
Chapter 6. BAB VI Jaringan Fasilitas Sosial Untuk Teman Luka Bakar         
 

Semua jenis cacat, baik berupa bawaan atau disebabkan kecelakaan akan membuat kita merasa 

tidak nyaman. Ketekunan yang kuat dan pemanfaatan fasilitas yang disediakan pemerintah dan 

masyarakat akan membantu Anda mempersingkat masa pemulihan dan rekonstruksi kehidupan 

Anda. 

Kami telah mengumpulkan berbagai fasilitas sosial bagi teman-teman Sunshine, Anda dapat 

menggunakannya sesuai kebutuhan Anda. Anda juga dapat berkonsultasi dengan instansi 

bersangkutan atau langsung menghubungi Yayasan Sunshine. 

 

Cedera Parah 

1. Cakupan cedera parah 

Saat ini, ada 30 jenis cedera parah yang diumumkan yang mungkin akan bertambah di masa depan.  

Anggota yayasan cenderung memenuhi kriteria cedera parah berikut: 

A. Area luka bakar lebih dari 20% dari seluruh tubuh, atau wajah terbakar dan disfungsi indera wajah. 

(1) Luka bakar dengan luas permukaan tubuh lebih dari 20%. 

(2) Luka bakar pada wajah. 

a. Luka bakar pada mata dan organ-organ pelengkapnya. 

b. Luka bakar pada kepala, nekrosis jaringan dalam (tingkat tiga), disertai dengan kerusakan 

bagian tubuh lain. 

 B. Cedera parah dengan tingkat keparahan mencapai nilai 16 ke atas. 

 

2. Cara memohon Kartu Cedera Parah: 

Pemohon diminta untuk menyiapkan fotokopi kartu identitas dan dokumen yang berlaku dalam satu 

bulan berupa surat diagnosa dokter, formulir pendaftaran, ringkasan patologis atau laporan 

pemeriksaan untuk dimohon ke Biro Asuransi Kesehatan Nasional (NHI). Formulir pendaftaran dapat 

diperoleh di rumah sakit, Biro Asuransi Kesehatan Nasional atau diunduh dari situs resmi NHI. 

 

3. Bantuan bagi masyarakat yang berhutang pada premi asuransi NHI 

Jika Anda memiliki kesulitan keuangan dan tidak mampu membayar premi asuransi, Anda dapat 

mengajukan pinjaman dana bantuan untuk membayar premi asuransi kesehatan pada Kantor Cabang 

Biro Asuransi Kesehatan Nasional.  

 

Subsidi khusus penyandang disabilitas 

Kartu penyandang disabilitas adalah sebuah fasilitas yang disediakan secara hukum kepada teman yang 

membutuhkan dan ini juga merupakan sebuah hak mendapatkan perlindungan martabat yang paling 

mendasar dalam aspek ekonomi, kehidupan, pendidikan, pekerjaan, dsb., sehingga memiliki lebih banyak 

dukungan untuk menghadapi rekonstruksi fisik dan mental setelah cedera. 

 Berhubung adanya perbedaan per individu, untuk memohon kartu penyandang disabilitas, Anda perlu 

ke rumah sakit untuk mengadakan penilaian dan evaluasi oleh tim dokter spesialis. Untuk informasi lebih 

lengkap, silakan hubungi kantor pemda setempat (kecamatan, kota, distrik) dan melakukan permohonan. 

Mengenai fasilitas dan layanan juga dapat dikonsultasikan dengan pemerintah kabupaten dan kota. 



Permohonan subsidi medis dan alat bantu bagi penyandang disabilitas 

1. Catatan prinsip: 

A. Subsidi alat bantu berbagai instansi dirancang sesuai identitas Anda. Subsidi alat bantu yang sering 

digunakan teman luka adalah sbb.: 

(1) Penyandang disabilitas: mengajukan permohonan untuk subsidi ke Departemen Sosial dan 

Keluarga atau Divisi Biro Sosial dari Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan ‘MOHW’, pilih 

salah satu. 

(2) Korban kecelakaan pekerjaan: mengajukan permohonan subsidi dari Biro Asuransi Tenaga Kerja. 

(3) Anak-anak di bawah usia 18: mengajukan subsidi pada yayasan luka bakar (harus menandai 

nomor kartu identitas anak di atas struk pembayaran) 

(4) Bagi yang tidak termasuk dalam status tersebut di atas dan mengalami luka bakar di tubuh atau 

wajah yang mempunyai kesulitan ekonomi: silakan hubungi pekerja Yayasan Sunshine untuk 

mencari kemungkinan subsidi lainnya. 

