●● P
 emerintah dapat membantu mencari kerja! Aman,
Terpercaya, dan Sepenuhnya Gratis.
●● Bagi Anda yang telah memiliki ARC,  memiliki  izin kerja
selama masa residensi, dapat bekerja secara sah di
Taiwan, sehingga tidak perlu mengajukan permohonan
izin kerja lainnya.

Layanan yang dapat diberikan untuk Anda
oleh Dinas Pelayanan Kerja
1. Layanan manajemen kasus

Mengatur dua staf khusus di kantor pelayanan Chengde,
menyediakan layanan manajemen kasus satu per satu secara
profesional, individual untuk memandu Anda dalam mencari
pekerjaan  hingga mendapatkan pekerjaan tetap.

2. Layanan pencarian kerja

Membantu Anda mencari kerja  secara gratis! Bila Anda
perlu mencari kerja, atau sedang menganggur, Anda dapat
mendatangi Dinas Pelayanan Kerja terdekat untuk mendaftar
kerjaan atau menghubungi kami melalui jalur di bawah ini:

• Mendaftar  pencarian kerja: mengisi formulir pencari kerja
dengan lengkap, siapkan fotokopi ARC (bagian depan,
belakang).
• Menelepon ke Dinas Pelayanan Kerja 2308-5230, ada staf
khusus yang membantu mencatat dan mencari informasi
tentang lowongan pekerjaan
• Situs pelayanan kerja Taipei www.okwork.taipei, untuk
informasi lebih lanjut bisa dicari di situs pelayanan kerja Taipei.
• Dinas Pelayanan Kerja kota Taipei dan kantor pelayanannya  di
setiap wilayah.

3. Konsultasi pelatihan kerja dan
rekomendasi

Menyediakan informasi mengenai kursus pelatihan kerja
dan konsultasi untuk Anda, rekomendasi untuk ikut
serta dalam pelatihan kerja  yang tepat, serta memberi
tunjangan sepenuhnya atas biaya pelatihan, agar Anda dapat
mempelajari satu ketrampilan.

4. Lokakarya kerja

Membantu Anda memahami undang-undang dan hak tenaga
kerja Taiwan, menyediakan informasi mengenai kondisi kerja
saat ini, jalur mencari kerja dan teknik wawancara, untuk
meningkatkan persiapan sebelum bekerja, teknik mencari
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kerja, agar Anda mengetahui jelas tren terakhir dalam pasar
kerja.

5. Sarana peningkatan kerja yan dapat
digunakan
Tunjangan kerja sementara

• Setelah Anda melakukan registrasi pencarian kerja, setelah
direkomendasikan pekerjaan 2 kali dalam waktu 14 hari, tetapi
masih belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai, dan setelah
dinilai  oleh kami dan dinyatakan tetap tidak ada kesempatan
pekerjaan yang sesuai, Anda dapat mengajukan permohonan
“tunjangan kerja sementara”. Tunjangan tersebut diberikan
berdasarkan perhitungan per jam, 8 jam per hari, dan
maksimal 176 jam per bulan, sampai dengan batas waktu 6
bulan. (Dimulai sejak 1 Mei 2014 pemerintah kota Taipei telah
memberikan sebesar NTD 133/jam )

Partisipasi dalam program pengembangan kerja multidimensi
• Anda dapat mendaftar untuk berpartisipasi dalam program
pengembangan kerja multidimensi yang bersifat ekonomi
atau sosial, namun bagi yang berpartisipasi dalam program
yang bersifat sosial, harus memenuhi syarat minimal berusia
45 tahun. Standar program tersebut diberikan berdasarkan
perhitungan per jam, 8 jam per hari, dan maksimal 176 jam per
bulan, sampai dengan batas waktu 6 bulan.

II. Dapat memohon tunjangan yang
berhubungan dengan Undang-undang
Asuransi Kerja

Sejak 1 Mei 2009 setelah diberlakukannya amandemen,
undang-undang asuransi kerja juga berlaku bagi setiap
pekerja imigran baru. Mereka dapat memohon tunjangan
pengangguran, tunjangan penghargaan kerja lebih awal,
tunjangan hidup dalam masa pelatihan pekerjaan, tunjangan
cuti mengasuh anak, dan bantuan asuransi kesehatan lainnya

1. Perluasan objek asuransi

Pekerja yang berusia antara 15 tahun hingga 65 tahun, yang
menikah dengan warga negara yang berdomisili di dalam
negeri Taiwan, dan pasangan warga negara asing, warga Cina,
Hong Kong, Macau yang mendapatkan izin tinggal menurut
hukum ketenagakerjaan dalam wilayah Taiwan.

