
T A I N A N
Tainan, a good place to dream, to work hard, to fall 
in love, to get married, and to live happily ever after.

Buku Panduan 
Penerimaan 

Siswa Internasional 
Kota Tainan
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Green  Civic Center - Pinshi Bus Station
Blue    Daqiao - Datong Rd.

Tainan Advanced Transportation System
Under planning construction

20 sampai 50 ribu tahun yang lalu, homo sapiens pertama Taiwan berada di Tainan.
4,800 tahun yang lalu, butir beras pertama Taiwan berada di Tainan.
Sekarang, kota Tainan dengan kemampuannya terus melanjutkan penulisan pelopor 
perkembangan sejarah.
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National Cheng Kung UniversityNational University of Tainan
National Tainan Junior College of Nursing

Tainan National University of the Arts

Min-Hwei Junior College of 
Health Care Management

Taiwan Shoufu University

Southern Taiwan University of 
Science and Technology

Far East University
University of Kang Ning 

Nan Jeon University of 
Science and Technology

Tainan University of Technology

Kun Shan University

Chung Hwa University of Medical Technology

Chang Jung Christian University
Chia Nan University of Pharmacy and Science

Convenient Road Network
Peta jaringan jalan cepat dan lokasi universitas/
akademi di Tainan.

Benteng tua Anping

Gedung Chihkan

 Eternal Golden Castle  Lin department store

Aula Xinhua Takenori

Kota Tainan merupakan kotamadya Republik Cina (Taiwan), 
terletak di barat daya pulau Taiwan, dengan luas area 2192 
km2. Selat Taiwan berada di sebelah barat, di sebelah timur 
berdampingan dengan pegunungan Alishan, sebelah utara 
bersambungan dengan kabupaten Jiayi, di sebelah selatan 
berbatasan dengan kota Gaoxiong, dengan populasi penduduk 
1,886 juta orang. Catatan sejarah kota Tainan bisa ditelusuri 
sampai tahun 1620, merupakan kota pertama yang terbentuk 
di Taiwan. Sebenarnya nama “Taiwan” berasal dari nama 
lama Distrik Anping Tainan, kemudian baru diperluas menjadi 
nama seluruh pulau. Sejak abad 19 kota Tainan adalah pusat 
pemerintahan, ekonomi dan keuangan pulau Taiwan. Di 
zaman modern kini adalah salah satu kota inti di kawasan 
selatan Taiwan, selain itu Tainan juga merupakan pusat 
kebudayaan dan pendidikan Taiwan, malah lebih dikenal 
sebagai ibukota kebudayaan Taiwan. Selain catatan tertulis, 
daerah Tainan dari dulu sudah merupakan lokasi dimana 

paling awal ditemukan adanya kebudayaan dan kegiatan 
manusia di Taiwan, homo sapiens dan beras pertama Taiwan 
ditemukan di Tainan, semuanya dengan jelas mengisahkan 
bahwa kebangkitan kota Tainan, adalah hasil kerja keras 
banting tulang para leluhur di tanah ini secara kumulatif. 
Berdasarkan latar belakang yang kental ini, kota Tainan 
tidak hanya menyimpan sejarah yang berharga, tapi juga 
menyambut masa depan, menghadapi persaingan globalisasi 
kota saat ini, pemerintah kota memanfaatkan sumber 
daya kota yang tersedia secara efektif, juga secara teknis 
menggabung analisis data dengan tren penerapan teknologi, 
sehingga menjadikan Tainan bukan saja kota yang kaya 
budaya kuno, tapi juga kota intelijen yang memiliki peradaban 
baru. Melihat ke masa depan, kota Tainan akan terus aktif 
dan kreatif dengan kemampuannya, menyambut tantangan, 
berubah dan melompat maju dengan pesat.
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Ibukota Kebudayaan
Tainan sejak didirikan sampai sekarang mempunyai sejarah sekitar 
400 tahun, dikenal sebagai “ibukota kuno penuh kebudayaan” Taiwan, 
memiliki 22 peninggalan zaman dulu menurut pemerintah, merupakan 
jumlah yang terbanyak di seluruh negeri, dan juga memiliki 116 
peninggalan zaman dulu menurut kotamadya, 61 bangunan bersejarah, 
memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat tinggi makna sejarahnya. 
Tainan merupakan pusat pemerintahan paling awal di Taiwan, sehingga 
disini banyak dipertahankan adat istiadat perayaan traditional antara lain: 
upacara penghormatan konfusius, festival kembang api Yanshui, upacara 
lima dupa laut selatan dan upacara malam Siraya.

Upacara Lima Dupa Laut 
Selatan Adalah upacara perayaaan 

arak-arakan keliling yang diadakan 5 
kuil utama di pesisir selatan Tainan, 
dilaksanakan setiap 3 atau sampai 
dengan 4 tahun sekali.

Upacara Penghormatan 
Konfusius Melalui “tarian 6 baris”, 

menyajikan penghormatan tertinggi 
kepada guru suci Konfusius, upacara 
penghormatan Konfusius ini adalah 
satu-satunya tradisi 340 tahun yang 
masih dipertahankan di Taiwan.

Upacara Malam Siraya
Suku Siraya adalah salah satu 
suku dari kelompok suku pribumi 
Pingpu di  Taiwan, dulu daerah 
Tainan merupakan salah satu daerah 
kegiatan suku Siraya. Tradisi suku 
Siraya adalah menyembah roh leluhur 
“Alid” melalui “upacara malam”, 
diantaranya tradisi upacara malam 
Kabuasua di Distrik Dongshan Tainan 
telah ditetapkan sebagai “tradisi 
penting negara”.

Di kota Tainan terdapat banyak museum negeri/swasta dan pusat kebudayaan lokal, setelah penggabungan kabupaten dan 
kota, terdapat 41 museum negeri/swasta dan gedung kebudayaan lokal.

Museum Chimei 
terletak di Distrik Rende 
Tainan, dibangun oleh Xu 
Wen Long pendiri Chi Mei 
Corporation, merupakan 
museum dan gedung seni 
swasta yang mempunyai 
ko l eks i  t e rbanyak  d i 
Taiwan.

