
 

 

 

 

  



  



  

TAIWAN NEGARA PALING AMAN DI DUNIA ( ZERRO CRIMINAL ) 
2nd Safest Country ( based on crime statistics from the U.S. FBI )  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Populasi Taiwan (R.O.C):  23,36 Juta dengan luas wilayah 36.193 Km2 
 Bahasa resmi: Mandarin (Chinese) 
 Taiwan merupakan gerbang (titik sentral) kawasan asia-pasifik terutama 

wilayah China/Tiongkok yang lebih besar 
 Industri yang sangat berkembang. Taiwan telah dikenal atas produk teknologi 

informasi. Taiwan merupakan tempat di dunia dengan industri yang kuat dan 
bisnis bersaing menggunakan penemuan terbaik di seluruh dunia 

 Cadangan devisa Tahun 2013 US$ 430 milyar (terbesar ke-4 dunia)  
 Cepat melakukan perbaikan ekonomi paska masa krisis ekonomi 2008 
 PDB (nominal) 2012: USD. 475 miliar (peringkat 27 Dunia) 
 Daya beli masyarakat Taiwan setaraf Jerman, Inggris, Denmark, dan Belgia 
 Mutu dan daya saing produk Taiwan (dengan “Brand Image” dan R & D (3%  

dari GDP), Bunga bank 2% 
 Taiwan merupakan investor terbesar di China/Tiongkok (30%) 

 

TAIWAN – INDONESIA 

 310 ribu orang Tenaga Kerja Indonesia 
bekerja di Taiwan  

 3.445 mahasiswa Indonesia kuliah di 
Taiwan (70% mendapat beasiswa) 

 270 ribu warga Negara Indonesia 
menikah/berumah tangga di Taiwan 

 Wisatawan Taiwan berkunjung ke 
Indonesia 300 ribu orang per tahun 

 Neraca perdagangan (ekspor-impor) 
surplus untuk Indonesia 

 2010: Investasi Taiwán di Indonesia 
US $ 14,857 milyar (Ranking 7) &  
(Rank 3 di Thailand) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Akomodasi Dalam Kampus 

 Asrama terpisah santara laki-laki dan perempuan 
 Biasanya 2-6 mahasiswa dalam 1 kamar 
 Hewan peliharaan tidak diperbolehkan 

 Biaya mulai NTD. 1.500 (sekitar Rp.670.000,-) perbulan 

Akomodasi di Luar Kampus 

 Biaya sewa mulai NTD. 4.000 (sekitar Rp. 1.800.000,-)  perbulan 

 Harga sewa berbeda-beda tergantung pada lokasi 

 Harga sewa tidak termasuk biaya utilitas dan fasilitas 
 

2. Layanan 

Asuransi 
Dengan adanya pembangunan social ekonomi dan pelaksanaan Asuransi 
Kesehatan Nasional (NHI), standar kesehatan dan  kualitas kesehatan di 
Taiwan telah meningkat secara signifikan di Taiwan. Warga Negara asing 
(WNA) di Taiwan juga dapat menikmati fasilitas medis yang berkualitas 
tinggi. WNA denga ARC (kartu tanda penduduk bagi WNA) yang telah 
tinggal di Taiwan selama 4 bulan harus mendaftarkan diri dalam program 
NHI. Mereka harus pergi ke kantor administrasi lokal untuk mendaftarkan 
program NHI. Sebelum mereka memenuhi syarat program NHI, mahasiswa 
dapat membeli asuransi mereka sendiri  atau ikut dalam program asuransi 
kesehatan sementara yang ditawarkan oleh universitas mereka. Ketika 
bepergian ke luar negeri untuk waktu singkat, baik untuk bisnis maupun 
liburan, dan kemudian kembali ke Taiwan dengan ARC yang masih berlaku, 
orang asing harus tetap terdaftar dalam program NHI. 
 
 Bank 

Sebagian bank menawarkan jasa penukaran uang asing dan jasa layanan 

dalam dolar NT. Mahasiswa asing dapat membuka rekening bank dengan 

paspor mereka dan kartu ARC. Seseorang yang ingin membuka rekening 

tanpa kartu ARC membutuhkan nomor identifikasi umum di kantor polisi 

setempat. 

 

 Kantor Pos 

Chunghwa Post, layanan pos di Taiwan, menyediakan layanan surat 

domestik dan internasional untuk masyarakat. Terdapat lebih dari seribu 

cabang di seluruh Taiwan dan memberikan layanan pos biasa dan kilat. 