2. Tunjangan pengangguran

Sumber informasi unit lain
yang sering diperlukan

Syarat Permohonan

• 1.Buruh yang dipekerjakan yang berusia antara 15 tahun
hingga 65 tahun (termasuk buruh warga negara Taiwan dan
warga negara asing, warga negara Cina, penduduk Hong
Kong atau Macau yang menikah dengan warga negara yang
berdomisili di dalam negeri Taiwan, dan yang mendapatkan
izin tinggal menurut hukum ketenagakerjaan dalam wilayah
Taiwan), yang diasuransikan oleh majikan atau instansi afiliasi,
yang berpartisipasi dalam asuransi tenaga kerja sebagai pihak
tertanggung.
• Bagi yang berhenti bekerja secara terpaksa membatalkan
asuransi, selama 3 tahun, tahun asuransi kerja 1 tahun ke atas.
• Memiliki kemampuan untuk bekerja dan keinginan untuk tetap
bekerja.
• Bagi yang sejak melakukan registrasi pencarian kerja pada
instansi layanan kerja publik dalam 14 hari masih tidak bisa
direkomendasikan untuk bekerja atau diatur pelatihan kerja.
• Mereka yang masih menerima pembayaran tunjangan
pengangguran harus melakukan konfirmasi ulang
pengangguran setiap bulan dalam waktu 2 tahun dari akhir
periode pembayaran pengangguran yang lalu ke instansi
pelayanan pekerjaan negeri. Untuk konfirmasi ulang
pengangguran, setidaknya harus menyediakan catatan mencari
kerja sebanyak lebih dari 2 kali.

Jumlah tunjangan dan durasi

• Tunjangan pengangguran diberikan setiap bulan berdasarkan
60% dari rata-rata gaji tertanggung selama 6 bulan sebelumnya
sejak pemohon berhenti bekerja dan melakukan pembatalan
asuransi kerja, diberikan selama maksimal 6 bulan.
• Namun bila pemohon sewaktu berhenti bekerja melakukan
pembatalan asuransi kerja telah mencapai usia 45 tahun atau
memiliki bukti sebagai penyandang cacat yang diberikan
oleh pemerintah bagian sosial, diberikan selama maksimal 9
bulan. Bagi yang menerima tunjangan pengangguran selama
periode penuh, tahun asuransi kerja akan dihitung ulang (tidak
mempengaruhi tahun pensiun tenaga kerja).
• Tanggungan anggota keluarga: pemohon yang menanggung
hidup “Pasangan” yang tidak memiliki pendapatan, “Anak
di bawah umur” atau “Anak penyandang cacat”, akan
diberikan tunjangan tambahan sebesar 10%, paling banyak
sebesar 20%.

※

Kepolisian Urusan Luar Negeri Pemerintah Kota Taipei

※

Departemen Dalam Negeri Biro Imigrasi

※
※
※
※
※
※
※
※
※

Telepon: (02)23817494
Telepon: (02)23889393

Departemen Kesehatan Kota Taipei
Telepon: 1999/(02)27208889

Ext. 7070

Dinas Kesehatan Biro Asuransi Kesehatan Kota
Taipei
Telepon: (02)21912006

Institut Pengembangan Kerja Kota Taipei
Telepon: (02)28721940

Kantor Pengawasan Kota Taipei
Telepon: (02)27630155

Departemen Pendidikan Pemerintah Kota Taipei
Telepon: (02)27256423

Pusat Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga dan
Kekerasan Seksual Kota Taipei
Telepon: (02)23961996

Saluran khusus perlindungan ibu dan anak nasional
Departemen Dalam Negeri
Telepon: 113

Saluran hotline warga

Telepon: 1999/(02)27208889

Saluran pelayanan konsultasi hukum pemerintah
kota Taipei
Telepon: 1999/(02)27208889 Ext. 6168

3. Cuti mengasuh anak

• Tahun asuransi kerja 1 tahun, sebelum anak berumur
3 tahun.
• 3. Diberikan berdasarkan60% rata-rata gaji yang
diasuransikan, sejak bulan permohonan 6 bulan
sebelumnya.
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Layanan Ketenagakerjaan Taipei

Kantor Layanan kerja Nangang
Software Park

● Jalur Danshui Xinyi
● Jalur Ban-nan
● Jalur Xindian
● Jalur Wen-hu

Jalan Monga No.101 Lt.8 Wilayah Wanhua Taipei
02-2308-5230
atau menggunakan telepon lokal kota Taipei 1999 ekstensi 58999

Dekat MRT" Stasiun Kuil Longshan" pintu keluar no. 2

Jalan Yuanchu No.3 Lt.1 wilayah Nangang Taipei
02-2652-1322
Dekat MRT " Stasiun Nangang Software Park " /

