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Langkah-langkah Merevitalisasi 

Perekonomian dan Memicu Konsumsi

Mudah digunakan

Restoran dan minuman, 

grosir dan eceran, 

department store, toko 

distrik bisnis, pedagang 

pasar malam, pasar 

tradisional.

pergi keluar ruangan, 

berkonsumsi sepuasnya

Sangat memicu

1000menjad3000

Penggunaan untuk promosi 

pariwisata, pengusaha 

menambah promosi

kelipatan bertambah
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Mudah diambil

Bentuk kertas: kantor pos, 

toko serba ada

Digital: pembayaran seluler

Tiket elektronik, kartu kredit

Peta kupon revitalisasi 

mengetahui jumlah
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• Quẹt thẻ mua sắm

• Dùng thẻ hoàn tiền
• Buka aplikasi

• Scan untuk 

berkonsumsi

• Quẹt thẻ mua sắm

• Tiêu hết tiền được 

hoàn tiền

• Segera ambil

• Segera 

berkonsumsi

Kupon triple revitalisasi, seribu menjadi tiga 

ribu
Masyarakat memilih salah satu untuk digunakan, tidak boleh mengambil 

berulang

Chi tiêu bằng thẻ đa năng Dengan HP juga bisa 

membeli
Kartu kredit segera 

digesek

Ambil kupon bentuk 

kertas
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• Gesek kartu untuk 

berbelanja

• Mengandalkan kartu 

mendapatkan umpan balik

Ambil kartu “bip”untuk 

berkonsumsi

Kartu kredit segera

digesek

• Kartu kredit segera 

digesek

• Umpan balik sewaktu 

jumlah penuh
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Menuju situs pengusaha tiket 

elektronik untuk mendaftarkan dan 

selesaikan verifikasi nama tercatat

(toko serba ada, MRT, stasiun bus, 

kereta api juga boleh membeli)

Pergi ke toko khusus tiket 

elektronik berkonsumsi, konsumsi 

diakumulasi hingga NT$ 3000
(harus berkonsumsi sebelu tanggal 

31/12/2020)

Setelah 8 hari konsumsi memenuhi jumlah, menerima SMS 

pemberitahuan berdasarkan cara umpan balik yang dipilih sewaktu 

pengikatan pergi mengambil

Daftarkan dan ikatkan

①Umpan balik dengan kartu toko serba ada NT$ 

2000

②Pilih ATM mengambil NT$ 2000

③Menggunakan kode sumbangan untuk menyumbang

• Tanggal 1 Juli ~ 31 Desember menuju platform pengusaha tiket 

elektronik untuk pengikatan, pada bersamaan harus memilih 

dengan salah satu dari ketiga cara berikut untuk mengambil: 3 pilih 
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• ①Umpan balik ke akun NT$ 2000 ②Sumbangan dengan kode③
ATM mengambil NT$ 2000

• Mulai tanggal 15 Juli, sejak hari pengikatan berkonsumsi mulai 

diakumulasi
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Ambil kartu “bip”untuk 

berkonsumsi

Dapatkan kartu dengan nama 

tercatat

Dengan tiket nama tercatat pergi 

berkonsumsi
menerima NT$ 2000
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Daftarkan dan ikatkan

• Tanggal 1/7 ~ 31/12 menuju platform pengusaha pembayaran 

seluler untuk pengikatan, pada bersamaan harus memilih dengan 

salah satu dari ketiga cara berikut untuk mengambil: 3 pilih 11①
Umpan balik ke akun NT$ 2000  ②Sumbangan dengan kode③
ATM mengambil NT$ 2000

• Mulai tanggal 15/7, sejak hari pengikatan berkonsumsi mulai 

diakumulasi

Menggunakan aplikasi untuk 

berkonsumsi

Pergi ke toko khusus pembayaran 

seluler berkonsumsi, konsumsi 

diakumulasi hingga NT$ 3000
(harus berkonsumsi sebelu tanggal 

31/12/2020)

menerima NT$ 2000

Setelah 8 hari konsumsi memenuhi jumlah, menerima SMS 

pemberitahuan berdasarkan cara umpan balik yang dipilih sewaktu 

pengikatan pergi mengambil

①Umpan balik dengan kartu toko serba ada NT$ 2000

②Pilih ATM mengambil NT$ 2000

③Menggunakan kode sumbangan untuk menyumbang

• Download aplikasi yang berpartisipasi 

dalam pembayaran seluler kegiatan kali ini 

• Mengatur kartu kredit atau akun bank Siap 

untuk digunakan

HAPPY GO PAY、icash Pay、 LINE Pay money、Dompet Pi, 

Taiwan Pay, Easy Wallet, JKo Pay, O’Pay, Gama Pay, ezPay

Dengan HP juga bisa membeli
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Download aplikasi