Para mahasiswa internasional dapat mengajukan permohonan untuk kotak 

pos di cabang terdekat. Mahasiswa yang menerima beasiswa Taiwan perlu 

membuka rekening di kantor pos Chunghwa. 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Biaya Hidup 

Membaiknya standar hidup di Taiwan, menyebabkan kenaikan biaya 
hidup. Biaya hidup di Taiwan lebih rendah dibanding banyak Negara di 
Asia. Banyak universitas menyediakan kantin murah atau bebas asrama 
sebagai bagian dari beasiswa yang ditawarkan. Untuk makan dan 
pengeluaran lainnya, biaya berkisar mulai dari NTD 6.000 (senilai 
Rp.2.700.000,-) per bulan, tergantung dari lokasi tempat tinggal. 
 

4. Transportasi 

Pesawat Terbang 
Terdapat enam penerbangan domestic yang menyediakan layanan 
penebangan antar kota-kota besar di Taiwan seperti Taipei, Taichung, 
Tainan, Kaohsiung dan Hualien. Pemesanan sebelumnya selalu 
dibutuhkan. 
 
Kereta Api 
 Kereta Api Cepat / Taiwan High Speed Rail (THSR) 

Apabila anda ingin menghemat waktu, THSR dapat menjadi 
alternative pilihan. Perjalanan dari Taipei ke Kaohsiung 
membutuhkan waktu 5 jam dengan kereta api dan 6 jam dengan 
mobil, THSR hanya membutuhkan waktu 1,5 jam. Disarankan untuk 
melakukan pemesanan. 

 Kereta Api 

Jalur kereta api sepanjang garis pantai merupakan pilihan ekonomis 
lain untuk bepergian di Taiwan. Terdapat 4 kelas penumpang : Tze-
Chiang, Chu-kuang, Fu-hsing dan ekonomi. Pada hari libur, 
bepergian dengan kereta api sangat disarankan karena dapat 
menghindari kemacetan jalan raya. Disarankan untuk melakukan 

pemesana tiket. 
 Metro / Subway 

Di kota Taipei dan Kaohsiung, MRT merupakan alat transportasi yang 
aman dan nyaman. Terdapat 8 rute utama di Taipei dan 2 rute utama 
di Kaohsiung, yang mencakup beberapa bagian dari ke dua kota 
tersebut. Biaya tiket MRT mulai NTD. 20 (Rp.9.000,-) 

 

Bis  

Layanan bis jarak jauh yang disediakan oleh perusahaan transportasi 

swasta sangat popular. Mereka memiliki jaringan yang luas dan jadwal 

waktu kedatangan yang sering. Harga tiket sangat kompetitif dan 

bahkan beberapa perusahaan menyediakan layanan 24 jam. 

 

2. Pekerjaan 

Mahasiswa asing yang telah belajar di Taiwan selama 2 semester atau program bahasa untuk 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sepeda Motor / Skuter dan Sepeda 

Sepeda motor /  skuter merupakan alat transportasi pribadi yang 

popular di Taiwan. Sebagian besar universitas menyediakan tempat 

parkir sepeda motor / skuter di sekitar kampus untuk mahasiswa. 

Tempat parker sepeda dapat dijumpai di seluruh area kampus. 

Bis Kota & Taksi 

Tiap kota memiliki system bis sendiri. Tariff bis relative lebih murah 

dan frekuensi kedatangannya sering. Tarif taksi mulai dari NTD 70 

(senilai Rp.30.000) dan terus naik seiring dengan waktu dan jarak 

yang ditempuh. Lebih baik anda menuliskan nama hotel atau alamat 

dalam bahasa mandarin apabila anda bepergian dengan taksi. 

Mobil 

Di Taiwan mobil dikendarai di sebelah kanan. Mahasiswa dengan 

surat ijin mengemudi (SIM) internasional dapat mengemudi di Taiwan. 

Namun mengemudi di Taiwan tidak dianjurkan bagi mereka yang tidak 

terbiasa dengan kondisi lalu lintas di Taiwan. Lalu lintas yang cukup 

padat membuat pengendara mobil harus berhati-hati dengan pejalan 

kaki, sepeda, sepeda motor, skuter, bus dan truk. WNA atau 

pemegang SIM asing dapat mengajukan permohonan untuk SIM 

Taiwan di kantor urusan kendaraan bermotor setempat. 

 

5. Pekerjaan 

Mahasiswa asing yang telah belajar di Taiwan selama 2 semester atau 
program bahasa untuk 1 tahun, dengan catatan akademis yang sangat 
baik, bias bekerja di Taiwan apabila salah satu syarat berikut ini 
terpenuhi : 
1. Permasalah keuangan yang berpotensi mengganggu kelanjutan 

pendidikan, dan mahasiswa tersebut dapat memberikan bukti dari 

kondisi seperti itu. 