B. Harap pahami peraturan yang relevan dari masing-masing instansi subsidi dan menghubungi staf 

pelayanan sebelum struk pembayaran dikeluarkan. Jika struk pembayaran telah dikeluarkan, maka     

tidak dapat mengubah tanggal faktur, pemesan, dll. 

 

2. Proses permohonan alat bantu bagi penyandang disabilitas 

A. Memiliki kualifikasi dasar (untuk konfirmasi kualifikasi): 

Memiliki kartu/bukti penyandang disabilitas, dan memenuhi standar pemohon subsidi alat bantu 

(Rujukan: Tabel Standar Subsidi Biaya Peralatan Bantu, Biaya Medis, Alat Bantu Medis untuk 

Penyandang Disabilitas) dan tinggal di Taiwan lebih 180 hari dalam setahun. 

B. Proses permohonan alat bantu bagi penyandang disabilitas 

Lampirkan semua 

dokumen yang 

diperlukan ke Biro 

Sosial Kantor Pemda 

atau Pusat Alat Bantu 

Setelah menerima 

persetujuan dari 

pemerintah daerah 

baru mulai membeli 

alat bantu yang 

diperlukan 

Lampirkan struk 

perbelanjaan, kartu 

garansi asli dan 

dokumen lain yang 

diperlukan 

Pemerintah transfer 

biaya subsidi alat bantu 

 

C. Dokumen yang diperlukan berupa: 

★ Formulir permohonan (dapat diunduh dari situs pemda, Biro Sosial atau Biro Kesehatan) 

★  Kartu/bukti penyandang disabilitas 

★  Kartu identitas pemohon asli, akan dikembalikan setelah pemeriksaan 

★  Surat diagnosa medis dalam waktu 3 bulan, dalam isi harus menunjukkan kebutuhan 

penggunaan alat bantu (pakaian tekanan, plester silikon) 

★  Laporan penilaian alat bantu (Anda dapat meminta penilaian dari lembaga medis atau pusat alat 

bantu atau pada Yayasan Sunshine) 

D. Formulir menerima uang adalah sbb.: 

★  Formulir penerimaan uang 

★  Fotokopi surat resmi penerimaan uang yang telah disegel 

★  Fotokopi sampul buku tabungan 



★  Struk belanja atau bukti pembayaran alat bantu yang asli dalam waktu 6 bulan 

★  Surat tanda terima dan stempel 

★  Fotokopi buku garansi dari pabrik 

★  Foto alat bantu 

★  Untuk dokumen lain, silakan merujuk ke dokumen yang ditentukan dalam tabel standar 

bantuan. Surat garansi pembelian alat bantu (asli). 

※ Catatan: 

★  Desain subsidi alat bantu: Pemohon mengajukan permohonan, setelah dievaluasi dan disetujui 

pihak otoritas, pemohon akan memperoleh alat bantu individual sesuai yang dibutuhkan. Oleh 

karena itu, tanggal setiap dokumen harus dalam urutan berikut: surat diagnosa medis → laporan 

penilaian alat bantu → surat resmi yang disetujui → struk belanja/tanda terima dan surat/kartu 

garansi. Jika tidak sesuai, permohonan akan dikembalikan! (Jadi disarankan agar Anda jangan 

membeli terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan!) 

★  Setelah permohonan disetujui, pihak otoritas akan mengirimkan surat resmi dan pemohon 

harus menyelesaikan prosedur penerimaan uang dalam tempo 6 bulan, surat menjadi tidak valid 

setelah batas waktu. 

★  Setiap orang dapat mengajukan maksimal 4 alat bantu setiap dua tahun sesuai kebutuhan 

aktual. 

★  Jumlah permohonan alat bantu memiliki batasan maksimal dalam setahun, maka jika Anda 

memiliki beberapa jenis alat bantu yang akan diajukan (seperti: pakaian tekanan, plester silikon, 

kursi roda listrik, dsb.), silakan satukan semuanya dalam satu permohonan untuk menghindari 

jumlah permohonan yang diizinkan yang akan menyebabkan tidak dapat mengajukan 

permohonan lagi. 