Bank kerja Taipei
Jalan Monga No.101 Lt.8 Wilayah Wanhua Taipei

台北市就業服務處

Layanan rekrut perusahaan, tidak menyediakan
layanan identifikasi (ulang) kerja dan
pengangguran

Nangang Software Park Pusat Layanan Gabungan
Gedung F

Beitou

02-2338-0277
atau menggunakan telepon lokal kota Taipei 1999

Kantor layanan kerja Beitou

ekstensi 58999

Jalan Xinshi No.30 Lt.5 wilayah Beitou Taipei

Dekat MRT" Stasiun Kuil Longshan" pintu keluar no. 2

Nangang
Software Park

02-2898-1819
Dekat MRT" Stasiun Beitou "/ Gedung
administrasi wilayah Beitou

Layanan Ketenagakerjaan Monga

Wende

Jalan Monga No.101 Lt.3 Wilayah Wanhua Taipei
02-2308-5230
atau menggunakan telepon lokal kota Taipei 1999

Kantor layanan kerja Neihu

ekstensi 58999

Dekat MRT" Stasiun Kuil Longshan" pintu keluar no. 2

Yuanshan
Hanya menyediakan konsultasifor
inquiry only

Layanan umum mencari kerja/merekrut,
tidak menyediakan identifikasi (ulang)
pengangguran dan konsultasi pelatihan kerja
serta rekomendasi
Jalan Heping barat seksi 3 No.251 Lt.3
wilayah Wanhua Taipei
02-2308-0236
Dekat MRT " Stasiun Longshan Temple "
pintu keluar no. 1

Longshan
Temple

02-2790-0399

Kantor layanan kerja Stasiun Taipei

Kantor layanan kerja Wanhua

Taipei City
Employment Services Office

Jalan Minchuan timur seksi 6 No.99 Lt.7
wilayah Neihu Taipei
Gedung administrasi wilayah Neihu.
Dekat MRT " Stasiun Wende "

Jalan Beiping barat No.3 Lt.1

Sumber Layanan
Ketenagakerjaan Bagi
Pasangan Asing
Dinas Pelayanan Kerja Kota Taipei

Layanan kerja wilayah barat dan selatan
02-2381-1278
Dekat MRT " Stasiun Taipei "

Stasiun
Taipei

Ximen

Kantor layanan kerja Ximen

Shandao
Temple

Zhongxiao
Fuxing

Pusat Pengembangan Karier Kaum Muda Taipei

Jalan E-mei No.81 wilayah Wanhua Taipei
02-2381-3344

National
Taiwan
University
Hospital

Dekat MRT" Stasiun Ximen " pintu keluar no. 6/
tempat parkir E-mei lantai 1

Tidak menyediakan layanan identifikasi（ulang）
pengangguran
Jalan Ren-Ai seksi 1 No.17 Lt.1, 2 wilayah Zhong
Zheng Taipei.
02-2395-8567

Kantor layanan kerja Dinghao(Welcome)
Jalan Da-an seksi 1 No.77 toko basement
wilayah timur No.1 wilayah Da-an Taipei
02-2740-0922
Dekat MRT" Stasiun Zhongxiao Fuxing "

atau menggunakan telepon lokal kota Taipei 1999 ekstensi 58567

Dekat MRT " Stasiun Shandao Temple " pintu keluar
no.3 / MRT " Stasiun NTU Hospital " pintu keluar no.2

Taipei Citizens' Hotline Free
http://eso.gov.taipei

02-2308-5230  /  02-2308-5231   or  Taipei Citizens' Hotline 1999# 58999

Tanggal pencetakan

Segala tindakan akan didasarkan pada informasi terbaru
yang diumumkan oleh setiap unit

  Tunjangan Departemen Tenaga Kerja Dinas Pengembangan Tenaga Kerja
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Xiangshan

Jingmei

Iklan

Kantor layanan kerja Jingmei

Kantor Manajemen Kasus Sumber Daya

Jalan Roosevelt seksi 6 No.393 Lt.2 wilayah
Wenshan Taipei

Jalan Roosevelt seksi 6 No.393 Lt.3 wilayah
Wenshan Taipei

02-8931-5334

02-2930-2696

Dekat MRT " Stasiun Jingmei " pintu keluar no. 1

Dekat MRT " Stasiun Jingmei " pintu keluar no. 1

Kantor layanan kerja Xinyi
Jalan Xinyi seksi 5 No.15 Lt.11 wilayah Xinyi Taipei
02-2729-3138
Dekat MRT " Stasiun Jingmei " pintu keluar no. 1/
Gedung administrasi wilayah Xinyi

Tujuh Kantor Pelayanan Utama
Membantu Anda Mencari Kerja
Aman dan Terpercaya
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