Q &Ａ Komite Urusan Komunitas Tionghoa
dalam menangapi pengaruh Pandemi Covid-19
terkait hak Tionghoa Perantauan
Update tanggal : 8 Februari 2022

No.
urut

Pertanyaan
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Bagaimana
kondisi
pengendali
an
perbatasan
di Taiwan
sementar
ini ?

Jawaban

Memo

Pusat Komando Epidemi Sentral di
Taiwan menyatakan bahwa sejak 27
Juli

2021

standar

kewaspadaan

epidemi domestik diturunkan ke level
2 ,namun mengingat kondisi Pandemi
Covid-19 Global meningkat kembali,
varian terus menyebar, penurunan
level standar kewaspadaan epidemi
tidak merengang, untuk menghindari
kasus

imported

yang

akan

meningkatkan kapasitas pencegahan
Nasional
medis,

dan
maka

mekanisme

beban

sumberdaya

terus

diterapkan

⸢perketat

pengendalian

perbatasan⸣ ， bagi WNA yang belum
memiliki

izin

tinggal

yang

masih

berlaku di Taiwan untuk sementara
masih belum dapat masuk ke Taiwan,
kecuali sudah melalui proses perizinan
khusus untuk keperluan mendesak
atau

dari

segi

pertimbangan

kemanusian dan lain-lain .
Bekerja

sama

pencegahan
Perwakilan

dengan

kebijakan

pandemi

diatas,

Taiwan

diluar

negeri

(TETO) untuk sementara masih belum
menerima permohonan berbagai jenis
Visa . Bagi yang memiliki Visa Visitor
yang masih berlaku, Resident Visa
untuk sementara dalam kurun waktu
tersebut

tidak

dapat

Taiwan,

adapun

datang

karena

ke

alasan

mendesak atau kemanusian, seperti
menghadiri

acara

pemakaman

mengujungi kerabat yang sakit kritis
dan alasan penting lainnya untuk
datang ke Taiwan, setelah dilaporkan
dan

mendapat

Komando
mengajukan

izin

Epidemi
ke

dari
Sentral

Pusat
baru

TETO/Perwakilan

Taiwan diluar negeri untuk proses
visa「Special Entry Permit」.
Selain itu terhadap jangka waktu
pelaksanaan

⸢Perketat Pengendalian

perbatasan⸣ bagi WNA yang memiliki
Visa 「Special Entry Permit」yang sudah

kedaluwarsa, Kementerian Luar Negeri
akan

mengambil

langkah-langkah

pendukung yang relevan ketika Pusat
Komando Epidemi Sentral menyesuaikan
「 Perketat

langkah

Pengendalian

Perbatasan」.

Penerapan

diatas

disesuaikan

dengan

Epidemi

Sentral

diberlakukan

dan

Pusat

Komando

terkait

kondisi

pencegahanan pandemi baik dalam/luar
negeri

dan

pencegahan

penerapan

kebijakan

komunitas,

dimana

penyesuaian sesuai dengan kondisi.
Terkait peraturan diatas silahkan melihat
pengumuman di Website Kementerian
Kesehatan

Taiwan

:https://www.cdc.gov.tw/Category/MPag
e/6FjI4ZjqgAoROBmGA9W0_A
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僑生能否回臺

Pengumuman

就學？Apakah

Pendidikan pada tanggal 23 Agustus

Tionghoa

2021, Tai Jiao Gao Tong nomor

Perantauan

1100113799

dapat kembali

Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta

studi di Taiwan

menyampaikan, dibuka kembali bagi

Kementerian

bersurat

kepada

Pelajar Tionghoa Perantauan degree

dan Pelajar Bahasa Mandarin yang
mendapatkan
tahun

beasiswa

periode

untuk

proses

2021

permohonan kedatangan.
Terkait ketentuan ini secara singkat
diijelaskan sebagai berikut :
1. Sebelum Entry/Kedatangan
1. Siswa baru yang belum memiliki
Visa yang berlaku /ARC/Permit
Entry Pelajar ROC, Sekolah akan
membuat buku panduan terlebih
dahulu, mengirim ke Kementerian
Luar Negeri dan Imigrasi Taiwan
setelah diterima untuk proses visa
atau Permit Entry/Exit.
2. Setelah pelajar memiliki visa,
memesan