Departemen

Perekonomian



Gesek kartu untuk berkonsumsi

Pergi ke toko khusus kartu kredit 

berkonsumsi, konsumsi diakumulasi 

hingga NT$ 3000
(harus berkonsumsi sebelu tanggal 

31/12/2020)

Mendaftarkan kegiatan

• Tanggal 1/7 ~ 31/12 menuju platform perusahaan kartu kredit untuk 

pengikatan, pada bersamaan harus memilih dengan salah satu dari 

ketiga cara berikut untuk mengambil: 3 pilih 1
①Umpan balik dengan kartu toko serba ada NT$ 2000 ②
Sumbangan dengan kode③ATM mengambil NT$ 2000

• Mulai tanggal 15/7, sejak hari pengikatan berkonsumsi mulai 

diakumulasi

menerima NT$ 2000 

Setelah 8 hari konsumsi memenuhi jumlah, menerima 

SMS pemberitahuan berdasarkan cara umpan balik yang 

dipilih sewaktu pengikatan pergi mengambil

①Tagihan bulan berikut dipotong NT$ 2000 ②Pilih 

ATM mengambil NT$ 2000 ③Menggunakan kode 

sumbangan untuk menyumbang
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Mengajukan permohonan kartu 

kredit

•Mengajukan permohonan atau memilih kartu kredit

•Menuju situs kartu kredit mendaftarkan kegiatan

(Masukkan data identitas, nomor kartu)

Situs revitalisasi mengecek perusahaan 

kartu kredit yang bekerja sama 

https://3000.gov.tw

Kartu kredit segera digesek
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Bagi yang memiliki kartu Asuransi Kesehatan, 

harus membawa kartu Asuransi Kesehatan Bagi 

yang belum memiliki kartu Asuransi Kesehatan, 

bawa dokumen bukti identitas sebelum tanggal 1~7 

bulan Juli, Agustus ke toko serba ada, situs untuk 

pre-order atau pada tanggal 15 Juli mengambil 

langsung di kantor pos

Tanggal 15 Juli di kantor pos dan

jalur yang bekerja sama, mengambil

kupon triple revitalisasi NT$ 3000. (4

lembar NT$ 500, 5 lembar NT$ 200)

Bawa kartu Asuransi Kesehatan Mengambil kupon triple

Menggunakan bentuk kertas 

untuk  berkonsumsi

Selama tanggal 15/7~31/12

Bawa kupon triple revitalisasi ke 

toko untuk berkonsumsi

Tidak ada kembalian, tidak ditunaikan, 

tidak ada jumlah yang disimpan

Segera menikmati umpan balik

Tidak terbatas tempat, juga bisa 

menggunakan

Pergi keluar ruangan, 

segera berkonsumsi 

Ambil kupon bentuk kertas
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ATM mengambil umpan balik tunai

Mengikat ATM mengambil umpan balik tunai

①Kupon triple digital 3 pilih 1

②Menuju platform pengusaha pembayaran 

digital untuk pengikatan

Masukkan password kartu debit

Masukkan kartu debit dan pilih fungsi 

menerima kupon triple

Masukkan nomor identitas dan menyetujui 

deklarasi data pribadi

Menuju mesin ATM toko serba ada

Transaksi berhasil menerima NT$ 2000

三倍券

回饋

Masukkan 

nomor identitas, 

nomor HP
③Pada bersamaan pilih ATM mengambil umpan 

balik tunai

Namun pasangan yang bukan 

berkewarganegaraan Taiwan yang memegang 

izin tinggal, tidak bisa memilih ATM 

mengambil umpan balik tunai 

Setelah 8 hari konsumsi memenuhi jumlah, menerima pemberitahuan 

SMS/aplikasi, menuju ATM mengambil NT$ 2000
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Pilih cara pembayaran 

digital yang ingin 

Anda gunakan

Kupon 

triple 

digital 

3 pilih 

1

1

pembayaran seluler

Tiket elektronik

kartu kredit

Men

gikat

32

Menggunakan kode sumbangan untuk 

menyumbang

Masukkan 

nomor identitas, 

nomor HP

Menuju platform 

pengusaha pembayaran 

digital untuk pengikatan

Masyarakat memilih unit di dalam kode 

sumbangan (boleh memilih kata kunci)

