Komite Penasehat Pelaksanaan Bimbingan Terpadu bagi
Imigran Baru Pemkot Taipei Notula Rapat

Waktu : Jumat, 22/12/2017 (Pukul 14:00)
Lokasi : Gedung Taipei City Hall,lantai 12
Pimpinan Rapat : Lin Wan-fa

Agenda Rapat Program Kinerja Inti (sesuai lampiran) dan Tambahan
【Dinas Ketenagakerjaan】
Selain mengadakan pendidikan kewirausahaan dan juga menyediakan layanan
konsultasi privat, dalam membantu imigran baru meniti karir wirausaha.
【Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil】
Menyediakan informasi mengenai usaha kecil menengah dalam bidang kuliner
melalui situs khusus imigran baru, selanjutnya konten akan diperluas. Harap
dihapus dari daftar agenda.
【Kantor Imigrasi】
Tiap penduduk imigran baru datang ke Taiwan memiliki ARC berbeda sesuai dengan
jalur tahapan prosedur kedatangan masing-masing.Hendaknya dilakukan sensus
dengan mengambil contoh data statistik Kementerian Dalam Negeri mengenai
“Hasil Survei Periode 2013 - Kebutuhan Kehidupan Pasangan Asing dan Pasangan
Asal Tiongkok”sebagai bahan referensi.
【Anggota Komite Xin Bin-long】
Melalui data sensus Kantor Imigrasi mengenai jumlah imigran baru di Taiwan
berdasarkan jalur tahapan prosedur kedatangan dan golongan usia, sangat
membantu dalam penentuan layanan paling tepat bagi imigran baru.
【Anggota Komite Ke Yu-ling】
Menyarankan agar data “Hasil Survey Periode 2018 : Kebutuhan Kehidupan
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Imigran Baru di Taiwan”milik Kantor Imigrasi, dapat dipergunakan oleh
berbagai Pemerintah Kota (Pemkot) dan organisasi masyarakat.
Interupsi Pimpinan Rapat
Menghapus agenda rapat poin ke-3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Dinas Dukcapil) akan menambah informasi wirausaha melalui situs khusus
bagi imigran baru (http://nit.taipei/), agar kebutuhan imigran baru lebih
terpenuhi.
Meminta Kantor Imigrasi agar menyediakan data “Hasil Survey Periode 2018 :
Kebutuhan Kehidupan Imigran Baru di Taiwan”, sebagai bahan referensi Dinas
Pemkot Taipei.

Pokok Laporan
Topik 1
Situasi umum rapat ke-3 periode 2017 mengenai perihal Dinas Pemkot Taipei
bertujuan memperkuat kelompok kerja pelaksana bimbingan terpadu bagi imigran
baru, terinci dalam lampiran dokumen.(Badan pelapor : Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil)
【Ke Yu-ling】 Meminta agar Dinas Pendidikan memberikan penjelasan kepada
Kementerian Pendidikan mengenai perkembangan tahap pendirian Pusat Belajar
Bahasa Mandarin.
【Dinas Pendidikan】Mengumpulkan survey mengenai berbagai problematika yang
sering dihadapi oleh anak-anak generasi imigran baru pada tiap sekolah,
selanjutnya pada saatnya akan diajukan sebagai saran untuk Kementerian
Pendidikan.
【Interupsi Pimpinan Rapat】Paham

Topik 2
Data sensus dan pelaksanaan program yang terkait dengan penduduk imigran
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baru di Taipei,terinci dalam lampiran dokumen rapat.
【Interupsi Pimpinan Rapat】Paham