 

Pencairan Klaim Asuransi Tenaga Kerja 

  Ada total 9 jenis tunjangan dari asuransi tenaga kerja yang bisa dicairkan. Berikut akan menjelaskan 3 

jenis tunjangan utama yang bermanfaat bagi teman-teman SunShine yaitu klaim(cedera/sakit, cacat dan 

perawatan medis kecelakaan kerja) & alat bantu sesuai Hukum Perlindungan Kecelakaan Kerja, klaim 

tenaga perawat dan klaim biaya hidup disabilitas fisik. Jika Anda ingin mengetahui informasi secara 

terperinci, Anda bisa mengunjungi situs Biro Asuransi Tenaga Kerja http://bli.gov.tw/, atau menghubungi 

saluran (02-2396-1266), Kantor Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja, OSHA (02-8995-6666), semua 

kantor cabang di Taiwan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. 

 

1. Klaim Perlindungan Kecelakaan Tenaga Kerja--Klaim Alat Bantu 

Setelah mengalami kecelakaan kerja, Anda mungkin memerlukan alat bantu (misalnya: baju tekanan, 

plester silikon, masker tekanan wajah transparan, dll.), Anda dapat mengajukan aplikasi klaim! Subsidi 

ini terlepas dari apakah Anda mengikuti asuransi tenaga kerja atau tidak, Anda dapat memohon selama 

dipastikan bahwa Anda terluka karena bekerja! 

 

 

http://bli.gov.tw/


Prosedur permohonan & persiapan dokumen 

Prosedur permohonan persiapan dokumen 

Pekerja terdampak bencana didiagnosa medis 

harus menggunakan alat bantu oleh dokter atau 

tenaga profesional lainnya 

 

Dokter ortopedi atau rehabilitasi 

mengeluarkan surat diagnosa yang 

mengharuskan penggunaan alat bantu 

  Alat bantu harus dibeli dalam waktu 6 bulan 

sejak surat diagnosa dikeluarkan 

Produksi alat bantu yang dibeli Persiapkan formulir permohonan, surat 

diagnosa medis, struk belanja/bukti pembayaran 

dalam 6 bulan, fotokopi sampul buku tabungan, 

bagi pekerja yang tidak mengikuti asuransi 

tenaga kerja, perlu melampirkan “Surat bukti 

cedera akibat kecelakaan saat datang/pulang 

kerja atau dinas”. 

Permohonan diproses  

 

※ Catatan kecil 

★  Klaim alat bantu dibatasi maksimal 4 alat bantu per tahun, dan jumlah total klaim dibatasi 

hingga NT$ 60 ribu. Jika alat bantu belum digunakan lebih dari waktu pemakaian minimum, 

tidak boleh mengajukan permohonan alat bantu yang sama. (Misalnya: baju tekanan dan plester 

silikon harus digunakan setidaknya 6 bulan sebelum mengajukan pembuatan atau pembelian 

ulang) 

★  Hal yang perlu diperhatikan untuk klaim alat bantu: Tanggal surat diagnosa medis yang 

dikeluarkan harus lebih awal dari tanggal struk belanja/bukti pembayaran. Jika tanggal surat 

diagnosa medis yang dikeluarkan lebih lambat dari struk belanja/bukti pembayaran, maka surat 

diagnosa harus menunjukkan tanggal mulai penggunaan, dan waktu selang dengan struk 

belanja/bukti pembayaran tidak boleh lebih dari 6 bulan. 

★  Klaim alat bantu yang dapat diajukan pekerja terdampak kecelakaan kerja adalah baju tekanan, 

plester silikon, masker tekanan wajah transparan, dan perlengkapan medis bagi pasien luka 

bakar seperti wig untuk melindungi kulit kepala, kosmetik concealer, telinga buatan, hidung 

buatan, dll. 

★  Jika Anda telah menerima alat bantu melalui jalur hukum lain, Anda tidak dapat mengajukan 

klaim alat bantu untuk item yang sama (Misalnya: Anda telah menerima subsidi untuk 

disabilitas) 

 

 



2. Klaim Perlindungan Kecelakaan Tenaga Kerja--Klaim Tenaga Perawat 

Setelah kecelakaan kerja, dokter mendiagnosa bahwa Anda tidak dapat bekerja seumur hidup dan 

membutuhkan perawatan medis profesional secara intensif, atau memerlukan bantuan orang lain 

dalam kehidupan sehari-hari untuk bertahan hidup dapat mengajukan klaim ini! Klaim ini terlepas dari 

status mengikuti asuransi tenaga kerja atau tidak, permohonan dapat diajukan selama dipastikan 

bahwa cedera terjadi saat bekerja! 