tiket

pesawat

tempat

dan

karantina,

menginformasikan kepada pihak
Sekolah

untuk

mendapatkan

persetujuan melalui aplikasi online
dan melampirkan laporan hasil tes
PCR

Negatif

2

berangkat.
2. Setelah ketibaan

hari

sebelum

1. Setelah turun pesawat
menunjukan

「Surat

Keterangan Sehat」。
2. Di bandara melakukan Tes PCR
3. Naik kendaraan Khusus Anti
Epidemi
Karantina

menuju

ke

atau

Hotel
tempat

Karantina terpusat.
3. Menginap di hotel karantina atau
tempat karantina terpusat :
1. Setiap hari tes suhu badan.
2. Pada waktu karantina di hari
ke 10 s/d hari ke 12 sekali
melakukan tes antigen.
3. Pada waktu karantina hari ke
12 s/d hari ke 14 melakukan
tes PCR.
4. Setiap hari mencatat
pengecekan kesehatan
4. Waktu berakhir karantina : wajib
melakukan karantina mandiri selama
7 hari, setelah selesai baru masuk
sekolah.

Pengumuman Kementerian
Pendidikan pada tanggal 8
November 2021, Jiao Shou Guo
nomor surat 1100149952, terkait
pendaftaran Sekolah Menengah
Atas bagi Pelajar Luar Negeri dari
masing-masing Negara / Wilayah
untuk hal-hal program studi ke
Taiwan, semester kedua Tahun
Ajaran 2021 bagi Pelajar Luar
Negeri yang ingin datang studi,
tetap harus berdasarkan Surat
Kementerian

Pendidikan

17

September 2021, Tai Jiao Shou
Guo nomor : 1100119948 sesuai
mekanisme program kedatangan
saat ini melakukan permohonan,
namun

harus

setelah

pada

tanggal 12 Februari 2022 baru
masuk ke Taiwan.
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Bagaimana cara

1.

Sekolah

Pelatihan

Kejuruan

pendaftaran

Pemuda Luar Negeri periode ke 41

Sekolah

mulai masuk sekolah pada bulan April

Pelatihan

2022.

Kejuruan
Pemuda luar
Negeri

2.Terkait dengan informasi kedatan
gan terhadap pencegahan pandemi

(Haiqingban) ?
Bagaimana
mendapatkan
informasi
melalui internet

diumumkan diwebsite kami
(Halaman depan/Pelayanan
Overseas>bimbingan studi>Sekolah
Pelatihan Kejuruan Pemuda Luar
Negeri>Area pelayanan penerimaan
pelajar Sekolah Pelatihan Kejuruan
Pemuda periode ke 41(Versi Bahasa
Mandarin )>Hal-hal yang perlu diperhatikan saat kedatangan)

terkait
penerimaan
siswa ?

4

Bagaimana

Terkait dengan prosedur Pelajar Luar

caranya

Negeri masuk sekolah dan ketentuan

pendaftaran

pencegahan pandemi, melihat kondisi

untuk entry

pandemi dan menyesuaikan dengan

dan studi ke

pelaksanaan revisi peraturan secara

Taiwan?

bergulir otoritas terkait, Silahkan

Apakah
berlaku

melihat Website Kementerian
Pendidikan

untuk Kelas
Khusus
Overseas
Compatriot

站:https://cpd.moe.gov.tw/index_ne
w.php?guid=BD28807E-9D44-A1D4D795-3408DA587793

Kerja Sama
IndustriAkademik
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Apakah Pelajar

Berdasarkan

Peraturan

Baru (Overseas)

Keimigrasian Taiwan setelah tiba

Peratur
an

akan terlambat

dalam kurun waktu 15 hari wajib

Imigra

mengurus Izin

mengajukan

si

Tinggal (ARC)

Imigrasi untuk mendapatkan Izin

Pasal

dan

Tinggal

22

berpengaruh

pertimbangan

pada

Tionghoa

Perantauan

pendaftaran

melakukan

Karantina

sekolah ?

selama 14 hari, maka Imigrasi

pengurusan

(ARC),

namun

ke

atas

bahwa

Pelajar
wajib
Mandiri

memperpanjang menjadi 1 bulan
untuk mengurus

Izin Tinggal

(ARC). Sebelum tiba di Taiwan
silahkan

menghubungi

pihak

Sekolah, dan meminta bantuan
kepada

Pihak

membantu

Sekolah

proses

agar

pengurusan

Izin Tinggal (ARC), agar lebih
cepat dapat memiliki Izin Tinggal
tersebut.