Tainan 
Astronomical 
Education Area
terletak di tepi sungai 
Cengwen, di dalamnya 
t e r d a p a t  t e l e s k o p 
astronomi yang dilengkapi 
d e n g a n  o p t i k  u t a m a 
b e r d i a m e t e r  7 6 c m , 
merupakan teleskop paling 
besar di seluruh Taiwan, 
juga terdapat 3D omnimax 
teater, merupakan teater 
kubah stereoscopic 3D 
nasional pertama.

文化首都

Wangchuan ritual

National Museum of Taiwan Literature

Museum Chimei 

Tainan Astronomical Education Area

Upacara Malam Siraya

Festival Kembang Api Yanshui

Upacara Lima Dupa Laut SelatanUpacara Penghormatan Konfusius

Museum Sastra 
Nasional Taiwan, 
merupakan museum sastra 
bertaraf nasional pertama 
di Taiwan, terutama untuk 
koleksi, pelestarian dan 
penelitian data sejarah 
sastra modern Taiwan. 
Bangunan museum ini 
merupakan peninggalan 
zaman  du lu  menu ru t 
pemerintah yang berusia 
seabad lebih, sebelumnya 
dikenal sebagai kantor 
negara bagian Tainan di 
masa jajahan Jepang, 
selesai dibangun pada 
tahun 1916.

Festival 
Kembang Api 
Yanshui Kembang api 
ini terdiri dari sekumpulan 
p e t a s a n  r o k e t  y a n g 
membentuk panggung 
peluncuran petasan yang 
besar (bentuknya seperti 
petasan roket multi-barrel), 
saat dinyalakan puluhan 
ribu roket meluncur secara 
serentak, menghasilkan 
suara dengung lebah, maka 
disebut “meriam sarang 
lebah”. Dipilih oleh media 
internasional sebagai salah 
satu dari sepuluh perayaan 
terbaik dunia.
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Surga 
Pariwisata
Kota Tainan memiliki 1 taman nasional, 2 area pemandangan 
nasional. Diantaranya taman nasional Taijiang dan area 
pemandangan pantai nasional Yunjianan, dua-duanya terletak 
di pesisir barat, berfokus pada konservasi pulau pasir dan 
lahan basah, budaya pembuatan garam. Area pemandangan 
nasional Siraya terletak di kaki bukit sebelah timur, 
didalamnya terdapat budaya suku pribumi Siraya, mata air 
panas, dan penuh dengan pemandangan alam yang indah.

・Distrik Qigu Tainan merupakan habitat penting untuk ibis 
paruh sendok berwajah hitam, spesies langka yang terancam 
punah. Setiap tahun jumlah ibis paruh sendok berwajah hitam 
yang terbang ke Qigu untuk melewati musim dingin lebih dari 
seribu ekor. Tepatnya, total sensus di tanggal 28 November 
2010 adalah 1671 ekor, merupakan lebih dari setengah 
jumlah keseluruhan jenis ibis ini di seluruh dunia.

Tainan adalah kota paling pertama yang dikembangkan di 
Taiwan, banyak kuliner tradisional zaman dulu Taiwan juga 
berasal dari sini. Kuliner dan cemilan di sini dikategorikan 
sebagai lokasi wisata yang harus dikunjungi, harus dicicipi 
(dimakan) oleh buku penilaian pariwisata “Michelin Green 
Guide” yang terkenal di seluruh dunia.

觀光樂園

1. Kekayaan ekologi di taman nasional Taijiang berlimpah 
ruah, pemandangan lahan basah “Sicao Green Tunnel” 
yang di bentuk oleh hutan bakau merupakan tempat 
wisata populer di Tainan.

3. Laguna Qigu adalah laguna langka di Taiwan, bukan hanya 
merupakan sisa-sisa terakhir laut pedalaman Taijiang, juga 
memiliki kekayaan alamiah dan sumber daya ekologi yang 
berlimpah ruah, beserta dengan budaya peternakan ikan 
yang istimewa, merupakan lokasi eko-wisata yang populer.

2. Caoshan Moon World di Distrik Zuozhen, merupakan 
medan istimewa yang penuh dengan sisi dan sudut yang 
tajam. Seiring dengan perubahan musim, siang dan malam, 
Caoshan Moon World menampilkan wajah yang berbeda.

3 Qigu Laguna

Matahari terbit di Erliao

1Taman Nasional Taijiang 

Paruh Sendok Berwajah Hitam

2 Caoshan Moon World

Selain makanan pokok tradisional seperti kue ketan, 
makanan dari gandum, cemilan toko tua dan beragam kuliner 
enak lainnya, buah mangga, nenas, beras, ikan bandeng 
dan berbagai produk hasil pertanian dan peternakan Tainan 
bermutu tinggi, juga sangat disukai para konsumen.

Milkfish Food

Tainan Beef Soup

Pineapple Cake

Jiali District / Drying Mullet Roe under the Sun by吳淵源

The joy of harvest／ Jingliao rice field by吳坤富
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Kota Rendah 
Karbon 低碳城市

Sebagai tanggapan terhadap pemanasan global yang semakin 
parah, Tainan tetap bekerja keras di bidang pengurangan karbon dan 
penghematan energi. Kota ini memiliki kondisi sinar matahari yang 
memadai, memiliki kelebihan sebagai tempat lokasi perindustrian 
fotovoltaik surya yang lengkap, tidak hanya meperoleh penghargaan 
sebagai contoh kota rendah karbon di kawasan selatan, sampai 
dengan 1 Januari 2017, telah terkumpul 3575 persetujuan tercatat dari 
fotovoltaik surya, menduduki rangking pertama di seluruh negeri. 

Perusahaan AU Optronics yang 
ter le tak d i  kawasan indust r i 
Tainan membangun pembangkit 
listrik tenaga surya berbentuk 
atap terbesar di Tainan. Memiliki 
kapasitas terbesar di kota Tainan, 
dan juga menjadi perusahaan 
pembangkit tenaga surya kedua 
y a n g  m e n d a p a t k a n  l i s e n s i 
perindustrian l istrik, memberi 
kesempatan kepada kota Tainan 
untuk merintis tonggak sejarah 
baru dalam mengembangkan 
energi hijau.