Pilih anonim atau bukan 

anonim

Selesai

Sumbangan dengan 

nama tercatath

Harus 

menyetujui 

memberikan 

data pribadi 

(nomor 

identitas, nama 

dan 

sebagainya)

Sumbangan 

anonim

Setelah 8 hari konsumsi 

memenuhi jumlah, menerima 

pemberitahuan SMS/aplikasi, 

menuju ATM mengambil NT$ 

2000
Platform sistem 

setiap akhir bulan 

menyediakan tabel 

laporan sumbangan

Sebelum tanggal 15 

setiap bulan 

menyediakan laporan 

bulan lalu

Data pribadi 

penyumbang (ID, nama, 

jumlah)

Daftar nama 

penyumbang
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Pre-order dan pengambilan di toko 

serba ada

Mesin

pelayan

an

masukk

an

kartu

Asuran

si

Keseha

tan

Bawa

slip

putih

ke

konter

Konter toko 

serba ada

Pembe

ritahu

an

SMS

ke

toko

menga

mbil

kupon

Mesin 

pelayanan toko 

serba ada Masukkan kartu 

Asuransi Kesehatan

Masukkan nomor 

HP

碼

Pastikan rincian

Cetak slip putih 

pembayaran

4 langkah 

pada mesin

1 2 3

Tanggal 1~7 bulan Juli, 

Agustus jam 9:00 ~ 22:00 pre-

order dan membayar

1.Bawa kartu Asuransi Kesehatan 

atau membawa nomor seri 

pengambilan barang serta 

dokumen identitas asli 

2.Mesin kantor toko serba ada 

masukkan kartu Asuransi 

Kesehatan atau masukkan nomor 

seri 

3. Cetak slip putih

4. Bawa slip putih dan dokumen ke 

konter mengambil dan tanda 

tangan

Menerima 

pemberitahuan 

SMS atau 

mengecek ke situsO

R

Tanggal 15~31 bulan 7, 

8 mengambil pada jam 

9:00 ~ 22:00

10

Bawa slip putih 

dalam 10 menit 

ke konter

Dengan NT$ 

1000 selesaikan 

pre-order

Departemen

Perekonomian



Pre-order di situs dan mengambil di 

jalur distributor

Cara pembayaran

Pre-order Pengambilan

Menerima pemberitahuan 

SMS atau mengecek ke situs

1.Bawa kartu Asuransi Kesehatan atau 

membawa nomor seri pengambilan 

barang serta dokumen identitas asli

2.Mesin kantor toko serba ada masukkan 

kartu Asuransi Kesehatan atau 

masukkan nomor seri

3.Cetak slip putih

4.Bawa slip putih dan dokumen ke 

konter mengambil dan tanda tangan

Pre-order di situs revitalisasi

<Tidak ada card reader >

①Masuk ke aplikasi Askes 

Ekspres

②Klik “Verifikasi Kupon Triple”

③Dapatkan kode verifikasi

④Situs revitalisasi masuk dan 

verifikasi

https://3000.gov.tw
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1

..

OR

Mengambil di toko serba ada

Nomor seri pengambilan

barang

Mengambil di supermarket, toko obat dan kosmetika
1. Bawa nomor seri pengambilan barang 

serta dokumen identitas asli

2.Ke konter toko mengambil dan tanda 

tangan

O

R

Mesin pelayanan masukkan kartu Asuransi Kesehatan

Masukkan nomor HP

Pastikan rincian

Cetak slip putih 

Dengan NT$ 1000 

selesaikan pre-order

Pembayaran di 

toko serba ada
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<Ada card reader> 
Masukkan kartu Asuransi 