 

Persiapan dokumen 

1. Formulir permohonan 

2. Surat diagnosa disabilitas asuransi kerja 

3. Pernyataan tidak menerima subsidi perawatan lain sesuai dengan hukum dan peraturan lainnya 

4. Fotokopi sampul buku tabungan 

 

Catatan 

★  Untuk cedera yang sama, saat mengajukan permohonan subsidi, semua klaim harus digabungkan, 

dan dihitung dengan periode gabungan 5 tahun. 

★  Untuk klaim ini, harus mengirimkan surat diagnosa disabilitas asuransi tenaga kerja dalam tiga bulan 

ke Biro Keselamatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan sebelum tanggal habis masa setiap tahun 

untuk mendapatkan perpanjangan. Terkecuali yang dibebaskan oleh biro, bagi yang tidak mematuhi 

langkah pengiriman tersebut diatas, subsidi tidak akan diperpanjang. 

★  Klaim ini akan berhenti dibayarkan pada bulan berikut kematian penerima, pemohon atau anggota 

keluarga harus memberitahu Biro Keselamatan Kerja tentang kematian penerima dalam waktu 30 

hari kematian. 

 

3. Klaim Perlindungan Kecelakaan Tenaga Kerja--Klaim Biaya Hidup Disabilitas Fisik 

Setelah kecelakaan, jika dokter mendiagnosis hilangnya sebagian atau seluruh kemampuan kerja dan 

bagi penerima klaim perlindungan tenaga kerja atau klaim biaya hidup disabilitas fisik yang habis masa 

berlaku dapat mengajukan permohonan! Jenis klaim ini terlepas dari apakah memiliki asuransi tenaga 

kerja atau tidak, selama dipastikan bahwa pekerja tersebut cedera oleh kecelakaan kerja bisa 

mengajukan permohonan! 

 

Persiapan dokumen 

1. Formulir permohonan 

2. Surat diagnosa disabilitas asuransi kerja 

3. Setelah diperiksa melalui peralatan visual medis, lampirkan laporan dan gambar 

4. Fotokopi sampul buku tabungan 

 

Catatan 

★  Untuk cedera yang sama, saat mengajukan permohonan subsidi, semua klaim harus digabungkan, 

dan dihitung dengan periode gabungan 5 tahun. Hanya boleh pilih satu dari klaim perlindungan 

tenaga kerja atau klaim hidup disabilitas fisik. 



★  Untuk klaim ini, harus mengirimkan surat diagnosa disabilitas asuransi tenaga kerja dalam tiga bulan 

ke Biro Keselamatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan sebelum tanggal habis masa setiap tahun 

untuk mendapatkan perpanjangan. Terkecuali yang dibebaskan oleh biro, bagi yang tidak mematuhi 

langkah tersebut diatas, pencairan klaim tidak akan diperpanjang. 

★  Klaim ini akan berhenti dibayarkan pada bulan berikut kematian penerima, pemohon atau anggota 

keluarga harus memberitahu Biro Keselamatan Kerja tentang kematian penerima dalam waktu 30 

hari kematian. 

    

4. Subsidi cedera dan sakit kerja 

Pekerja yang memiliki asuransi tenaga kerja yang tidak dapat bekerja selama rawat inap dan 

perawatan medis yang menyebabkan kurangnya penghasilan, dapat mengajukan subsidi kepada Biro 

Asuransi Tenaga Kerja! 

Terdapat 2 jenis subsidi, yakni subsidi cedera karena kecelakaan kerja dan cedera biasa karena 

pekerjaan, disesuaikan dengan penyebab cedera dan sakit. Mari simak penjelasan berikut:  

A. Klaim cedera kecelakaan kerja 

Cedera karena kecelakaan kerja yang menyebabkan tidak dapat bekerja karena butuh perawatan 

atau rawat inap dan mengajukan cuti sakit 4 hari ke atas, dapat mengajukan permohonan. Jika 

mengajukan permohonan cuti cedera kerja dalam waktu satu tahun, Anda dapat mengajukan klaim 

cedera kecelakaan kerja 70% dari rata-rata upah (6 bulan sebelum kecelakaan) sebagai klaim cedera 

karena kecelakaan kerja, jika masa cuti diperpanjang hingga tahun kedua, persentase tunjangan akan 

dikurangi menjadi 50%, keseluruhan waktu tunjangan yang diberikan dibatasi hingga 2 tahun. 

