex.2032‧(049)2204012

Instansi /
Loket pelayanan /

Jam Pelayanan /
Alamat /
Telepon /

Kabupaten Yunlin
Pusat Pelayanan Terpadu
Senin - Jumat , Pagi 9:00 ～ 11:00
No. 515, Sec. 2, Yunlin Rd., Kota Touliu, Kab. Yunlin
05-5329504
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Instansi /
Loket pelayanan /

Jam Pelayanan /

Alamat /

Telepon /
Loket pelayanan /

Jam Pelayanan /
Alamat /

Telepon /

Instansi /
Loket pelayanan /

Jam Pelayanan /
Alamat /

Telepon /

Kota Tainan
Kantor Walikota
Rabu Pagi 9:00 ～ 11:00
Sabtu Pagi 9:00 ～ 11:30
No. 36, Minchih Rd., Kota Hsinying, Kab. Tainan 
(Pusat Pemerintah Minchih)
06-3901039
Kantor Walikota
Hari Senin - Jumat, jam 9:00 ～ 11:00
Pusat Pelayanan Rakyat, 1F, No.6, Sec.2 Yonghua Rd, 
Kota Tainan (Pusat Pemerintah Yonghua)
06-3901039

Kabupaten Chiayi
Badan Administrasi Kependudukan
Hari Jumat Sore 14:30 ～ 16:30
Di Kantor Kabupaten atau Kelurahan (Diatur sesuai 
jadwal tugas)
05-3623456

Instansi /
Loket pelayanan /

Jam Pelayanan /
Alamat /
Telepon /

Instansi /
Loket pelayanan /

Jam Pelayanan /
Alamat /
Telepon /

Instansi /
Loket pelayanan /

Jam Pelayanan /
Alamat /

Telepon /

Instansi /
Loket pelayanan /

Jam Pelayanan /

Alamat /
Telepon /

Kabupaten Pingtung
Pusat Pelayanan Terpadu, Kantor Kabupaten Pingtung
Senin Pagi 9:00 ～ 11:00
Rabu Malam:19:30 ～ 21:30
Jumat Sore 14:00 ～ 17:00
No. 527, Tzuyou Rd., Kota Pingtung, Kab. Pingtung
08-7320415 ex.6123

Kabupaten Taitung
Pusat Pelayanan Rakyat
Senin Pagi 9:00 ～ 11:00
No. 275, Po-ai Rd., Kota Taitung, Kab. Taitung
089-347550

Kabupaten Penghu
Badan Administrasi Kependudukan Kantor Pelayanan
Lembaga Bantuan Hukum
Senin Sore 2:00 ～ 5:00
No. 32, Chihping Rd., Kota Makung, Kab. Penghu
06-9274400 ex.323

Kabupaten Hualien
Pusat Pelayanan Kilat, Pemerintah Kabupaten Hualien
Senini Pagi 9:00 ～ 11:30
No. 17, Fuhou Rd., Kota Hualien, Kab. Hualien 
Pusat Pelayanan, Kantor Pemerintah Kabupaten
03-8221206

Instansi /
Loket pelayanan /

Jam Pelayanan /
Alamat /

Telepon /

Kota Keelung
Pusat Pelayanan Terpadu, Gedung Walikota Keelung
Senin - Jumat Pagi: 9:00 ～ 12:00
No. 1, Yi 1st Road, Kota Keelung
Pusat Pelayanan, Kantor Pemerintah Kota Keelung
02-24201122 ex.1213



Divisi
Pelayanan 
Perlindungan 
Kementerian 
Kesehatan dan 
Kesejahteraan

Pemerintah 
Kota Taipei

12F., No. 200, Sec. 3, Peisin 
Rd., Shintian Dist., Kota New 
Taipei

02-85906666

03-9328822
ex.252

Kekerasan

Pemerintah Kota 
Kaohsiung

Pemerintah Kota 
New Taipei

Pemerintah 
Kabupaten Yilan

Pemerintah Kab. 
Taoyuan

Pemerintah Kab. 
Hsinchu

Pemerintah Kab. 
Miaoli

No.2, Alley 5, Lane 54, Sec. 1, 
Hsinsheng S. Rd., Chungcheng 
Dist., Kota Taipei