Mempromosikan sistem transportasi 
umum, mengurangi emisi  karbon 
kendaraan pribadi, juga merupakan 
arah penting untuk membangun kota 
rendah karbon. Tainan sejak tahun 
2013 mempromosikan “tranportasi 
bus cepat”, total membuka 6 jalur 
utama, 76 jalur cabang, 19 jalur bus 
di dalam kota, ditambah dengan 
dua jalur bus antar jemput kereta api 
cepat. Dengan konsep transportasi 
fleksibel untuk pariwisata, perjalanan ke 
sekolah, kehidupan masyarakat maka 
dirancang 6 jalur bus fleksibel, 3 jalur 
bus pariwisata, total 110 jalur bus, tidak 
hanya menyediakan sarana transportasi 

yang nyaman dan cepat, tapi juga 
mencapai tujuan pengurangan emisi 
karbon. Selain itu, sepeda umum kota 
Tainan (T-Bike), memiliki fungsi ganda 
sebagai “transportasi 1 mil terakhir 
dan sarana transportasi pariwisata/
hiburan”, memberikan layanan sewa/
pengembalian antar area yaitu “sewa 
di lokasi A, dikembalikan di lokasi 
B”, merupakan layanan transportasi 
nyaman point-to-point untuk penduduk 
kota. Setelah sistem T-Bike berjalan, 
setiap tahunnya berhasil mengurangi 
emisi 200 ribu ton CO2, memberikan 
hasil yang nyata dalam menanggapi 
isu pemanasan global.

Da lam ap l i kas i  pencegahan 
b e n c a n a ,  m e n g e m b a n g k a n 
perangkat yang bisa dikenakan, 
dengan backup sistem 4G, dan 
secara real-time mengirim data 
perubahan perairan, sehingga 
pusat respons bencana kota 
mampu langsung memahami 
situasi yang sedang terjadi.

Mempromosikan plat form 
kesehatan awan,  d imana 
data pengukuran kesehatan 
masyarakat dapat di kirim 
ke  komputas i  awan,  dan 
d i k o m b i n a s i k a n  d e n g a n 
metode kar tu  kesehatan, 
setiap saat dapat mengakses 
d a t a  k e s e h a t a n  p r i b a d i , 
dan melakukan manajemen 
kesehatan diri sendiri dengan 
baik. Selain itu menggunakan 
teknologi memerangi penyakit 
menular dari nyamuk, bersama 
dengan laboratorium medis 
membentuk jaringan komputasi 
kota untuk melakukan kalkulasi 
pencegahan epidemi, dengan 
tujuan menghasilkan kota intelijen 
dan pencegahan epidemi melalui 
bantuan tehnologi.

Perusahaan AU Optronics

 Bus tenaga listrik Tainan  Stasiun pertukaran bus Lin Feng Ying T-Bike 

T-Bike 

Pendidikan intelijen–Gelang kesehatan SD Shulin

 App kesehatan Smart

4G Smart City

太陽能智慧公車站牌

App informasi perairan real-time Tainan

App mobile bus intelijen

K e m a j u a n  t e k n o l o g i ,  d a p a t 
mengubah cara pengoperasian 
kota dan penampilan kehidupan 
masyarakat kota. Tata kelola 
p e r k o t a a n  k o t a  Ta i n a n , 
menggabungkan teknologi masa 
kini, mengembangkan 6 aplikasi 
terorientasi seperti komputasi 
awan,  pencegahan bencana 
intelijen, transportasi intelijen, 
pendidikan intelijen, kesehatan 
intel i jen, pariwisata intel i jen, 
dengan  t u j uan  member i kan 
kualitas kehidupan yang lebih baik.
Pemerintah kota membangun 
pusat operasi kota intelijen, melalui 
struktur dan peralatan komputasi 
awan yang stabil, meningkatkan 
integrasi informatik, dan juga 
memanfaatkan sifat dan kegunaan 
komputasi awan untuk menghemat 
anggaran pengeluaran pemerintah.
Di bidang pariwisata, penyediaan 
perangkat pemancar bluetooth, 
dikombinasikan dengan aplikasi 
m o b i l e ,  m e n i n g k a t k a n  a k s i 
interaktif antara turis dan pebisnis, 
menghas i l kan  so l us i  sa l i ng 
menguntungkan.

Dibidang pendidikan, pengembangan sistem 
layanan pendidikan jaringan mobile dengan platform 
“Sistem Studi Awan”, dapat melaksanakan proses 
belajar-mengajar di awan, sekalian menggunakan 
sistem audiovisual untuk merekam dan mengirim 
rekaman ke komputasi awan.

Untuk transportasi angkutan, Tainan akan merancang 
pusat kontrol lalu lintas intelijen, menyiapkan rambu 
lalu lintas intelijen, sehingga dapat meningkatkan 
kelancaran dan kenyamanan bertransportasi.

Kota 
Intelijen

智慧新城
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城市躍升

Ta inan  me la lu i  p romos i  dan 
penerapan  4  keb i j aksanaan 
pemerintah seperti yang dibahas 
sebelumnya, hasil dari setiap proyek 
akan terwujud secara bertahap. 
Di  bidang kebudayaan, telah 
diperjuangkan ke pemerintahan 
p u s a t  u n t u k  d i d i r i k a n n y a 
perpustakaan nasional cabang 
selatan, dan melaksanakan proyek 
pembangunan perpustakaan utama 
kota Tainan, dengan demikian 
akan mengubah kota ini menjadi 
kota akademis. Kota ini  juga 
merancang pembangunan 5 area 
taman budaya, Museum Seni 
kota Tainan juga sedang dalam 
proses pembangunan. Setelah 
satu per satu tahap pembangunan 
terselesaikan, maka akan semakin 
memperkental latar belakang kota 
Tainan sebagai ibukota kuno yang 
penuh kebudayaan dan kota yang 
berdiri dengan dasar kebudayaan.

Tainan, a good place to dream, to work hard, to fall in love, 
to get married, and to live happily ever after.

Tainan Museum Of Fine Arts Architectural Presentation

National Central Library Southern Branch Architectural Presentation

Garden Museum at the mountain topTsai-liao Fossil Musseum Cultural Park

Kemajuan 
Kota Yang 
Pesat

pameran Tainan, dan basis bioskop-
bioskop internasional ,  kumpulan 
bermacam perindustrian akan terbentuk. 
Selain dari itu, kompleks bisbol Asia 
Pasifik juga dalam tahap penyelesaian, 
secara bertahap mewujudkan realisasi 
Wil l iamports Oriental .  Mel ihat ke 
masa depan, dengan berbagai proyek 
p e m b a n g u n a n  b e s a r  d i  b i d a n g 
kebudayaan, transportasi dan lainnya, 
akan mengubah penampilan Tainan, 
menghasilkan kemajuan kota yang pesat.

