
Tanya Jawab Voucher Stimulus Lima Kali Lipat oleh Badan Imigrasi 

Nasional (NIA) Kementerian Dalam Negeri 

 

1. Siapa yang dapat menerima Voucher Stimulus Lima Kali Lipat? 

Sebelum tanggal 30 April 2022, mereka yang memenuhi salah satu 

kualifikasi berikut dapat menerima Voucher Stimulus Lima Kali Lipat: 

(1) Warga negara yang memiliki kartu keluarga Taiwan. 

(2) Instansi pemerintah di semua tingkatan yang ditempatkan di luar 

negeri untuk tujuan resmi negara yang tidak memiliki kartu 

keluarga saat ini dan anggota keluarga dari desa militer yang 

berkewarganegaraan R.O.C (Taiwan). 

(3) Warga negara tanpa kartu keluarga yang telah memperoleh izin 

tinggal di Taiwan. 

(4) Warga negara Tiongkok yang memiliki kartu Sertifikat Residen 

Asing (ARC), kartu Sertifikat Residen Permanen Asing (APRC) 

dengan alasan ketergantungan kepada keluarga (dependent) 

(Pasangan hidup warga negara R.O.C Taiwan). 

(5) Warga negara asing dari pasangan hidup warga negara R.O.C 

(Taiwan) yang memiliki kartu keluarga yang telah memperoleh izin 

tinggal/ kartu Sertifikat Residen Asing (ARC).  

(6) Warga negara Hong Kong dan Makau dari pasangan hidup warga negara 

R.O.C (Taiwan) yang telah memperoleh izin tinggal/ kartu 

Sertifikat Residen Asing (ARC). 

(7) Mereka yang izin tinggalnya belum dicabut karena perceraian atau 

kematian pasangan hidup warga negara R.O.C (Taiwan). 

(8) Orang-orang dari paragraf 3 sampai 7 yang telah memperoleh izin 

tinggal permanen dan belum mendaftar kartu keluarga.  

(9) Warga negara asing yang memiliki kartu Sertifikat Residen 

Permanen Asing (APRC). 

(10)Warga negara asing yang diizinkan tinggal di Taiwan sesuai dengan 

Pasal 27, Ayat 1, paragraf 1, dan paragraf 2 Pemberi Sertifikat 

Hukum Keimigrasian. 

 

2. Bolehkah anak-anak yang lahir di luar negeri oleh warga negara 

R.O.C (Taiwan) menerima Voucher Stimulus Lima Kali Lipat? 

Anak-anak yang lahir di luar negeri dari warga negara R.O.C (Taiwan) 

yang memiliki kewarganegaraan R.O.C (Taiwan) dan telah memperoleh 

“Kartu Sertifikat Residen Asing (ARC) di Taiwan” yang legal dapat 



menerima voucher ini. 

 

3. Imigran baru yang memiliki kartu Sertifikat Residen Asing (ARC), 

yang pulang ke negara asalnya dan tidak dapat kembali ke Taiwan 

karena situasi pandemi, tetapi ARC masih berlaku, bolehkah mereka 

menerima Voucher Stimulus Lima Kali Lipat? 

Boleh, selama anda memegang ARC yang valid, anda dapat menerima 

voucher ini. 

 

4. Bolehkah anak-anak yang lahir dari warga negara R.O.C (Taiwan) 

dan Imigran baru menerima Voucher Stimulus Lima Kali Lipat? 

Jika anak-anak memiliki kewarganegaraan R.O.C (Taiwan) dan telah 

memperoleh “Kartu Sertifikat Residen Asing (ARC) di Taiwan” yang 

legal, memiliki daftar kartu keluarga atau memiliki kartu identitas 

Taiwan, dapat menerima voucher ini. 

 

5. Jika Imigran baru overstay atau bercerai, bolehkah mereka 

menerima Voucher Stimulus Lima Kali Lipat? 

Imigran baru yang memiliki ARC yang masih berlaku dapat mengajukan 

permohonan. Tetapi jika overstay atau bercerai, harus memenuhi 

kondisi berikut ini: 

(1) Bagi mereka yang overstay harus mengajukan kembali permohonan ARC 

baru, setelah itu baru boleh menerima voucher ini. 