Kesehatan untuk 

mengidentifikasi status

Kartu kredit 

pembayaran 

online
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Mengambil langsung di kantor pos 

seluruh negeri
Cabang 

kantor pos di 

seluruh negeri Konter 

mengambil 

nomor, 

mengantri

Diprioritas

kan 

membawa 

kartu 

Asuransi 

Kesehatan 

atau 

dokumen 

bukti 

identitas

中華郵政

Ambil nomor antrian

Dengan kartu Asuransi 

Kesehatan atau dokumen 

bukti identitas

Staf konter 

memastikan status

Masukkan kartu 

menghubungkan ke sistem

Gunakan NT$ 1000

3000元

Melakukan 

identifikasi status

Tanda tangan bukti

Mengambil kupon 

triple revitalisasi 

NT$ 3000

Ke konter tabungan Siapkan kartu 

Asuransi Kesehatan 

atau dokumen bukti 

identitas

Siapkan NT$ 

1000Tunggu panggilan 

nomor

15/7~31/12
12
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Bagaimana cara pasangan yang bukan 

berkewarganegaraan Taiwan mengambil?

Asalkan pasangan yang memegang izin tinggal bisa mengambil 

kupon triple

1.Tanggal 1~7 bulan 7, 8 pre-order sesi kedua 

•Pre-order di situs, mengambil di toko serba ada (supermarket)

•Pre-order di toko serba ada, mengambil di toko serba ada

2.15 Juli ~ 31 Desember

•Bawa kartu Asuransi Kesehatan atau izin tinggal asli, menuju 

kantor pos mengambil langsung di tempat

3.1/7 mengikat kupon triple digital, 15/7 mulai berkonsumsi dan 

diakumulasi

(Namun tidak bisa memilih mengambil NT$ 2000 dengan ATM)

Pasangan yang memegang 

izin tinggal mempunyai kartu 

Asuransi Kesehatan

Pasangan yang memegang 

izin tinggal namun tidak ada 

kartu Asuransi Kesehatan
1.15 Juli ~ 31 Desember

Bawa izin tinggal asli, menuju kantor 

pos mengambil langsung di tempat

2.1/7 mengikat kupon triple digital, 

15/7 mulai berkonsumsi dan 

diakumulasi

(Namun tidak bisa memilih mengambil 

NT$ 2000 dengan ATM)

中華郵政
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Bentuk kertas bagaimana bisa ditukar 

dengan uang tunai

Ada nomor universal

Menyediakan nomor 

universal

Setor ke akun  

perusahaan

Tidak ada nomor universal
Mempercayakan organisasi distrik bisnis, pasar atau
organisasi manajemen tempat (area) pedagang kaki
lima terpusat yang ada nomor universal atau wakil,
serikat buruh (asosiasi) industri, serikat pekerja
industri atau serikat pekerja profesional yang
dipercayakan

Setor ke akun organisasi tersebut

Membagikan ke anggota (toko)

Ada akun 

perusahaan

Ban

k
Tidak bisa dari lembaga keuangan langsung transfer ke akun, 

boleh digunakan sewaktu membali bahan baku.

Tidak ada akun

perusahaan

Menyediakan nomor universal

dan pendaftaran bisnis / 

pendaftaran pajak

Setor ke akun penanggung 

jawab

23/7/2020~31/3/2021

Menuju lembaga 

keuangan

Menuju lembaga 

keuangan
Organisasi tersebut menuju lembaga keuangan 

menukarkan kupon triple revitalisasi
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Objek yang memenuhi kualifikasi 

menerima kupon triple revitalisasi

1.Warga negara yang ada pendaftaran rumah tangga di dalam negeri.

2.Staf instansi pemerintah di semua tingkatan yang tidak ada pendaftaran rumah tangga di dalam negeri karena 

penugasan publik ke luar negeri serta tanggungan keluarga yang memiliki kewarganegaraan Taiwan.

3.Warga negara tanpa pendaftaran rumah tangga yang mendapatkan izin tinggal di area Taiwan.

4.Penduduk area China yang mendapatkan izin tinggal tergantung, tinggal permanen di area Taiwan.

5.Orang asing yang merupakan pasangan warga negara yang ada pendaftaran rumah tangga di dalam negeri, 

yang mendapatkan izin tinggal.

6.Penduduk Hong Kong atau Makau yang merupakan pasangan warga negara area Taiwan, yang mendapatkan 

izin tinggal.

7.Orang asing, penduduk Hong Kong atau Makau pada 2 butir di depan yang bercerai atau pasangannya 

meninggal dunia, yang izin tinggalnya belum dihapuskan.

8.Bagi yang telah mendapatkan izin tinggal pada butir ketiga hingga ketujuh, namun yang belum ada 

pendaftaran rumah tangga.