Pembangunan sarana transportasi 
sangat mempengaruhi kehidupan rakyat, 
pemerintah berencana menyambung 
jalan bebas hambatan dengan jalan tol 
di seluruh daerah Tainan, membangun 
3 jalur vertikal dan 3 jalur horizontal 
sebagai jalur cabang, menciptakan 
lingkaran kehidupan 1 jam. Selain itu, 
jaringan kereta api bawah tanah akan 
terus dibangun, dan keping terakhir 
teka-teki potongan gambar transportasi 
umum Tainan adalah sistem transportasi 
modern, memperoleh izin pemerintah 

pusat melintasi sebagian jalur jalan, 
hasilnya arus transportasi dalam kota 
menjadi lebih nyaman dan cepat. Tainan 
aktif terlibat dalam pembangkit listrik 
energi terbarukan, pembangkit listrik 
tenaga surya di Tainan menduduki 
posisi pertama di seluruh negeri, dan 
pemerintah pusat telah mengizinkan 
perencanaan pembangunan “kota 
teknologi hijau” Shalun, Tainan akan 
menjadi kota inti tehnologi energi hijau 
di seluruh negeri; dan juga di Shalun 
akan dibangun pusat konvensi dan 
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Tainan Museum of Fine Arts
Shuijiaoshe Cultural Park

Provintia Cultural Park
Tainan Public Library Main Office

Tainan Watercourse
Garden Museum at the mountain top

Tapani Incident Memorial Park

Tsai-liao Fossil Musseum Cultural Park

Damuxiang Cultural Park

Southern Branch of the Academia Sinica

Shalun Green Energy Science City
International Film and Television Base

Asia Pacific International 
Baseball Training Center

Taijiang Culture Center

Tainan Multifunctional Exhibition Center

National Central Library Southern Branch
Xinying Art Park

Provintia Cultural Park Asia Pacific International Baseball Training Center
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National Cheng Kung University

www.ncku.edu.tw

Didirikan pada tahun 1931, merupakan universitas terkemuka dan memiliki bidang akademis yang lengkap, dengan 
pencapaian yang berlimpah di bidang akademis, hasil penelitian dan kerja sama dengan industri. Saat ini terdapat 
9 fakultas yaitu ilmu budaya, ilmu pengetahuan, tehnik, teknik elektro dan komputer, perencanaan dan desain, 
manajemen, kedokteran, ilmu sosial, ilmu biologi dan bioteknologi serta 1 rumah sakit.

Southern Taiwan University of Science and Technology

www.stust.edu.tw

Southern Taiwan University of Science and Technology didirikan pada tahun 1969, memiliki 19,000 dosen/mahasiswa, 
menempati peringkat universitas dengan jumlah mahasiswa terbanyak ke 8 di seluruh Taiwan, juga adalah universitas 
sains dan teknologi dengan skala terbesar di seluruh Taiwan, berprestasi cemerlang dalam menyelenggarakan universitas. 
Saat ini terdapat 4 fakultas yaitu tehnik, bisnis dan manajemen, ilmu budaya dan sosial serta desain digital. Pada saat 
yang bersamaan juga mengelola taman kebudayaan dan kreativitas Tainan serta pusat inkubasi bisnis divisi usaha kecil 

menengah Departemen Urusan Ekonomi yang berlokasi di taman sains wilayah Selatan Taiwan. Merupakan universitas sains dan teknologi 
bertaraf internasional, menjalin keintiman yang erat dengan industri dan pilihan mitra kerja sama dengan perusahaan yang terutama.

Kun Shan University

www.ksu.edu.tw

Didirikan pada tahun 1965, menyediakan 6 fakultas: Teknik, Manajemen Bisnis, Media Kreatif, Informasi dan Teknologi, 
Terapan Kehidupan Sosial dan Internasional. Memiliki 300 sekolah saudara (sister school) di Eropa, Amerika, Asia dan 
Australia/New Zealand, dan juga menjalin hubungan mitra industri-universitas dengan lebih dari 1200 perusahaan, 
sekolah yang mengutamakan keeratan industri-universitas dan mendapatkan kerja yang memuaskan, dan bahkan 

merupakan universitas sains dan teknologi dengan prestasi kerja sama industri-universitas peringkat atas di seluruh Taiwan.

National University of Tainan

www.nutn.edu.tw/index-ch.htm

Didirikan pada tahun 1899, menyediakan 6 fakultas utama: Pendidikan, Budaya dan Sosial, Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi, Ekologi dan Lingkungan, Seni dan Manajemen. Dengan keahlian di bidang pendidikan, budaya 
dan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekologi dan lingkungan serta enerji hijau, musik, seni visual dan 
animasi, dan manajemen, dan juga menyediakan program mendidik tenaga pengajar anak usia dini, sekolah 

dasar, sekolah menengah dan pendidikan luar biasa, merupakan universitas yang inovatif dan berkelanjutan, tempat pelatihan 
dan pengembangan ahli sastra dan tenaga ahli profesional, berakar secara mendalam dan terintegrasi ke internasional, 
memiliki sejumlah guru besar dan beranekaragam pengembangan.

Tainan National University of the Arts

www.tnnua.edu.tw/bin/home.php 

Didirikan pada tahun 1996, merupakan universitas kesenian profesional, dekat dengan area indah bendungan 
Wushantou, kampus berpemandangan indah. Memiliki 4 fakultas utama: Musik, Seni Visual, Seni Audiovisual, 
dan Kebudayaan, dengan total 5 Jurusan, 9 kelas master (termasuk 1 kelas doktoral), dengan inti utama kelas 
master kesenian tingkat tinggi, mengembangkan kesarjanaan dan menerapkan unit pengajaran tujuh-tahun, 

telah menghasilkan banyak ahli kesenian yang profesional dan terkemuka, sehingga menjadi salah satu lembaga pendidikan 
seni paling unik di Taiwan.