(2) Bagi mereka yang bercerai, sebelum ARC dicabut, boleh menerima 

voucher ini. 

 

6. Apa yang dimaksud dengan warga negara tanpa kartu keluarga? 

Bolehkan anda menerima Voucher Stimulus Lima Kali Lipat? 

Warga negara R.O.C (Taiwan) yang tidak memiliki kartu keluarga 

mengacu pada warga negara yang tinggal di luar negeri yang belum 

mendaftar kartu keluarga di Taiwan (Misalnya Lin Shu Hao, orang 

tuanya adalah warga negara R.O.C (Taiwan) ketika dia lahir, dia lahir 

di luar negeri tetapi belum kembali ke Taiwan untuk daftar kartu 

keluarga), yang memperoleh kewarganegaraan R.O.C (Taiwan) (Misalnya 

Imigran baru naturalisasi memperoleh kewarganegaraan R.O.C (Taiwan)) 

dan yang balik kembali menjadi warga negara R.O.C (Taiwan) tetapi 

belum mendaftar kartu keluarga di Taiwan. Mereka yang memiliki ARC 

atau kartu identitas Taiwan yang legal boleh menerima voucher ini. 



 

7. Saya adalah Imigran baru, tetapi saya tinggal di Taiwan karena 

alasan seperti pekerjaan, investasi atau memegang kartu emas 

pekerjaan, bolehkah saya menerima Voucher Stimulus Lima Kali 

Lipat? 

(1) Anda dapat menelepon atau menghubungi stasiun layanan NIA secara 

langsung sebelum tanggal 30 April 2022 (misalnya, jika anda 

tinggal di Taipei, harap hubungi Stasiun Layanan Taipei) untuk 

memberikan “nomor kartu ARC” dan “nomor identitas” pasangan 

warga negara R.O.C (Taiwan) anda. Setelah dikonfirmasi sebagai 

pasangan hidup warga negara R.O.C (Taiwan), anda dapat segera 

melakukan reservasi atau menerima voucher. 

(2) Jika anda belum menyelesaikan pendaftaran pernikahan, harap 

membawa Akta Nikah yang diverifikasi dari negara atau wilayah 

asal, pergi ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk 

mengurus pendaftaran pernikahan, setelah selesai baru telepon 

atau hubungi stasiun layanan setempat NIA untuk mengkonfirmasi, 

anda dapat segera melakukan reservasi atau menerima voucher. 

(3) Informasi kontak stasiun layanan NIA adalah sebagai berikut: 

 

Nama Stasiun Layanan Telepon Nama Stasiun Layanan Telepon 

Stasiun Layanan Kota 

Keelung 

02-24276374 Stasiun Layanan 

Kabupaten Yunlin 

05-5345971 

Stasiun Layanan Kota 

Taipei 

02-23885185 Stasiun Layanan 

Kabupaten Chiayi 

05-362-3763 

Stasiun Layanan Kota 

New Taipei 

02-82282090 

 

Stasiun Layanan Kota 

Chiayi 

05-216-6100 

Stasiun Layanan Kota 

Taoyuan 
03-3314830 

Stasiun Layanan 

Pertama Kota Tainan 

06-2937641 

Stasiun Layanan 

Kabupaten Yilan 

03-9575448 Stasiun Layanan 

Kedua Kota Tainan 

06-5817404 

Stasiun Layanan 

Kabupaten Hualien 

03-8329700 
Stasiun Layanan 

Pertama Kota 

Kaohsiung 

07-7151660 

Stasiun Layanan Kota 

Hsinchu 

03-5243517 

Stasiun Layanan 

Kedua Kota Kaohsiung 

07-621-2143 

Stasiun Layanan 

Kabupaten Hsinchu 

03-5519905 Stasiun Layanan 

Kabupaten Pingtung 

08-7661885 

Stasiun Layanan 

Kabupaten Miaoli 

037-322350 Stasiun Layanan 

Kabupaten Taitung 

089-361631 



Stasiun Layanan Pertama 

Kota Taichung 

04-24725103 Stasiun Layanan 

Kabupaten Penghu 

06-9264545 

Stasiun Layanan Kedua 

Kota Taichung 

04-25269777 
Stasiun Layanan 

Kabupaten Kinmen 

082-323695 

Stasiun Layanan 

Kabupaten Changhua 

04-7270001 Stasiun Layanan 

Kabupaten Lianjiang 

0836-23736 

Stasiun Layanan 

Kabupaten Nantou 

049-2200065   

 

8. Pekerja migran warga negara asing? Mahasiswa asing? Memegang 

kartu emas pekerjaan? Bolehkah saya menerimanya? 