★  Ingat~ Pada periode menerima klaim cedera kecelakaan ini, perusahaan perlu untuk 

memberikan Anda gaji bulanan sebanyak 30% sesuai undang-undang standar 

ketenagakerjaan! Jika Anda mengambil cuti cedera selama dua tahun, maka proporsi gaji 

disesuaikan menjadi 50%. 

 

B. Klaim cedera/sakit biasa 

Sakit karena penyakit atau cedera umum yang perlu rawat inap 4 hari ke atas dapat mengajukan 

permohonan. Metode perhitungan dimulai dari hari ke-4 perawatan di rumah sakit hingga tanggal 

pulang ke rumah. Selama waktu perhitungan dapat mengajukan klaim cedera/sakit biasa sebanyak 

50% dari rata-rata upah (6 bulan sebelum kecelakaan) untuk paling lama 1 tahun. 

(Metode perhitungan → upah ÷ 30 hari × 50% × jumlah hari permohonan = jumlah pembayaran) 

 

★ Harap perhatikan! 3 hari awal rawat inap cedera/sakit umum tidak termasuk dalam 

perhitungan!! Berbeda dengan klaim cedera kecelakaan kerja, periode rawat jalan dan 

perawatan di rumah setelah pulang dari rumah sakit cedera/sakit biasa tidak dapat 

dimasukkan dalam jumlah hari permohonan!! 

 



C. Prosedur Permohonan & Persiapan Dokumen  

Prosedur permohonan persiapan dokumen 

Tidak dapat bekerja karena rawat inap di atas 4 

hari, tanpa menerima gaji asli. 

Siapkan dokumen- 

Permohonan klaim subsidi cedera/sakit 

asuransi tenaga kerja dan kwitansi pembayaran,  

Surat diagnosa cedera yang asli 

Jika kecelakaan terjadi saat datang/pulang 

kerja atau waktu dinas kerja, seharusnya mengisi 

“Surat bukti cedera akibat kecelakaan saat 

datang/pulang kerja atau dinas” 

Dokumen pendukung yang relevan (surat bukti 

pemberi kerja dan saksi mata, catatan hadir dan 

cuti, catatan gaji, dll.) 

Mengajukan permohonan ke Biro Asuransi 

Tenaga Kerja(Harus diajukan dalam 5 tahun) 

 

Setelah disetujui, uang akan ditransfer ke akun 

bank pemohon yang ditunjuk pemohon sendiri 

 

 

Catatan 

★  Untuk formulir aplikasi menerima uang dan kwitansi pembayaran asuransi kecelakaan kerja dapat 

diperoleh dari lembaga penjaminan asuransi (perusahaan/pemberi kerja) atau biro asuransi tenaga 

kerja. Jangan lupa untuk meminta perusahaan dan pemberi kerja untuk memberikan stempel tanda 

tangan!! 

★  Jika pekerja memiliki asuransi tenaga kerja yang berlaku saat kecelakaan kerja, di kemudian hari jika 

keluar dari asuransi kerja (kecuali wajib keluar dari asuransi karena dinilai “tidak mampu bekerja 

seumur hidup”), masih dapat menikmati tunjangan cedera/sakit dalam satu tahun setelah keluar dari 

asuransi. Jangan abaikan hak Anda sendiri!



5. Klaim disabilitas 

Setelah kecelakaan atau penyakit parah, setelah masa perawatan, jika tubuh masih belum bisa 

sembuh, Anda dapat mengajukan klaim disabilitas! Dengan catatan pada saat kecelakaan atau 

penyakit parah memiliki status asuransi tenaga kerja yang efektif! 

A. Prosedur Permohonan & Persiapan Dokumen 

Prosedur permohonan persiapan dokumen 

Mengajukan permohonan setelah 

selesai proses pengobatan atau setelah 

menerima tunjangan klaim cedera/sakit 

Mengisi lengkap formulir permohonan 

subsidi cedera asuransi tenaga kerja dan 

kwitansi pembayaran 

Surat diagnosa disabilitas asuransi tenaga 

kerja 

Bawa surat diagnosa disabilitas asuransi 

tenaga kerja ke lembaga medis untuk 

diagnosis dan buka surat diagnosa, 

biasanya rumah sakit akan membantu 

mengirimkannya ke Biro Asuransi Tenaga 

Kerja dalam 5 hari setelah surat diagnosa 

medis keluar. 