Tainan University of Technology

www.tut.edu.tw/bin/home.php

Universitas ini ditujukan untuk menanggapi tren industri, mendidik siswa dengan beranekaragam keahlian, 
membentuk mekanisme “aneka ragam bidang keahlian”, aktif meningkatkan keluasan dan kedalaman 
dalam explorasi lintas batas dan aneka ragam pembelajaran, melatih siswa berkemampuan lintas batas. 
Dengan perencanaan beranekaragam lingkungan belajar yang bertaraf internasional, efektif meningkatkan 

kemampuan bahasa dan perspektif internasional siswa, aktif mengundang dosen/siswa luar negeri, menciptakan gaya kampus 
internasional. Saat ini memiliki 5 fakultas: Kesenian, Desain, Pariwisata, Manajemen, dan Teknologi Hayati, dengan tujuan 
melatih tenaga ahli yang diperlukan industri budaya kreatif dan juga industri nilai tambah terkait, merupakan sekolah industri 
budaya kreatif utama di Taiwan kawasan Selatan.

Chang Jung Christian University
Memiliki departemen berfitur lengkap, memfokus produk tren dalam dan luar negeri, menyediakan 7 fakultas 
utama: Manajemen, Kesehatan, Budaya dan Sosial, Desain dan Informatika, Agama, Pendidikan, Pendidikan 
Lingkungan dan Experimen Internasional. Dengan metode pengajaran kreatif, mendapat penghargaan program 
promosi universitas masa depan dari Departemen Pendidikan; dan dengan metode pengajaran kreatif, inovatif 

dan wirausaha, memenangkan penghargaan rangking 1 di perlombaan inovasi dari Departemen Urusan Ekonomi.
www163.cjcu.edu.tw/zh_tw/

Universitas dan Akademi Tainan Far East University

www.feu.edu.tw

Didirikan pada tahun 1968, saat ini memiliki 4 fakultas, 20 jurusan, 7 kelas master, menggabung 3 pendidikan 
kreatif, terutama untuk melatih siswa yang: (1) ”Pemikiran kreatif” yang lincah dan fleksibel; (2) “Kemampuan 
inovatif” dengan penerapan yang terorientasi; (3) “Semangat wirausaha” yang penuh tanggung jawab. Sehingga 
para siswa memiliki 3 kunci kemampuan yaitu “berpikir, melaksanakan dan komunikasi”.

Chia Nan University of Pharmacy & Science

www.cnu.edu.tw

Didirikan pada tahun 1966, dengan kesehatan manusia secara keseluruhan sebagai tujuan pendidikan, 
melaksanakan filsafat pendidikan “kesehatan, kepedulian, ketelitian, keunggulan”, melatih para profesional 
“industri layanan hidup dan kebahagiaan”. Saat ini memiliki 5 fakultas utama, dengan jumlah siswa 16,000 orang 
lebih, menempati peringkat ke 3 sekolah kejuruan di seluruh Taiwan, memiliki lebih dari 110,000 alumni, 1/3 

apoteker dalam negeri adalah lulusan sekolah ini. Sekolah berdekatan dengan Museum Chimei, dekat jalan bebas hambatan 86 
dan meyambung langsung ke jalan tol, stasiun kereta api cepat dan lapangan udara, menjamin kemudahan bertransportasi.

Chung Hwa University of Medical Technology

www.hwai.edu.tw

Didirikan pada tahun 1968, memilik 3 fakultas utama, 21 jurusan dan 4 kelas master, merupakan universitas 
unggul dalam bidang pendidikan. Menyediakan gelar ganda secara menyeluruh, dengan 100% praktek, 100% 
lisensi, dan tingkat mendapatkan pekerjaan 95% sebagai target, semua siswa harus memperoleh lisensi baru 
dinyatakan lulus, saat ini telah mencapai tingkat mendapatkan pekerjaan 92%, dengan visi menjadi universitas 

medis terbaik di Taiwan, membina ahli medis profesional favorit bagi perusahaan dalam dan luar negeri.

National Tainan Junior College of Nursing

www2.ntin.edu.tw/index-c.htm

Didirikan pada tahun 1952, sistem pelajaran yang tersedia saat ini meliputi kejuruan 5 tahun, kejuruan 2 tahun 
pagi (malam), unit akademi memiliki 3 jurusan dan 1 pusat pendidikan, terdiri dari Perawat, Aplikasi Kosmetik, 
Layanan Lansia dan Pusat Pendidikan Umum. Setiap tahun siswa jurusan perawat yang lulus ujian lisensi 
perawat negara mencapai 90% ke atas, menduduki peringkat pertama di seluruh Taiwan.

Min-Hwei Junior College of Health Care Management

www.mhchcm.edu.tw/bin/home.php

Direstrukturisasi pada tahun 2003 menjadi “Min-Hwei Junior College of Health Care Management”, 
melatih siswa agar memenuhi persyaratan “Pencapaian humanis, prospek yang profesional, perspektif 
taraf internasional”, serta membangun karakteristik sekolah sebagai berikut perawatan kesehatan, fokus 
pada keterampilan profesional, lisensi profesional dan lainnya. Menyediakan 5 jurusan akademik: Perawat, 

Teknologi Gigi, Perawatan Anak Usia Dini, Perawatan Kecantikan dan Kesehatan, Perawatan Jangka Panjang dan Manajemen 
Peningkatan Kesehatan, memenangkan penilaian unggul dari administrasi pendidikan fakultas.

Nan Jeon University of Science and Technology

www.nju.edu.tw

Terletak di Distrik Yanshui Tainan, sudah berdiri selama 50 tahun, melatih tenaga ahli tehnik yang unggul dengan 
jumlah yang sudah tak terhitung. Saat ini terdapat 3 jurusan utama: Ilmu Pengetahuan Teknik dan Teknologi, 
Manajemen Bisnis dan Ilmu Terapan Hayati. Sekolah ini menjalin hubungan erat dengan perindustrian, tingkat 
mendapatkan pekerjaan kerja siswa sering termasuk yang tertinggi di seluruh Taiwan. mengajarkan kemampuan 

praktek siswa, dosen/siswa yang mendapatkan penghargaan di pameran hasil penemuan internasional tidak terhitung jumlahnya; 
sampai saat ini, di 20 kompetisi kretivitas robotik yang diadakan Departemen Pendidikan telah secara berturut-turut mencapai 
babak final, dan juga beberapa kali memenangi juara pertama dan mendapatkan penghargaan kreatif lainnya.