(1) Tidak boleh, pekerja migran warga negara asing dan pekerja 

perawat tidak memenuhi syarat. 

(2) Mahasiswa asing yang bukan pasangan hidup warga negara R.O.C 

(Taiwan) tidak memenuhi syarat. 

(3) Warga negara asing, Hong Kong dan Makau yang memegang kartu emas 

pekerjaan, jika mereka bukan pasangan hidup warga negara R.O.C 

(Taiwan) tidak memenuhi syarat. 

 

9. Saya adalah warga negara asing tetapi bukan pasangan hidup warga 

negara R.O.C (Taiwan), tetapi saya memiliki APRC untuk warga 

negara asing, bolehkah saya menerima Voucher Stimulus Lima Kali 

Lipat? 

Boleh. Warga negara asing yang memegang APRC yang legal di negara 

Taiwan boleh menerima voucher ini. 

 

10. Setelah Imigran baru memesan Voucher Lima Kali Lipat dalam bentuk 

kertas, tetapi meninggal, bolehkah dia menerima Voucher Stimulus 

Lima Kali Lipat? 

Jika Imigran baru telah menyelesaikan reservasi sebelum meninggal, 

pasangan hidup warga negara R.O.C (Taiwan) atau keluarga lain 

pasangan hidup warga negara R.O.C (Taiwan) Imigran baru boleh 

mewakili menerima Voucher Lima Kali Lipat kertas ini. 

 

11. Bagaimana cara memilih dan menggunakan Voucher Stimulus Lima Kali 

Lipat? 

(1) Voucher kertas Lima Kali Lipat: Menerima Voucher Stimulus Lima 

Kali Lipat senilai NT$5,000 dengan kartu Asuransi Kesehatan atau 

ARC. Denominasinya adalah 3 lembar NT$1,000, 2 lembar NT$500 dan 



5 lembar NT$200.  

(2) Voucher digital Lima Kali Lipat: Boleh memilih pembayaran 

seluler, E-tiket, penggunaan pengikatan kartu kredit. 

Pengembalian uang/ umpan balik setidaknya sebulan sekali, batas 

kumulatif hadiah pengembalian per orang adalah NT$5,000. 

 

12. Bagaimana cara bagi Imigran baru yang belum menerima kartu 

Asuransi Kesehatan untuk mendapatkan voucher ini? 

Imigran baru yang belum menerima kartu Asuransi Kesehatan tidak dapat 

diikat secara digital. Mereka dapat mengambil Voucher kertas Lima 

Kali Lipat di kantor pos dengan ARC mereka. 

 

13. Bagaimana cara mendapatkan Voucher Stimulus Lima Kali Lipat dalam 

bentuk kertas: 

(1) Reservasi dan pengambilan: Anda dapat mengunjungi situs web resmi 

atau minimarket/ superstore untuk melakukan reservasi. 

 Periode reservasi: Lift pertama 25 September (Sabtu) ~ 1 

Oktober (Jumat), lift kedua 25 Oktober (Senin) ~ 31 Oktober 

(Minggu). 

 Periode Pengambilan: Lift pertama 8 Oktober (Jumat) ~ 21 

Oktober (Kamis), lift kedua 8 November (Senin) ~ 21 November 

(Minggu). 

A. Situs web resmi Voucher Stimulus Lima Kali Lipat 

(https://5000.gov.tw): 

 Buka situs web resmi untuk memasukkan kartu Asuransi 

Kesehatan → pilih titik akses untuk menerima → selesaikan 

reservasi. 

 Masuk ke Asuransi Kesehatan APP → klik “verifikasi Voucher 

Lima Kali Lipat” → dapatkan kode verifikasi → verifikasi 

identitas di situs web resmi → pilih titik akses untuk 

menerima → selesaikan reservasi. 