Topik 3 : Laporan kinerja masing-masing lembaga Pemkot Taipei, terinci dalam
lampiran dokumen.
Laporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Hasil Pelaksanaan Bimbingan
Terpadu bagi Imigran Baru Periode 2017)
【Anggota Komite Chen Qin-chun】
1. Kurang tercantum dalam dokumen resmi tertulis, menyarankan agar Dinas
Dukcapil menambah dokumen informasi terkait dengan Anggaran Partisipatif.
2. Banyak imigran baru yang kurang paham tentang prosedur pendidikan di Taiwan,
hendaknya disediakan layanan konsultasi berkait dengan prosedur jenjang
pendidikan bagi anak generasi imigran baru.
【Anggota Komite Zhu Li-ing】
Menyarankan agar Kementerian Pendidikan mendirikan Pusat Belajar Bahasa
Mandarin. Saat ini, Dinas Dukcapil menyediakan layanan penerjemah pada tiap
sekolah tersebut, untuk melayani anak generasi imigran baru tingkat SD dan
SMP. Hendaknya layanan ini diperluas untuk anak tingkat SMA ke atas, melalui
anak-anak imigran baru adopsi di Taiwan.
【Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil】
1. Badan penanggung jawab atas program Anggaran Partisipatif hendaknya
menambah penyajian informasi terkait, selain itu pembahasan laporan
evaluasi juga hendaknya dijadikan sebagai bahan referensi.
2. Terhadap pembelajaran Bahasa Mandarin oleh anak-anak generasi imigran
baru tingkat SMA ke atas dan anak-anak imigran baru adopsi, langkah utama
yakni mengarahkan agar mereka mengikuti sekolah kejar paket (tingkat
dewasa) di SD terdekat atau dapat juga dialihkan ke komunitas masyarakat
bersepadan untuk membantu proses pembelajaran Bahasa Mandarin.
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【Dinas Pendidikan】
1. Dalam rincian Anggaran Partisipatif 2016 bagi imigran baru yang berkait
dengan proposal program kerja“Perencanaan Pendidikan bagi Anak Generasi
Imigran Baru”,Dinas Pendidikan pada bulan Mei dan September telah
mengadakan sesi penyuluhan program bertempat di New Immigrants’ Hall
(Wanhua dan Nangang), memberikan panduan mengenai jalur pendidikan
lanjutan, ragam program pengembangan, karakteristik sekolah dan
konsultasi pendidikan. Selain itu, memasukkan informasi terkait dalam
situs khusus bagi imigran baru (http://nit.taipei/) untuk dijadikan
bahan referensi.
2. Situs panduan mengenai pendidikan lanjutan milik Dinas Pendidikan
menyediakan informasi lengkap terkait dengan jalur pendidikan lanjutan
di Taiwan.
【 Interupsi Pimpinan Rapat 】 Meminta agar Dinas Pendidikan menyediakan
koneksi situs kepada Dinas Dukcapil mengenai informasi jalur pendidikan
lanjutan, sekaligus menterjemahkan isi dari informasi tersebut.

Topik 4
Mempersiapkan dokumen Pemkot Taipei periode 2017 mengenai “Penilaian
Kinerja Pelaksanaan Bimbingan Terpadu bagi Imigran Baru oleh Kementerian
dalam Negeri”, terinci dalam lampiran dokumen.
【Interupsi Pimpinan Rapat】
1. Masing-masing kantor distrik (kecamatan) membantu dalam penyediaan
informasi kasus mengenai permohonan bantuan hukum dan mediasi oleh
imigran baru periode 2017, khususnya pada 2018 harus menyertakan status
imigran baru pada dokumen permohonan dan harus melapor setiap bulan.
2. Dinas Dukcapil telah mengumpulkan dokumen informasi periode 2017 dari
setiap lembaga dinas, mempersiapkan pertemuan dan mengundang anggota
komite rapat untuk memberikan saran.
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Inti Pembahasan
Perihal : Merevisi “Program Kebijakan dan Pelaksanaan Bimbingan Terpadu bagi
Imigran Baru”Pemerintah Kota (Pemkot) Taipei, terinci dalam lampiran
dokumen.
【Hasil Rapat】Kota Taipei tetap menggunakan istilah “imigran baru” dalam
penyebutan penduduk asing dan pasangan Tiongkok di Taipei, sedangkan revisi
perihal lain telah disetujui sesuai dengan pembahasan dalam rapat.

Rapat berakhir : Pukul 16:00
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