Taiwan Shoufu University

web.tsu.edu.tw/bin/home.php

Dengan industri hiburan sebagai fitur pengembangan sekolah, universitas memiliki kelompok hotel untuk belajar 
terbesar di Taiwan: “Garden Villa” dan “Kaohsiung International Plaza”; saat ini tersedia 3 fakultas utama: 
Pendidikan dan Desain, Industri Hiburan dan Manajemen Hotel, terbagi menjadi 15 jurusan. Digabungkan 
dengan hotel untuk belajarnya, menjadi pelopor modus pendidikan “One-stop” dan “Two-ways Learning”. 

Manager eksekutif hotel datang dan mengajar di sekolah, siswa magang dan bekerja part-time di hotel untuk belajar, sehingga 
dapat memperkuat daya saing siswa, dan proses “edukasi-pekerjaan” terhubung secara langsung.

Universitas yang memiliki sejarah 50 tahun, dan bergerak menuju “Industri Kesehatan No. 1”. Dengan 
mengkombinasikan perawatan kesehatan, pengembangan profesionalisme dari kemajuan kesehatan yang 
istimewa, aktif mempromosikan program istimewa dan praktek yang berhubungan dengan kesehatan, 
misalnya: program pelatihan tenaga pengajar teknologi tidur satu-satunya di Taiwan, dan meningkatkan 

pelayanan lokal untuk dosen/siswa, menjalin hubungan dengan industri kesehatan dalam dan luar negeri, melatih siswa 
tamatan yang kompetitif secara menyeluruh, menjadi tempat mendidik para profesional bidang industri kesehatan.

University of Kang Ning

web.ukn.edu.tw/bin/home.php?Lang=zh-tw 
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1. Beasiswa Tainan: Menyediakan beasiswa Tainan untuk mahasiswa S2 yang datang kuliah di Tainan.

2. Program belajar bahasa Mandarin secara gratis.

3. Mengunjungi Museum Tainan dan Gedung Seni Tainan secara gratis.

4. Transportasi yang ramah dengan harga diskon：

    A.  Menggunakan tiket elektronik untuk naik bus jalur utama dan cabang kota Tainan, dan boleh

         mendapatkan jarak tempuh dasar yang gratis (harga diskon NT$ 26). Dalam waktu 2 jam 

         pergantian transportasi ke bus kota Tainan setelah turun dari bus atau kereta api, mendapat 

         tambahan diskon NT$ 9.

    B.  Menaiki ”77-1 bus jalur putaran Anping - khusus hari libur” secara gratis, jalan-jalan keliling 

         tempat wisata Anping yang populer.

    C.  Meningkatkan kenyamanan siswa internasional sewaktu menaiki bus melalui panduan film mini 

         dua bahasa di bus, situs web mobile dua bahasa di bus kota Tainan, APP dan QRCode informasi 

         maya pemberhentian bus yang intelijen serta fasilitas lainnya.

Tainan International Admissions Manual

Program mempromosikan 
Tainan yang istimewa

・Melatih kemampuan pengoperasian pengusaha Taiwan dan tenaga ahli yang dibutuhkan

Membantu pengusaha Taiwan meningkatkan daya saing Membina pelajar perantauan Tionghoa yang bermutu
Komisi Urusan Perantauan Tionghoa akan mempromosikan rencana 
pelatihan tenaga ahli untuk pengusaha Taiwan, dengan aktif mengadakan 
kegiatan pelatihan riset dan studi untuk pengusaha Taiwan di Asia Tenggara, 
Asia Selatan dan Australia/New Zealand, memilih dan mengutus ahli ke 
Asia Tenggara untuk mengadakan tur ceramah dagang dan ekonomi 
yang profesional, memberikan layanan informasi dagang dan ekonomi; 
meningkatkan pelatihan tenaga profesional generasi muda pengusaha 
Taiwan, mendirikan kantor dagang Taiwan di luar negeri, kantor dagang 
junior, mengundang kunjungan grup generasi ke 2 dan ke 3 pengusaha 
bisnis, mencadangkan calon pemimpin para pengusaha Taiwan.

Dalam menghadapi restrukturisasi dan perkembangan negara-negara 
Asia Tenggara, pengusaha Taiwan yang berinvestasi di sana mungkin saja 
mempunyai hambatan dalam berkomunikasi, atau tidak paham politik, 
ekonomi dan budaya serta peraturan terkait setempat, harus mengandalkan 
bantuan dari lulusan pelajar perantauan Tionghoa yang akrab dengan situasi 
lingkungan setempat dan memiliki kelebihan menguasai bahasa setempat, 
terlebih-lebih sangat memerlukan tenaga ahli pendidikan kejuruan. Komisi 
Urusan Perantauan Tionghoa akan mempromosikan program melanjutkan 
pendidikan untuk pelajar perantauan Tionghoa lulusan kejuruan, memberi 
semangat kepada pelajar perantauan Tionghoa untuk mengikuti kelas 
khusus mendidik pengajar di kejuruan tinggi, dan membina tenaga ahli yang 
potensial.

・Generasi muda domestik yang unggul berangkat ke negara Asia Tenggara untuk kuliah/magang ke luar negeri

Pembinaan tenaga ahli dan belajar pengalaman untuk generasi muda
Divisi generasi muda Departemen Pendidikan menyelenggarakan kamp 
pelatihan ahli urusan pemerintahan seusai program kebijaksanaan baru menuju 
Selatan untuk generasi muda, tim riset dan studi; memberi subsidi kepada 
generasi muda untuk melakukan riset dan studi yang mendalam; mengadakan 
rencana belajar pengalaman internasional, serta mendorong universitas/akademi 
membuka program yang berkaitan dengan budaya Asia Tenggara.

Program belajar bahasa negara-negara Asia Tenggara, 
mengembangkan tenaga ahli dalam area budaya dan perdagangan
Untuk mahasiswa S1 and S3 yang masih kuliah, Departemen Pendidikan 
memfokus dalam mendidik tenaga ahli bahasa negara Asia Tenggara 
inti, juga merancang pembentukan keahlian khusus di area budaya dan 
perdagangan; memilih siswa yang unggul untuk dikirim kepada pengusaha 
Taiwan setempat dan menjalankan masa latihan kerja.