6

Subsidi apa saja

Diterbitkan sesuai pengumunan De- Regulasi

yang tersedia

partemen

Kesehatan

25

Februari isolasi

pada saat Pelajar 2020

penyakit

Tionghoa

「 Special Act for Prevention, Relief menular

Perantauan

and Revitalization Measures for Se- Covid-19

karantina di

vere

mandiri ?

Pneumonia

with

Novel dan

Pathogens 」 ， Pusat Komando Epidemi Sentral berdasarkan peraturan

kompensas
i

ini sejak tanggal 17 Juni 2020 ke- pencegaha
layakan untuk kompensasi pencega- n masa
han pandemi,

「 Warga

dibatasi hanya untuk karantina

Taiwan 」 atau「Bagi yang

memiliki izin tinggal 」 dapat mengajukan kompensasi pencegahan pandemi, setiap orang dihitung per/ hari
diberi kompensasi sebesar NT1,000,
dari Pihak Sekolah mengajukan permohonan pencairan subsidi kepada
Departemen Kesehatan.
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Karena

Untuk

dampak

Tionghoa

Pandemi,

pengaruh kondisi Pandemi

anak-anak

dapat secara normal datang, sehingga terkait

Tionghoa

masa tinggal di Taiwan melebihi 120 Bimbingan

Perantauan

hari yang akan berpengaruh kepada bagi

yang

ingin

kembali

ke

Taiwan
untuk
melanjutkan
pendidikan,
apakah akan
berpengaruh
kepada
kualifikasi

menghindari

anak-anak Regulasi

Perantauan

karena Pasal
tidak ketiga

kualifiasi status, maka Komite Urusan Pelajar
Tionghoa Perantauan sejak tangal 11 Tionghoa
Maret 2020 s/d 28 Februari 2022 Perantauan
mengumumkan tidak dihitung masa yang
tinggal

Tionghoa

Perantauan

Taiwan,

artinya

masa

Taiwan

tidak

termasuk

tinggal

di kembali
di studi

dalam Taiwan

perhitungan masa tinggalnya di Luar
Negeri

(maksudnya durasi tinggal

secara terus menerus di Luar Negeri

di

status

harus

dihitung

Tionghoa

Urusan Tionghoa Perantauan akan

Perantauan?

menyesuaikan perhitungan
tinggal Overseas

kedepan),

Komite

waktu

di Taiwan dengan

kondisi Pandemi.

8

Saya ingin

Sebelum tanggal 21 Maret 2020

menayakan

Orang Asing yang masuk (inklusif)

apakah saya

dan tidak overstay di Taiwan, dan

dapat

masa tinggal di Taiwan telah secara

melakukan

otomatis diperpanjang selama 30

perpanjangan

hari, namun harus dipertimbangan

secara otomatis

per

bagi Orang

pelanggaran di Taiwan (Ketentuan),

Asing sesuai

atau karena pelanggaran (catatan)

pengumuman

terkait kondisi tertentu seseorang

Imigrasi pada

dibatasi

tanggal 7

diperbolehkan perpanjangan secara

Januari 2022 ?

otomatis,

kasus,

keluar

terhadap

Negeri,

dipersilahkan

kasus

tidak

orang

tersebut untuk meninggalkan negara
ini.

Contoh 1 : (Dapat diperpanjang
secara otomatis )
A. Masa tinggal Orang Asing yang
masuk pada tanggal 17 Maret 2020
dengan Visa Visitor dan dibatasi visit

30 hari, awalnya akan berangkat
pada tanggal 16 April 2020, melalui
Kementerian

Luar

Negeri

diperpanjang secara otomatis 5 kali
(Setiap kali perpanjangan selama 30
hari dan masa tinggal di Taiwan
tidak boleh melebihi 180 hari, total
perpanjangan

selama

pembagian

sebagai

150

hari),
berikut

mencakup tanggal 17 Juli 2020, 14
Agustus 2020, 14 September 2020,
15 Oktober 2020, 13 November
2020, 14 Desember 2020, 13 Januari
2021, 5 Februari 2021, 12 Maret
2021, 13 April 2021, 13 Mei 2021, 10
Juni 2021, 12 Juli 2021, 11 Agustus
2021, 10 September 2021, 7 Oktober
2021,

9

November

2021,

9

Desember 2021, jumlah hari (setiap
kali perpanjangan 30 hari, total
perpanjangan 540 hari), dan jumlah
hari yang dapat tinggal adalah 720
hari (30 hari + 150 hari + 540 hari,
masa tinggal yang legal terakhir s/d
7 Maret 2022), termasuk tanggal 21
Maret

2020

dan

dengan

syarat

sebelum tidak overstay masuk ke

Taiwan,

dapat

mengunakan

Peraturan Imigrasi ke-19 kali yaitu
perpanjangan

secara

otomatis

selama 30 hari. Apabila setelah
Orang Asing berinisial A melalui
proses peraturan Imigrasi ke-19 kali
melakukan perpanjangan selama 30
hari, maka masa tinggal yang legal
adalah 7 Maret 2022 diperpajang s/d
6 April 2022.