2. Sebuah lembaga penelitian akademik si universitas tempat mereka 

sekolah membutuhkan mahasiswa asing untuk memberikan bantuan 

dalam pekerjaannya. 

3. Mahasiswa perlu mengambil bagian dalam program magang di luar 

kampus yang berhubungan dengan bidang studinya.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mahasiswa asing dengan kemampuan bahasa khusus, 

Kementrian Pendidikan, berdasarkan kasus per kasus, mungkin 

memberikan ijin bagi mahasiswa tersebut, untuk bekerja sebagai 

instruktur dalam lembaga bahasa yang berafiliasi dengan universitas, 

akademi, atau sekolah menengah, atau di lembaga bahasa berafiliasi 

dengan organisasi-organisasi budaya dan pendidikan asing di 

Taiwan. 

Aplikasi untuk Ijin Bekerja 

Mahasiswa asing yang ingin bekerja di Taiwan harus memegang ijin 

kerja yang masih valid. Kecuali liburan musim panas dan musim 

dingin, mahasiswa diijinkan bekerja maksimum 16 jam per minggu. 

Lama maksimum ijin kerja bagi mahasiswa asing, mahasiswa 

overseas Chinese, dan mahasiswa etnis China adalah 6 bulan. Ijin 

kerja perlu diperbaharui setelah berakhir. 

Mahasiswa dapat mengajukan permohonan ijin kerja di Badan Urusan 

Tenaga Kerja, atau universitas dapat mengurus secara kolektif ijin 

kerja di Badan Urusan Tenaga Kerja melalui surat. Formulir 

permohonan dapat diunduh dari BEVT. Proses standar pemberian ijin 

kerja biasanya membutuhkan waktu 5 hari kerja. Untuk pertanyaan 

lain berkaitan dengan ijin kerja silakan kunjungi situs website BEVT. 

 Pusat Layanan Kerja, Biro Tenaga Kerja Kota Taipei 

 Departement Tenaga Kerja, Pemerintah Kota Taipei 

 Pusat Layanan Kerja Daerah Taichung (TRESC) 

Untuk mendapatkan informasi tentang ijin kerja, silakan kunjungi 

Kantor Kemahasiswaan di universitas anda atau Badan Urusan 

Tenaga Kerja : http://www.cla.gov.tw . Biasanya membutuhkan waktu 

lima hari kerja untuk mendapatkan ijin kerja.  

Formulir pendaftaran dapat diunduh dari Biro Kepegawaian dan 

Pelatihan di : http://www2.evta.gov.tw/evta_wcf/index_eng.htm. 

 

 



 

 Mahasiswa yang telah menerima LoA (Letter of Admission) resmi dari universitas di 

Taiwan, dapat segera mengurus Resident Visa di kantor TETO (Taiwan Economic 

and Trade Office in Indonesia). 

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN: 

a. Formulir Aplikasi Resident Visa yang telah diisi lengkap diserta foto berwarna 

(back ground putih) ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. 

b. Pasport ASLI yang masih berlaku paling sedikitnya 6 (enam) bulan. 

c. Copy KTP / Kartu Keluarga / Akta Kelahiran 

d. LoA (Letter of Admission) ASLI yang dikirim oleh universitas Taiwan. 

e. Diploma / Ijazah (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) 
Ijazah Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh kampus dan diotorisasi oleh Penterjemah 
Resmi, Notaris Terdaftar, Depkumham, Deplu dan MOE Taiwan 
 

f. Transkrip / Nilai akademik (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) 
Transkrip Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh kampus dan diotorisasi oleh Penterjemah 
Resmi, Notaris Terdaftar, Depkumham, Deplu dan MOE Taiwan 
 

g. Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris (TOEFL/IELTS) ASLI  
 

h. Medical Check-up dan Vaccine Certificate dalam 3 bulan terakhir 
(dikeluarkan oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh Pemerintah Taiwan) 
Medical Certificate diotorisasi oleh Notaris Terdaftar dan TETO Taiwan  
 

i. Financial Statement dari Bank 

j. Membayar Biaya Resident Visa 

 

 

 

 

Pemegang Resident 

Visa dalam 15 hari sejak 

kedatangannya di 

Taiwan, segera 

mengurus Alien 

Resident Certificate 

(ARC). Mereka bisa 

tinggal di Taiwan 

(R.O.C) selama Alien 

Resident Certificate 

(ARC) masih berlaku. 