Tim kerja perdamaian generasi muda di luar negeri
Melalui pengoperasian tim kerja perdamaian generasi muda luar negeri, 
mendirikan sumber daya platform internet dan memperkembangkan lokasi 
layanan sukarelawan luar negeri di negara Asia Tenggara. Divisi generasi 
muda Departemen Pendidikan memberikan subsidi dengan rencana 
mengadakan tim pelayanan sukarelawan generasi muda luar negeri dan 
sukarelawan dari sekolah perantauan Tionghoa, juga menyelenggarakan 
perlombaan tim yang berprestasi tinggi dan upacara penghargaan.

Perencanaan membantu universitas/akademi negeri/swasta domestik 
dalam memilih dan mengirim siswa magang ke perusahaan di pasar 
yang berkembang
Dinas perdagangan internasional Departemen Urusan Ekonomi 
memberikan beasiswa dan bantuan dana belajar untuk mendorong 
sekolah memilih dan mengirim siswa magang ke perusahaan Asia 
Tenggara atau di pasar yang berkembang, melatih siswa memahami 
proses perdagangan internasional setempat, pengalaman marketing 
internasional dan manajemen perusahaan antar negara, dengan harapan 
siswa tersebut menjadi perintis perdagangan dalam memperkembangkan 
pasar internasional, serta siap dipakai oleh perusahaan Taiwan.

Program subsidi untuk belajar ke luar negeri
Departemen Pendidikan memberikan subsidi belajar ke luar negeri 
(termasuk negara Asean, Asia Selatan, Australia/New Zealand dan negara 
lainnya) kepada mahasiswa jenjang S1 dan S3 yang masih kuliah untuk 
mengikuti siswa magang yang profesional, memperkuat gabungan antara 
keahlian profesional dan pengalaman praktek.

Ujian kuliah ke luar negeri dengan biaya pemerintah dan tes pilihan 
untuk mendapatkan beasiswa kuliah ke luar negeri
Dalam membina tenaga profesional yang memahami bidang tertentu di setiap 
negara, Departemen Pendidikan memberi bantuan dana kepada mahasiswa 
domestik untuk kuliah ke luar negeri dan mendapatkan gelar profesor/master.

Membantu generasi muda di universitas/akademi melakukan 
inovasi dan kewirausahaan terkait
Membantu generasi muda yang bercita-cita berwirausaha dan tim wirausaha 
melalui komunitas internet kewirausahaan di universitas/akademi untuk 
memahami konsep yang berhubungan dengan inovasi dan kewirausahaan 
Asia Tenggara, dan mendorong tim wirausaha universitas/akademi untuk 
mencoba dan ikut serta dalam inovasi dan kewirausahaan Asia Tenggara.

Pelatihan tenaga ahli melalui kerja sama industri-universitas
Supaya perusahaan domestik memahami dorongan pemerintah dalam 
mempromosikan ide membina kerja sama industri-universitas, secara 
khusus didirikan “situs informasi pembinaan kerja sama industri-universitas”, 
mempromosikan langkah-langkah pemerintah dalam membina kerja sama 
industri-universitas, menghimbau perusahaan memanfaatkan dengan baik 
sumber daya pemerintah, dengan mendukung perusahaan merekrut siswa 
magang, dan dengan aktif mempertemukan perusahaan dengan sekolah 
bersama-sama membuka kelas khusus kerja sama. Kerja sama intim dari 
berbagai aspek: tenaga pengajar, materi pengajaran dan perlengkapan. 
Menaikkan kualitas tenaga ahli dan mencapai pembauran teori dan praktek, 
untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perindustrian.・Membantu perusahaan domestik merekrut tenaga ahli dari luar negeri

Untuk membantu perusahaan domestik merekrut tenaga ahli dari luar negeri dan menyusun langkah memasuki pasar negara Asia Tenggara, divisi 
investasi bisnis Departemen Urusan Ekonomi telah mendirikan platform internet perekrutan tunggal dengan nama “Contact Taiwan”, mengumumkan 
terdapatnya lowongan kerja negara Asia Tenggara, dan mempererat kerja sama pertukaran tenaga ahli antara sekolah di negara Asia Tenggara yang 
terkenal dengan perkumpulan sains dan teknologi, bersama dengan asosiasi perindustrian domestik membangun aliansi perekrutan, mengetahui secara 
menyeluruh kebutuhan tenaga kerja ahli di dalam negeri, serta mengadakan lokakarya pertemuan di dalam dan luar negeri dengan tujuan membantu 
mempertemukan perusahaan dengan tenaga ahli yang dibutuhkan.

・Perencanaan program keluarga penerima siswa luar negeri yang ramah di Taiwan
Untuk mendorong keluarga di Taiwan ikut serta program pelatihan dan kegiatan pertemuan, menggalakkan suasana kebiasaan terhadap keluarga 
penerima, membentuk lingkungan belajar yang akrab untuk siswa luar negeri, mempromosikan kampus taraf internasional, meningkatkan perspektif 
internasional masyarakat Taiwan.

・Melatih tenaga ahli perdagangan dan bahasa yang dibutuhkan oleh perusahaan

Pelatihan tenaga ahli di perusahaan internasional Program pertukaran pelatihan tenaga ahli konvensi dan pameran
Untuk membantu pengusaha Taiwan membangun dan mengembangkan 
pasar Asia Tenggara, dinas perdagangan internasional Departemen Urusan 
Ekonomi memberikan pelatihan tenaga ahli, program meliputi bahasa 
istimewa negara Asean, lingkungan pasar perdagangan dan ekonomi, 
praktek menjalankan perdagangan dan ekonomi.

Untuk membantu tenaga ahli konvensi dan pameran Taiwan memasuki pasar 
Asia Tenggara yang baru, dinas perdagangan internasional Departemen 
Urusan Ekonomi mengadakan ceramah detik perubahan di konvensi dan 
pameran setempat, mengundang generasi muda setempat untuk datang ke 
Taiwan bertukar pikiran, memilih dan mengutus siswa yang paling top untuk 
magang ke negara Asia Tenggara.