B. Minimarket/ Superstore: Masukkan kartu Asuransi Kesehatan ke 

dalam Kios di mesin layanan minimarket dan cetak lembaran putih 

kecil untuk menyelesaikan reservasi. 

C. Pengambilan: Menunjukkan kartu Asuransi Kesehatan di titik akses 

yang dipilih untuk mengambil voucher selama periode pengambilan. 

(Termasuk 7-Eleven, FamilyMart, Hi-Life, OK Mart, PX Mart, Simple 

Mart, Watsons, Cosmed, dll.) 



(2) Pengambilan di tempat: Anda dapat membuat reservasi di situs web 

resmi kantor pos dan kemudian mengambilnya di titik layanan 

kantor pos. 

 Reservasi: Dibuka dari tanggal 4 Oktober 2021 (Senin) untuk 

reservasi. 

 Pengambilan: 

12 Oktober (Selasa) ~ 30 Oktober (Sabtu) menerima reservasi 

untuk masyarakat menerima voucher. 

16 Oktober dan 23 Oktober dua hari Sabtu Kantor pos Nasional 

layanan dibuka sehari penuh (Kecuali kantor pos kantoran dan 

sekolahan). 

Mulai 1 November (Senin), kami akan terus menerima reservasi 

untuk pengambilan voucher atau langsung ke jendela layanan 

tergantung pada situasi epidemi, juga perlu bekerja sama 

dengan pengendalian jumlah total orang. 

 Spesifikasi membawa kartu Asuransi Kesehatan: 

Kartu Asuransi Kesehatan dengan foto diprioritaskan, untuk 

kartu Asuransi Kesehatan tanpa foto harus dikumpulkan dengan 

dokumen identitas foto pada saat yang sama. 

Mereka yang tidak memiliki kartu Asuransi Kesehatan harus 

membawa kartu identitas (atau ARC) dan dokumen identitas 

lainnya ke kantor pos untuk mengambil voucher. 

(3) Setiap orang hanya dapat mengambil sekali, metode kertas dan 

digital tidak boleh diulang. 

 

14. Bagaimana cara mengikat Voucher digital Lima Kali Lipat? 

Anda dapat memilih salah satu dari metode berikut untuk mengikat dan 

menggunakan: 

(1) Pembayaran seluler: Unduh APP pembayaran seluler untuk 

berpartisipasi → mengikat dan mengakumulasi konsumsi → 

mengembalikan uang/ umpan balik sebulan sekali sesuai dengan 

siklus penagihan pembayaran seluler → mengembalikan uang/ umpan 

balik ke akun pembayaran seluler melalui pemberitahuan APP → 

batas kumulatif untuk hadiah adalah NT$5,000. 

(2) E-tiket: Ajukan kartu terdaftar untuk berpartisipasi dalam acara 

→ mengikat dan mengumpulkan konsumsi → mengembalikan uang/ 

umpan balik sebulan sekali sesuai dengan siklus akuntansi pemasok 

e-tiket → memberi tahu konter superstore dengan SMS untuk 



meminta petugas mengembalikan kartu umpan balik → batas 

kumulatif untuk hadiah adalah NT$5,000. 

(3) Kartu Kredit: Pilih kartu kredit yang berpartisipasi → ikat dan 

akumulasikan konsumsi → mengembalikan uang/ umpan balik sebulan 

sekali sesuai dengan siklus penagihan bisnis kartu kredit → beri 

tahu tagihan bulanan melalui SMS → batas kumulatif untuk hadiah 

adalah NT$5,000. 

Keterangan: Batas kumulatif hadiah pengembalian uang/ umpan balik 

konsumsi adalah NT$5,000. Waktu umpan balik yang sebenarnya dapat 

bervariasi tergantung pada waktu ketika toko konsumen meminta uang 

dari berbagai bisnis. Untuk situasi konsumsi kumulatif, silakan 

hubungi layanan pelanggan dari setiap penyedia layanan pembayaran 

digital untuk pertanyaan. 

 

15. ARC saya masih nomor seragam yang lama, apakah saya boleh 

menerimanya? 