15
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Masyarakat rentan pemerintah mendukung

◆Subsidi kehidupan penyandang cacat fisik dan mental

◆Bantuan hidup darurat anak dan remaja keluarga rentan

◆ Tunjangan hidup orang tua pendapatan menengah – rendah

◆Bantuan hidup anak kecil dan remaja rentan

◆Subsidi kehidupan anak keluarga berpendapatan rendah

◆Subsidi kehidupan bersekolah keluarga berpendapatan rendah

◆Tunjangan hidup anak (termasuk cucu) keluarga kondisi khusus atau subsidi 

pendidikan anak (termasuk cucu) serta pemohonnya

◆Anak dan remaja keluarga berpendapatan rendah, menengah –

rendah yang belum menerima berbagai subsidi di depan

◆Keluarga berpendapatan rendah, menengah – rendah yang termasuk dalam 

daftar yang belum menerima subsidi kehidupan tambahan kaum rentan

Tidak perlu mengajukan 

permohonan

Pemerintah secara aktif

mentransfer NT$ 1.000 ke akun, 

supaya Anda menukarkan kupon

triple revitalisasi
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Bagaimana cara anak belum 

dewasa menggunakan?

Boleh menerima

bentuk kertas

Boleh menggunakan

digital

Orangtua menggunakan kartu 

Asuransi Kesehatan anak

Mulai tanggal 15 Juli 

mengambil di kantor pos

Mulai tanggal 1 Juli pre-order 

di toko serba ada

Anak 15 tahun ke 

atas

Anak belum 

dewasa

Menggunakan kartu 

kredit afiliasi orangtua
Platform tiket 

elektronik melakukan 

verifikasi nama tercatat

17



Departemen 

Perekonomian

Apa saja yang harus diperhatikan pada 

kupon triple bentuk kertas?

Tidak boleh mencari 

kembalian, menjual kembali, 

ditukarkan atau ditolak 

kembali menjadi uang tunai, 

setelah masa pemakaian 

berlalu, akan kehilangan 

efektivitasnya

Bila hilang, rusak, 

dicuri, dirampok, 

tidak akan diterbitkan 

ulang

Setelah menerima 

tidak boleh meminta 

pengembalian uang.
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Cakupan kupon triple revitalisasi yang 

tidak bisa digunakan 

Tidak boleh membayar 

utilitas publik biaya air, biaya 

listrik.

Membayar pokok, bunga, 

biaya atau tagihan kartu 

kredit lembaga keuangan.

Membeli atau menginvestasi saham, 

utang perusahaan, surat perintah 

pembelian (penjualan), sertifikat 

penerima, polis asuransi dan lainnya.

Membeli rokok, voucher barang 

(layanan), voucher tunai, atau 

tindakan transaksi nilai tersimpan.

Membayar denda, hukuman yang bisa diubah menjadi denda, hukuman, pajak, 

biaya administrasi, biaya penggunaan bahan bakar mobil, biaya asuransi tenaga 

kerja, biaya Asuransi Kesehatan, biaya asuransi pensiun nasional dan lainnya.
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menggunakan 

Restoran dan minuman

department 

store
pedagang 

pasar malam

pasar 

tradisional

toko distrik 

bisnis

Membeli sayur di pasar, makan sarapan malam di pasar 

malam, belanja pakaian, akomodasi pariwisata juga 

tidak terbatas

akomodasi 

pariwisata 
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Promosi tambahan, memicu konsumsi

Industri seni dan budaya

Pertanian rekreasi Wisata di kampung Hakka

Wisata suku Aborigin

Pariwisata
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Memadukan berbagai departemen, pengusaha 

menambah promosi, memperluas konsumsi
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Berkonsumsi 

dengan senang, 

menikmati 

umpan balik

Menambah 

pelanggan, 

meningkatkan 

penghasilan

Konsumer Toko Pemerintah

Merevitalisasi 

perekonomian, 

memicu 

pertumbuhan

Manfaat yang diperkirakan
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Pemerintah menyediakan sekitar NT$ 50 miliar hadiah, setidaknya mendorong konsumsi sekitar 

NT$ 100 miliar 
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Waktu pelayanan hotline: 08:30~18:30, sepanjang tahun 

tidak istirahat (layanan pelanggan cerdas 24 jam)
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“Bila ada pertanyaan silakan menelepon”