 

Setelah membantu mengirimkan surat 

diagnosa disabilitas ke Biro Asuransi 

Tenaga Kerja, rumah sakit juga akan 

mengirim surat diagnosa yang sama 

kepada pemohon. Harap diingatkan untuk 

mengirimkan surat ini bersama-sama 

dengan formulir permohonan klaim 

disabilitas dan kwitansi pembayaran, 

laporan diagnosa dan gambar terkait 

(perlu dilampirkan bagi pemeriksaan 

medis) ke Biro Asuransi Tenaga Kerja. 

 

Mengajukan permohonan ke Biro 

Asuransi Tenaga Kerja(Harus diajukan 

dalam 5 tahun) 

 

Setelah disetujui, tunjangan akan 

ditransfer ke akun bank pemohon yang 

ditunjuk pemohon sendiri 

 

 

B. Catatan 

★  Jangan lupa meminta tempat kerja Anda dan penanggung jawabnya untuk memberikan 



stempel tanda tangan pada formulir klaim disabilitas kerja dan kwitansi pembayaran!! 

★  Untuk mengajukan klaim disabilitas kerja kehilangan fungsi keringat kulit dan cacat kepala, 

leher dan wajah; diagnosis kehilangan fungsi hanya dapat dilakukan oleh lembaga medis 

setelah satu tahun ke atas seusai hari bedah terakhir,  harap dikonfirmasi terlebih dahulu.  

★  Waktu pengajuan klaim cacat kerja kehilangan kemampuan mengunyah, menelan atau 

kemampuan bicara harus berselang 6 bulan ke atas setelah hari operasi terakhir. Jika menerima 

perawatan radiasi atau kemoterapi tanpa operasi, pengajuan klaim harus berselang waktu 6 

bulan setelah penghentian perawatan radiasi atau kemoterapi. 

★  Bagi pemohon klaim cacat kerja, jika dinilai sebagai “tidak mampu bekerja seumur hidup”, 

Anda akan diwajibkan keluar dari asuransi kerja dan tidak dapat meneruskan status peserta 

asuransi. 

 

Klaim disabilitas asuransi tenaga kerja terbagi atas dua cara sesuai situasi kecacatan: 

A. Klaim disabilitas pembayaran tunggal  

Jika didiagnosis sebagai cacat permanen oleh rumah sakit rujukan Asuransi Kesehatan Nasional 

‘NHI’, dan memenuhi persyaratan penerima klaim disabilitas, tetapi belum mencapai “tidak dapat 

bekerja seumur hidup”hanya dapat mengajukan klaim disabilitas pembayaran tunggal dan tidak 

dapat menggunakan pembayaran anuitas (tahunan). 

Namun, bagi yang telah mencapai status “tidak dapat bekerja seumur hidup”dan telah 

mengikuti asuransi sebelum 1 Januari 2009, Anda dapat memilih klaim disabilitas pembayaran 

tunggal, jika tidak memilih, pembayaran akan diterapkan dengan metode anuitas. 

 

B. Klaim disabilitas anuitas 

Jika didiagnosis sebagai cacat permanen oleh rumah sakit rujukan Asuransi Kesehatan Nasional 

‘NHI’, dan memenuhi persyaratan penerima klaim disabilitas atau cacat fisik dan mental yang 

ditetapkan UU Perlindungan Hak dan Kepentingan Penyandang Cacat, dan dinilai sebagai “tidak 

dapat bekerja seumur hidup” dapat mengajukan klaim disabilitas anuitas. Jika status pemohon 

memenuhi persyaratan ❶memiliki anak di bawah umur ❷anak usia 25 tahun kebawah yang 

masih sekolah atau penghasilan tidak melebihi persyaratan yang ditentukan, dapat menerima 

tambahan 25% tunjangan untuk anggota keluarga, jumlah maksimal anggota keluarga 2 orang. 

Selain itu, untuk jumlah di bawah NT$ 4 ribu, akan dibulatkan menjadi NT$ 4 ribu. Kecacatan  

yang disebabkan kecelakaan kerja akan menerima kompensasi cedera dan kecacatan kerja 20 

bulan tambahan sebanyak satu kali.  