10F, No. 85, Minchuan 1st Rd. 
Lingya Dist., Kota Kaohsiung

3F., No.10, Chungcheng Rd., 
Panchiao Dist., Kota New 

No. 95, Tungching St., Kota 
Yilan, Kab. Yilan

6F., No. 51, Hsianfu Rd., Kota 
Taoyuan, Kab. Taoyuan

No. 10, Kuangming 6th Rd., 
Kota Chubei, Kab. Hsinchu

No. 1, Fuchien Rd., Kota Miaoli, 
Kab. Miaoli
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Instansi /
Loket pelayanan /

Jam Pelayanan /
Alamat /

Telepon /

Instansi /
Loket pelayanan /

Jam Pelayanan /
Alamat /

Telepon /

Instansi /
Loket pelayanan /

Jam Pelayanan /
Alamat /

Telepon /

Instansi /
Loket pelayanan /

Jam Pelayanan /
Alamat /
Telepon /

Kota Chiayi
Badan Administrasi Kependudukan
Senin Sore 9:30 ～ 12:00
No. 199, Chungshan Road, Kota Chiayi 
Ruang Konsultasi Hukum Dinas Sosial
05-2254321,ex.342, 339

Kabupaten Lienchiang
Seksi Tata Hukum Ruang Perencanaan
Senin - Jumat 8:00 ～ 17:30
3F., No. 76, Dusun Chieshou, Desa Nankan, Kab. 
Lienchiang
0836-23367

Kota Hsinchu
Badan Administrasi Kependudukan
Rabu Pagi 9:30 ～ 11:30 Kamis Malam 19:00 ～ 21:00
No. 120, Chungcheng Rd., East Dist., Kota Hsinchu 
Pusat Pelayanan Kantor Pemerintah Kota Hsinchu
03-5216121,ex.232

Kabupaten Kinmen
Badan Administrasi Kependudukan
Senin-Jumat Pagi 8:00 ～ 12:00 Sore 13:30 ～ 17:30
No. 60, Minsheng Rd., Kec. Chincheng, Kab. Kinmen
082-325640



04-22289111 
ex.38800

4F., No. 37, Huashan Rd., Kota 
Changhua, Kab. Changhua

04-7261113

No. 515, Yulin Rd., Sec. 2, Kota 
Touliu

05-3620900 
ex.3303

6F., No. 6, Yonghua Rd., Sec. 2, 
Anping Dist., Kota Tainan

No. 527, Tzuyou Rd., Kota 
Pingtung

08-7321896

3F., No.201, Kuilin N. Rd., Kota 
Taitung, Kab. Taitung

089-320172 
ex.54

No. 17, Fuchien Rd., Kota 
Hualien

03-8227171
ex.392、441

Pemerintah Kab. 
Taichung

Pemerintah Kab. 
Changhua

Pemerintah Kab. 
Nantou

Pemerintah Kab. 
Yunlin

Pemerintah Kab. 
Chiayi

Pemerintah Kota 
Tainan

Pemerintah Kab. 
Pingtung

Pemerintah Kab. 
Taitung

Pemerintah Kab. 
Hualien

No. 36, Yangming St., Fengyuan 
Dist., Kota Taichung

No. 660, Chunghsing Rd., Kota 
Nantou, Kab. Nantou

No.1, Sec. East, Hsiangho 2nd 
Rd., Kota Taibao,
Kab. Chiayi

06-9274400 
ex.381
06-9264068

Pemerintah Kab. 
Penghu

Pemerintah Kota 
Keelung

Pemerintah Kab. 
Hsinchu

Pemerintah Kab. 
Chiayi

Pemerintah Kab. 
Kinmen

Pemerintah Kab. 
Lienchiang

No. 32, Chihping Rd., Kota 
Makung, Kab. Penghu

5F., No. 482, Maichin Rd., Anle 
Dist., Kota Keelung

No. 120, Chungcheng Rd., East 
Dist., Kota Hsinchu

No. 199, Chungshan Rd., East 
Dist., Kota Chiayi

No. 60, Minsheng Rd., Kec. 
Chincheng, Kab. Kinmen

3F., No. 156 , Chieshou Rd., 
Desa Nangan, Kab. Lienchiang
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02-25084045

Kantor Perwakilan Ekonomi dan Kebudayaan Manila Cabang Kaohsiung

6F., No. 550, Ruikuang Rd., Neihu Dist., Kota Taipei

11F., No. 176, Changchun Rd., Chungshan Dist., Kota Taipei

9-2F., No. 80, Mintsu 1st Rd., Sanmin Dist., Kota Kaohsiung

Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei

Alamat & Telepon Berbagai Badan Konsulat di Taiwan

Kantor Perwakilan Ekonomi dan Kebudayaan Manila Cabang Taichung

VIETNAM ECONOMIC AND CULTURAL OFFICE IN TAIPEI

02-25166625

02-25818707

(http://www.mofa.gov.tw)