Contoh 2 : (Dapat perpanjangan
secara otomatis)
WNA B

mengunakan Visa Visitor

yang berlaku 90 hari, pada tanggal 17
Maret 2020 masuk ke Taiwan, dan
seharusnya pada tanggal 15 Juni
2020 meninggalkan Taiwan, melalui
perpanjangan otomatis Kementerian
Luar Negeri selama 3 kali (setiap kali
perpanjangan selama 30 hari dan
masa tinggal di Taiwan tidak boleh
melebihi 180 hari, total perpanjangan
selama 90 hari) , ditambah dengan
pembagian

sebagai

berikut

mencakup tanggal 17 Juli 2020, 14
Agustus 2020, 14 September 2020,

15 Oktober 2020, 13 November 2020,
14 Desember 2020. 13 Januari 2021,
5 Februari 2021, 12 Maret 2021, 13
April 2021, 13 Mei 2021, 10 Juni
2021, 12 Juli 2021, 11 Agustus 2021,
10 September 2021, 7 Oktober 2021,
9 November 2021, dan 9 Desember
2021, 18 kali diperpanjang (setiap kali
perpanjangan selama 30 hari), Total
540 hari perpanjangan), dapat tinggal
di Taiwan dengan jumlah keseluruhan
720 hari (90 hari + 90 hari + 540 hari
), masa tinggal legal diperpanjang s/d
7

Maret

2022),

persyaratan

memenuhi

termasuk

sebelum

(tanggal 21 Maret 2020)

masuk ke

Taiwan

dan

tinggalnya,

tidak
dapat

expire

masa

mengunakan

Peraturan Imigrasi ke-19 kali untuk
melakukan

perpanjangan

secara

otomatis. Apabila setelah WNA B
melakukan

perpanjangan

otomatis

dengan ke-19 kali selama 30 hari, dan
legal tinggal dari tanggal 7 Maret
2022 s/d 6 April 2022.

Contoh 3 : (Dapat diperpanjang
otomatis)

WNA dengan Visa Visitor 14 hari,
tanggal

7

Maret

2020

masuk,

seharusnya pada tanggal 21 Maret
2020 meninggalkan Taiwan, melalui
perpanjangan

otomatis

Kementerian

Luar

Negeri

diperpanjang 5 kali (setiap kali
diperpanjang 30 hari dan tinggal di
Taiwan tidak boleh melebihi 180
hari, total perpanjangan selama 150
hari) kemudian, jumlah hari dapat
tinggal di Taiwan adalah 164 hari
(14 hari + 150 hari, terakhir legal
tinggal di Taiwan pada tanggal 18
Agustus

2020),

bersangkutan
Agustus
permohonan

apabila

pada

2020
Visa

yang

tanggal

10

mengajukan
ijin

tinggal

kepada Kementerian Luar Negeri,
dan mendapat Visa Tinggal selama
180

hari,

legal

tinggal

s/d

September 2020.
Setelah itu melalui Imigrasi pada
tanggal 14 Agustus 2020, 14

3

September 2020, 15 Oktober, 13
November 2020 , 14 Desember
2020, 13 Januari 2021, 5 Februari
2021, 12 Maret 2021, 13 April
2021, 13 Mei 2021, 10 Juni 2021,
12 Juli 2021, 11 Agustus 2021, 10
September 2021, 7 Oktober 2021,
9 November 2021. 9 Desember
2021

diperpanjang

secara

otomatis (setiap kali diperpanjang
30 hari), total perpanjang 510
hari ), dapat tinggal di Taiwan
total 690 hari (180 hari + 510
hari, batas terakhir legal tinggal di
Taiwan s/d tanggal 26 Januari
2022),

memenuhi

persyaratan

sebelum dan termasuk ⸢ tanggal
21 Maret 2020 masuk dan tidak
expried

⸣

,

dapat

melakukan

perpanjangan secara otomatis 30
hari. Jadi Orang Asing C setelah
diperpanjang 30 hari masa legal
tinggal s/d tanggal 25 Februari
2022.