Boleh. Nomor seragam baru atau lama tidak mempengaruhi kelayakan, 

selama identitas terpenuhi, masukkan nomor seragam lama atau baru di 

situs web terkait untuk menerimanya. 

 

16. Kapan anda boleh mulai menggunakannya? Sampai kapan bisa 

digunakan? 

(1) Voucher kertas Lima Kali Lipat: Anda dapat menggunakannya setelah 

menerimanya pada tanggal 8 Oktober 2021 (Jumat). Batas waktu 

pengumpulan dan penggunaan adalah tanggal 30 April 2022 (Sabtu). 

(2) Voucher digital Lima Kali Lipat: Pengikatan dimulai pada tanggal 

22 September 2021 (Rabu), akumulasi konsumsi dimulai pada tanggal 

8 Oktober 2021 (Jumat) hingga 30 April 2022 (Sabtu) akhir 

akumulasi konsumsi. Pengembalian uang setidaknya sebulan sekali, 

batas kumulatif hadiah pengembalian per orang adalah NT$5,000.  

 

17. Dimana Voucher Stimulus Lima Kali Lipat dapat digunakan? Apakah 

ada batasan penggunaannya? 

(1) Boleh digunakan di semua toko fisik di seluruh Negara Taiwan dan 

dan tidak ada batasan untuk membeli sayuran di pasar, makan malam 

di pasar malam, berbelanja pakaian, serta bepergian dan 

penginapan. 

(2) Cakupan yang tidak dapat digunakan adalah sebagai berikut: 



 Membayar tagihan air dan listrik untuk utilitas umum. 

 Membayar pokok kredit dan bunga, biaya atau rekening kartu 

kredit lembaga keuangan atau pelaku usaha yang benar-benar 

melakukan kegiatan pembiayaan. 

 Membeli atau berinvestasi dalam saham, obligasi korporasi, 

waran berlangganan (penjualan), sertifikat penerima manfaat, 

polis asuransi atau produk keuangan lainnya. 

 Membayar denda, denda ECO, denda, pajak, biaya administrasi, 

biaya penggunaan bahan bakar mobil, premi asuransi tenaga 

kerja, premi asuransi kesehatan, premi asuransi pensiun 

nasional, atau kewajiban keuangan lainnya berdasarkan hukum 

publik. 

 Tindakan pembelian produk tembakau, sertifikat hadiah 

komoditas (jasa), sertifikat hadiah tunai, atau transaksi 

nilai tersimpan. 

 Tidak boleh digunakan sebagai sasaran penggantian kerugian, 

penyitaan, penjaminan, atau pemberlakuan. 

 Transaksi e-commerce di luar negeri. 

 Transaksi dalam daftar perusahaan e-commerce dalam negeri 

yang diumumkan. 

 

Kontak Informasi 

1. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Voucher Stimulus Lima Kali 

Lipat, anda dapat menghubungi hotline bantuan voucher stimulus 

1988. Jam layanan adalah dari 08:30~18:30, buka sepanjang tahun, 

layanan kecerdasan buatan menyediakan layanan 24 jam. 

2. Bagi warga negara asing, Tiongkok, Hong Kong, Makau, silakan 

hubungi hotline layanan konsultasi untuk warga negara asing yang 

tinggal di Taiwan 0800－024111, menyediakan layanan dalam tujuh 

Bahasa (Mandarin, Inggris, Jepang, Vietnam, Indonesia, Thailand, 

Kamboja). 

3. Jika ada masalah dengan informasi identitas untuk warga negara 

R.O.C (Taiwan), silakan hubungi hotline layanan Kementerian Dalam 

Negeri 1996, transfer telepon ke Departemen Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Jika anda menelepon dari 

luar negeri, silakan hubungi 886-2-8195-8151. 

4. Untuk pertanyaan tentang aplikasi kartu Asuransi Kesehatan atau 

Asuransi Kesehatan APP, anda dapat menghubungi hotline layanan 



konsultasi kantor Asuransi Kesehatan Nasional 0800-030-598 atau 

4128-678 (Tidak ada kode area), silakan hubungi (02)4128-678 dari 

ponsel. 