TAICHUNG

Kementerian

4-2AF., No. 239, Minchuan Rd., Central Dist., Kota Taichung

3F., No. 65, Songchiang Rd., Chungshan Dist., Kota Taipei

12F., No. 168, Songchiang Rd., Chungshan Dist., Kota Taipei
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Tabel Siaran Radio Bahasa Asing (Bukan Inggris)
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Nama /

Acara / Bahasa /

Waktu /

Nama /

Acara / Bahasa /

Waktu /

Nama /

Acara / Bahasa /

Waktu /

Nama /

Acara / Bahasa /
Waktu /

Taiwan Radio
Siaran Radio Taipei I: AM 1323 (Wilayah Kota 
Taipei, Kota New Taipei, daerah Metropolitan Taipei)
Siaran Radio Tahsi: AM 621 (Daerah Taoyuan, Hsinchu)
Siaran Radio Hsinchu: AM 1206 (Daerah Taoyuan 
Hsinchu, Miaoli)
★ Siaran Ulang Siaran Radio Hsinchu :
 AM1206 (Daerah Taoyuan Hsinchu, Miaoli)
★ Acara Dengar Radio Online: website:www. 

taiwanradio.com.Tw (berhubungan langsung 
dengan acara radio seluruh Taiwan)

Mei Nan He Ban- Di Tanah Rantau Taiwan (Bahasa 
Thailand)
Setiap minggu Pagi 7:00 ～ 8:00
Siaran ulang setiap hari minggu 16:00 ～ 17:00

Taiwan Radio
Siaran Radio Taipei I: AM 1323 (Wilayah Kota 
Taipei, Kota New Taipei, daerah Metropolitan Taipei)
Siaran Radio Stasiun Tahsi AM-621 (Daerah Taoyuan 
Hsinchu)
Siaran Radio Hsinchu: AM 1206 (Daerah Taoyuan, 
Hsinchu, Miaoli)
Siaran ulang 
★ Siaran Radio Stasiun Tahsi :
 AM621 (Daerah Taoyuan Hsinchu)
★ Siaran ulang Siaran Radio Stasiun Kuanhsi:AM 

1062 (Daerah Taoyuan, Hsinchu) 
★ Acara Dengar Radio Online:
website:www.taiwanradio.com.tw (berhubungan 
langsung dengan acara radio seluruh Taiwan) 
Feel at Home ka Dito - Tanah Rantau Serasa Di Rumah 
(Bahasa Tagalog)
Setiap Hari Minggu 18:00 ～ 19:00
Siaran ulang Setiap Hari Minggu 21.00 ～ 22.00

Radio Taiwan
Siaran Radio Taipei I: AM 1323
(Wilayah Kota Taipei, Kota New Taipei, daerah 
Metropolitan Taipei)
Siaran Radio Hsinchu: AM 1206
(Daerah Taoyuan, Hsinchu, Miaoli)
★ Siaran Ulang Radio Taipei II : 1188 (Wilayah Kota 

Taipei, Kota New Taipei, daerah Metropolitan Taipei)
★ Siaran Ulang Siaran Radio Stasiun Tahsi:621 

(Daerah Taoyuan, Hsinchu)
★ Siaran Ulang Siaran Radio Stasiun Kuanhsi:1062 

(Daerah Taoyuan, Hsinchu)
★ Acara Dengar Radio Online:
website:www.taiwanradio.com.tw (berhubungan 
langsung dengan acara radio seluruh Taiwan)
ÂM TÌNH  ÂT VIÊT -Rasa Hangat dari Vietnam 
(BahasaVietnam)
Siaran Pertama Setiap Hari Minggu13:00 ～ 14:00
Siaran Ulang Setiap Hari Minggu 18:00～19:00 (AM1188)
20:00 ～ 21:00 (AM621, AM1062) 

Taiwan Radio
Siaran Radio Taipei I: AM 1323 (Wilayah Kota 
Taipei, Kota New Taipei, daerah Metropolitan Taipei)
Siaran Radio Hsinchu: AM 1206 (Daerah Taoyuan 
Hsinchu, Miaoli)
★ Siaran Ulang Siaran Radio Taipei I: AM 1323 (Wilayah 

