
Biaya Agensi di Luar Negeri 

I. Tenaga kerja asing kebanyakan datang ke Taiwan melalui 

perkenalan oleh perusahaan agensi luar negeri, oleh karena itu 

terdapat biaya agensi di luar negeri, dan biaya agensi di luar negeri 

serta biaya yang berkaitan dengan datang bekerja ke Taiwan 

(misalnya biaya pemeriksaan kesehatan, biaya pelatihan, biaya 

paspor, biaya visa, biaya tiket dan biaya administrasi, dan lainnya), 

sering perlu dibayar dengan cara pinjaman. 

II. Dan biaya agensi di luar negeri, dikelola secara legal setelah negara 

asal tenaga kerja asing mengacu pada kondisi kerja dari masing-

masing negara pengekspor. Negara Taiwan sebelumnya telah 

menyarankan negara asal tenaga kerja asing tentang biaya agensi 

di luar negeri dibatasi maksimal gaji 1 bulan tenaga kerja asing 

bekerja di Taiwan dan menyarankan untuk menurunkan suku 

bunga pinjaman yang dipinjam tenaga kerja asing di luar negeri, 

untuk menghindari beban ekonomi yang berat pada tenaga kerja 

asing. 

III. Supaya biaya agensi di luar negeri dan biaya yang berkaitan yang 

dibayar tenaga kerja asing sebelum datang bekerja ke Taiwan serta 

item dan standar transparan, dan untuk menghindari mereka 

dieksploitasi secara tidak semestinya sebelum datang ke Taiwan, 

biaya yang dipinjam tenaga kerja asing sebelum datang bekerja ke 

Taiwan, harus dicatat pada “Biaya Orang Asing Datang Bekerja ke 



Taiwan dan Surat Pernyataan Upah”. Negara Taiwan secara berkala 

terus menerus mengadakan rapat kerja sama kedua pihak 

perburuhan, meminta berbagai negara asal tenaga kerja asing 

untuk memperkuat mengelola biaya agensi di luar negeri dan 

biaya yang berkaitan untuk tenaga kerja asing, dan menetapkan 

dengan jelas item dan standar jumlah biaya yang berkaitan untuk 

tenaga kerja asing yang datang bekerja ke Taiwan, selain itu 

meminta berbagai negara asal tenaga kerja asing untuk 

memperkuat inspeksi perusahaan agensi di luar negeri, untuk 

melindungi hak dan kepentingan tenaga kerja asing.  

Biaya Layanan di Dalam Negeri 

I. Untuk menghindari perusahaan agensi di dalam negeri memungut 

biaya yang tinggi, departemen kami menetapkan perusahaan 

agensi di dalam negeri hanya bisa memungut “biaya layanan” 

kepada tenaga kerja asing, dan harus ada fakta bahwa layanan 

disediakan berdasarkan Kontrak Layanan, baru boleh memungut 

biaya, dan tidak boleh memungut di depan. Dan berdasarkan 

periode kumulatif orang asing yang bekerja di Taiwan setelah 

memasuki negara Taiwan, tahun pertama, tahun kedua, sejak 

tahun ketiga, setiap bulan tidak boleh melebihi NT$ 1.800, NT$ 

1.700, NT$ 1.500, dan pemerintah masing-masing kabupaten dan 

kota akan menyelidiki kondisi pemungutan biaya pada tenaga kerja 

asing; bila didapatkan ada perusahaan agensi di dalam negeri 



memungut biaya selain standar yang ditentukan, berdasarkan 

Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan dan peraturan yang 

berkaitan, memungut biaya yang ditetapkan standar perusahaan 

agensi dalam negeri atau jumlah yang setara, dikenakan hukuman 

denda 10 kali lipat hingga 20 kali lipat dan penghentian bisnis. 

Untuk menghindari tenaga kerja asing dieksploitasi oleh instansi 

agensi di dalam negeri. 

II. Selain itu menyediakan tautan undang-undang dan peraturan yang 

berkaitan  
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