Membuka program “Jasa layanan e-dagang” melalui situs belajar usaha kecil menengah
Dengan datangnya era IoT dan M-dagang, situs belajar usaha kecil menengah membuka program dengan tema “Jasa layanan e-dagang”, meliputi program populer: 
“membentuk tim e-dagang melawan kedatangan era IoT ” dan “M-dagang dengan pembayaran oleh pihak ketiga”; membantu perusahaan yang bermaksud 
membentang perhubunganan platform, menyambung semangat dan makna merek dengan dunia luar serta mengembangkan keanekaragaman daya saing.

・Program beasiswa dan bantuan dana untuk generasi muda yang unggul yang datang ke Taiwan untuk 
  mendapatkan gelar/melakukan penelitian jangka pendek.

Program “Beasiswa Taiwan” dari Departemen Pendidikan Program penelitian jangka pendek di Taiwan untuk orang luar negeri
Departemen Pendidikan memberikan jatah beasiswa Taiwan kepada negara 
Asia Tenggara, dengan maksud mendorong pelajar yang unggul untuk datang 
kuliah ke Taiwan mendapatkan gelar, sambil mengenal akademis pendidikan 
Taiwan sekaligus meningkatkan perhubungan antara kedua belah pihak.

Departemen Pendidikan mendorong mahasiswa jenjang S3 dan periset 
pasca profesor/doktoral negara Asia Tenggara untuk datang ke Taiwan 
melakukan penelitian jangka pendek, sambil mengenal sosial budaya 
masyarakat Taiwan, sekaligus untuk lebih saling memahami.

Beasiswa dan bantuan dana sekolah untuk pelajar perantauan 
Tionghoa dari Departemen Pendidikan

Beasiswa dan bantuan dana Taiwan dari Departemen Luar Negeri

Dalam menarik pelajar perantauan Tionghoa di luar negeri datang sekolah 
di Taiwan serta membantu pelajar perantauan Tionghoa yang kurang 
mampu supaya bisa bersekolah dengan tenang, Departemen Pendidikan 
menyediakan beasiswa sebagai penghargaan kepada pelajar perantauan 
Tionghoa di luar negeri yang unggul yang bersedia datang kuliah di 
universitas/akademi Taiwan, subsidi sekolah untuk pelajar perantauan 
Tionghoa yang kurang mampu serta bantuan dana membentuk beasiswa 
kepada universitas/akademi untuk mahasiswa S2 perantauan Tionghoa 
yang unggul.

Program “Beasiswa dan bantuan dana Taiwan” Departemen Luar Negeri 
bermaksud menambah jatah jumlah penerima beasiswa dan bantuan dana 
Taiwan yang diadakan Departemen Luar Negeri untuk para sarjana negara Asia 
Tenggara, dengan maksud memberi semangat kepada para ahli/sarjana yang 
tertarik dengan Taiwan, Taiwan dan China, China, negara di kawasan Asia Pasifik 
serta sinologi untuk datang ke Taiwan melakukan penelitian dan menggalakkan 
pertukaran akademis.

Pelajar negera Asia Tenggara dan Asia Selatan datang sekolah di 
Taiwan serta rencana kerja sama dengan industri

Kunjungan dan pelatihan di Taiwan untuk tenaga pertanian profesional
Perencanaan kerja sama dengan Komisi Urusan Perantauan Tionghoa, 
sekarang kelas khusus tehnik untuk generasi muda luar negeri (Hai Qing 
Ban) dan industri-universitas bekerja sama dengan kelas khusus untuk 
pelajar perantauan Tionghoa, sampai dengan tahun 2017, akan menerima 
siswa lebih dari 200 orang, memberi subsidi mendorong siswa magang 
dan asuransi, serta bergabung dengan industri pertanian menjalankan 
magang cara mendesain program belajar-mengajar, memperkaya sumber 
daya tenaga kerja pertanian Taiwan, menjadi tenaga ahli manajemen 
pertanian Taiwan sesuai program kebijaksanaan menuju Selatan.

Membuat perjanjian dua belah pihak dan mengadakan rapat dengan negara 
yang bersangkutan; menghubungi dan mengatur kunjungan tamu luar 
negeri ke Taiwan dan bekerja sama menyelenggarakan pelatihan dengan 
tujuan memahami perkembangan teknologi pertanian, memungkinkan 
terdapatnya peluang perdagangan; melalui keikutsertaan Taiwan dalam 
organisasi internasional dan agensi pelatihan penelitian internasional di 
Taiwan, melakukan kunjungan pejabat organisasi internasional dan para ahli, 
seminar dan program pelatihan internasional, yang bertujuan menggalakkan 
perkembangan teknologi pertanian, dan memperluas peluang perdagangan. Membantu mempertemukan pengusaha Taiwan dengan pelajar 

perantauan Tionghoa yang bermutu.
Memberi kesempatan magang di luar negeri untuk pelajar 
perantauan Tionghoa

Bagi perusahaan dan pengusaha bisnis Taiwan yang berinvestasi di 
Asia Tenggara, pelajar perantauan Tionghoa adalah tenaga yang sangat 
membantu dan pendorong yang sangat penting; Komisi Urusan Perantauan 
Tionghoa akan secara berkelanjutan mengadakan aktivitas mempertemukan 
pihak yang mencari kerja dengan perusahaan, menyediakan kesempatan 
kerja dan berkembang kepada pelajar perantauan Tionghoa, membantu 
pengusaha Taiwan menyusun langkah memasuki pasar Asia Tenggara dan 
mempertemukannya dengan pelajar perantauan Tionghoa yang bermutu.

Komisi Urusan Perantauan Tionghoa dan Kantor Dagang Taiwan 
kawasan Asia menghimpun kerja sama federasi. Bagi pelajar perantauan 
Tionghoa dan generasi ke 2 warga baru, pengusaha Taiwan di luar 
negeri menyediakan kesempatan siswa magang di perusahaan setempat 
selama liburan musim panas, memupuk tenaga ahli yang dibutuhkan dan 
menciptakan hasil solusi menang-menang.

Tainan menyediakan pertukaran tenaga ahli sambil mengikuti program 
beasiswa dan bantuan dana

Perhimpunan Universitas Tainan
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