Kota Taipei, Kota New Taipei, daerah Metropolitan 
Taipei)

★ Siaran Ulang Radio Stasiun Kuanhsi
 AM1062 (Daerah Taoyuan, Hsinchu)
★ Acara Dengar Radio Online:
website:www.taiwanradio.com.Tw (berhubungan 
langsung dengan acara radio seluruh Taiwan)
Happy Jakarta (Bahasa Indonesia)
Siaran Pertama Setiap Hari Minggu 17:00 ～ 18:00
Siaran Ulang Setiap Sabtu 18:00 ～ 19:00 (AM1323)
Setiap Hari Minggu 19:00 ～ 20:00 (AM1062)
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Siaran Radio Taipei FM93.1 AM1134
http://www.radio.taipei.gov.tw/
Hello Taipei
Sabtu     21:00 ～ 22:00 (Bahasa Indonesia)
Sabtu     22:00 ～ 23:00 (Bahasa Thailand)
Minggu 21:00 ～ 22:00 (Bahasa Filipina)
Minggu 22:00 ～ 23:00 (Bahasa Vietnam)

Siaran Radio Radio Taiwan Internasional (Rti) FM
Modulasi FM
Chiayi:91.7
Hsinchuang, Kota New Taipei: 88.5
Chiayi,Tainan: 101.3
Taitung: 105.3
Hualien: 104.5
Kaohsiung, Pingtung: 107.3

Modulasi AM
AM1494
Acara Bahasa Indonesia
Senin-Jumat  20:00 ～ 22:10 (AM1494)
Minggu         20:00 ～ 21:00 (FM88.5)
                      22:00 ～ 23:00 (FM91.7)
Selasa-Rabu  13:00 ～ 14:00/
Kamis-Jumat 23:00 ～ 24:00/
Sabtu 6:00 ～ 7:00 (FM101.3/FM105.3/FM104.5/
FM107.3)

Nama /

Acara / Bahasa /
Waktu /

Nama /

Acara / Bahasa /
Waktu /

Siaran Radio Rti FM
Modulasi FM
Kota Kaohsiung: 94.3
Wilayah Tengah: 99.5
Miaoli, Taichung, Changhua, Yunlin, Chiayi, 
Hualien: 104.5, 101.3
Tainan, Kaohsiung, Pingtung: 101.3, 107.3
Taitung: 105.3
Taipei, Keelung, Yilan, Taoyuan, Hsinchu: 106.5
Acara Bahasa Thailand
Senin-Jumat 13:00 ～ 14:00
Sabtu            07:00 ～ 08:00
Minggu        08:00 ～ 09:00 (FM94.3)
                     19:00 ～ 20:00 (FM99.5)

Siaran Radio Rti FM
Modulasi FM
Hsinchuang, Taisan, Sanchung: 88.5
Chiayi: 91.7
Wilayah Utara: 106.5
Wilayah Tengah, Hualien: 104.5
Chiayi, Tainan: 101.3
Kaohsiung, Pingtung, Yuli: 107.3
Taitung: 105.3

Modulasi AM
Kaohsiung: 738KHz/1148KHz
Taipei, Taichung: 1494KHz
Acara Bahasa Vietnam
Senin-Rabu   23:00 ～ 24:00 (FM101.3/FM107.3)
Kamis           13:00 ～ 14:00 (FM105.3)
Selasa-Sabtu 13:30 ～ 14:00 (AM738/1148)
Selasa-Sabtu 20:20 ～ 20:30 (AM1494)
Minggu         06:00 ～ 07:00 (FM106.5/FM104.5)
                     19:00 ～ 20:00 (FM88.5)
                      23:00 ～ 24:00 (FM91.7)
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Siaran Radio Wilayah Tengah　AM864
http://www.864.com.tw/about.htm
Hari yang baru, Harapan baru (Bahasa Filipina)
Setiap Minggu 23:00 ～ 00:00

Siaran Radio Kaohsiung
FM94.3/AM1089KHz
http://www.kbs.gov.tw/
Komunikasi Imigran Baru (Bahasa Vietnam, Bahasa 
Indonesia)
Setiap Hari Minggu 16:00 ～ 17:00
FM94.3 /AM1089KHz
http://www.kbs.gov.tw/
Buruh Filipina di Kaohsiung (Bahasa Filipina)
Setiap Hari Minggu 18:00 ～ 19:00
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