9

Untuk
sementara ini
apakah WNA
yang sudah

Tindakan ini hanya berlaku untuk
orang asing yang belum overstay di
Taiwan. Oleh karena itu, orang asing
yang telah melampaui masa tinggal
yang sah (overstay) di Taiwan tidak
berlaku. Harap segera meninggalkan
negara tersebut.

overstay, dapat
melakukan
perpanjangan
secara otomatis
dari
Departemen
Imigrasi
Kementerian
Interior ?

10

Tidak ada

Sistem

stempel

otomatis, dan tidak perlu mendaftar

perpanjangan di

secara terpisah; namun, bagi mereka

paspor saya,

yang

bagaimana saya

harap

bisa

dokumen terkait ke stasiun layanan

membuktikan
bahwa saya
telah
memperpanjang
masa tinggal
saya secara
otomatis selama

telah

masih

kota

Departemen
Interior
permohonan,
perpanjangan
paspor.

secara

membutuhkan

bawa

dan

diperpanjang

paspor

Anda

kabupaten
Imigrasi
untuk

bukti,
dan

(kota)

Kementerian
mengajukan

dan
akan

sertifikat
dicap

pada

30 hari?

11

Apakah saya

Setelah

akan

inspeksi bandara dari Departemen

dikenakan

Imigrasi Kementerian Dalam Negeri,

sanksi oleh

jika Anda adalah objek yang berlaku

Departemen

dari tindakan perpanjangan otomatis,

Imigrasi

jika Anda masih dalam masa tinggal

Kantor

yang sah setelah perpanjangan, tidak

Dalam

akan ada penalti untuk overstay. .

Negeri
karena
dianggap
overstay
ketika saya
keluar
negara
tanpa
dokumen
untuk
membuktika
n bahwa
saya telah
memperpanj
ang masa

Untuk

verifikasi

informasi

oleh

di

atas,

petugas

silakan

merujuk ke situs web Departemen
Imigrasi Kementerian Dalam Negeri:
https://www.cdc.gov.tw/File/Get/8P9
1EuBq5SbNjf1D2eJ8SA

tinggal saya?
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Bolehkah

saya 1.Pada tanggal 8 November 2011,

bertanya

apa Kementerian

tindakan

Pendidikan

mengumumkan dalam surat Tai Jiao

karantina masuk Shou Guo No. 1100149952, bahwa
untuk

Pelajar Pelajar Asing yang ingin memasuki

Kelas

Khusus Taiwan pada Semester Kedua Tahun

Overseas

Ajaran 2021 untuk Sekolah Menengah

Compatriot Kerja Atas untuk mendaftar ke luar negeri
Sama

Industri- siswa

Akademik ?

dari

negara

masing-masing

dan

untuk

wilayah

belajar

di

Taiwan, Aplikasi masih dapat dibuat
sesuai dengan mekanisme masuk saat
ini yang dikeluarkan oleh Kementerian
Pendidikan pada 17 September 2021,
No. 1100119948, namun

masuk

setelah 12 Februari 2022 baru dapat
masuk ke Taiwan.

2. Saat ini, selama masa masuk bagi
Pelajar

Kelas

Compatriot

Khusus

Kerja

Sama

Overseas
Industri-

Akademik, untuk tata cara masuk dan
peraturan karantina terkait, silakan
merujuk pengumuman Kemendikbud

terkait:
https://cpd.moe.
gov.tw/index_new.php?
guid=BD28807E-9D44-

A1D4-D795-

3408DA587793
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Apa

metode

karantina

Saat ini, selama periode masuk untuk
Non

Mandiri

untuk

Pelajar

Overseas

Asing

Compatriot

Kelas
Kerja

Khusus
Sama

Pelajar

Industri-Akademik, metode karantina

Tionghoa

yang relevan akan mengalami revisi

Perantauan

bergulir sesuai dengan situasi epidemi

Kelas

Khusus

Overseas

IndustriAkademik?

peraturan

otoritas

kompeten

terkait. Silakan merujuk ke situs web

Compatriot
Kerja

dan

Sama

Kementerian

Pendidikan:

https://cpd.moe.gov.tw/index_new.ph
p?guid=BD28807E-9D44-A1D4-D7953408DA587793