 

Catatan: Biro Asuransi Tenaga Kerja mendefinisikan “tidak dapat bekerja seumur hidup” 

kepada yang memenuhi tingkat kecacatan 1-7 tingkat, dan menurut penilaian profesional 

secara individu atas kemampuan kerja berkurang lebih dari 70%, dan tidak dapat kembali 

ke tempat kerja. 



  

6. Klaim biaya perawatan medis kecelakaan kerja 

Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan mendapat perawatan medis di bawah “asuransi 

tenaga kerja”, baik rawat jalan maupun rawat inap, dapat mengajukan klaim biaya perawatan medis 

yang harus ditanggung sendiri menurut ketentuan NHI dan potongan harga separuh biaya makan 

dalam 30 hari rawat inap.  

 

A. Prosedur permohonan & persiapan dokumen 

Situasi Pertama 

Saat terjadi kecelakaan kerja, perawatan darurat dan rawat inap diperlukan dan tidak sempat 

mendapatkan “Formulir Klinik Cedera Kerja Asuransi Tenaga Kerja” atau “Formulir Aplikasi Rawat 

Inap Cedera Kerja Asuransi Tenaga Kerja” untuk berobat ke lembaga medis yang ditentukan NHI, 

cara penanganan adalah sebagai berikut: 

★Ketika mendaftar di rumah sakit/klinik, harus segera menyatakan bahwa Anda memiliki “status 

kecelakaan kerja asuransi tenaga kerja” dalam pendaftaran. 

★Lunasi biaya perawatan sesuai ketentuan NHI dan minta kwitansi pembayaran medis. 

★Harap kirimkan formulir kecelakaan kerja asuransi tenaga kerja dan perawatan medis dalam waktu 

10 hari sejak tanggal perawatan medis, lembaga medis akan mengembalikan biaya asuransi medis 

yang dipungut sebelumnya. 

 

Situasi 2 

Jika dalam keadaan yang disebutkan di atas, dan terlambat mengirimkan formulir kecelakaan 

kerja dan perawatan medis ke rumah sakit dalam 10 hari dan telah melunasi biaya perawatan medis 

sesuai ketentuan NHI, cara penanganan adalah sebagai berikut: 

Jangan lupa dalam waktu 6 bulan (dalam 2 tahun bagi yang memiliki alasan khusus) sejak hari 

rawat jalan atau keluar dari rumah sakit, lampirkan surat-surat berikut untuk permohonan 

pengembalian uang: 

★Formulir aplikasi pengembalian biaya medis yang telah dilunasi terlebih dahulu 

★Formulir rawat jalan atau aplikasi rawat inap cedera kecelakaan kerja asuransi tenaga kerja. 

★Kwitansi pengeluaran medis asli dan perincian biaya (jika hilang atau digunakan untuk tujuan lain, 

harus melampirkan fotokopi sesuai yang asli yang telah dilegalisasi rumah sakit yang sama serta 

melampirkan alasan tidak mampu melampirkan dokumen yang asli. 

★Surat diagnosa medis atau dokumen pendukung (misalnya, surat tidak dalam bahasa Mandarin 

atau Inggris, silakan lampirkan terjemahannya). 

★Jika kecelakaan kerja berada di luar area yang ditetapkan asuransi tenaga kerja, maka harus 

melampirkan fotokopi visa keluar masuk negara atau bukti pendukung dari tempat kerja. 

★Jika kecelakaan terjadi saat datang/pulang kerja atau dalam dinas, maka masih harus mengisi 

“Surat bukti cedera akibat kecelakaan saat datang/pulang kerja atau dinas”. 

 

 



B. Catatan 

★  ❶Formulir permohonan pengembalian biaya pengeluaran medis yang telah lunas dan 

diverifikasi❷Surat keterangan cedera/sakit asuransi kerja atau formulir permohonan rawat 

inap, dapat diperoleh dari lembaga penjaminan asuransi (perusahaan, pemberi kerja) atau biro 

asuransi tenaga kerja. Jangan lupa meminta tempat kerja dan penanggung jawabnya untuk 

memberikan stempel tanda tangan. 

★  Jika pekerja memiliki asuransi tenaga kerja yang berlaku saat kecelakaan terjadi, jika di 

kemudian hari keluar dari asuransi kerja dan masih perlu dirawat di rumah sakit karena 

cedera/sakit kerja yang sama dalam waktu satu tahun setelah keluar dari asuransi kerja, Anda 

masih dapat mengajukan “Klaim rawat inap cedera kerja asuransi tenaga kerja” dan akan 

mendapat tunjangan rawat inap, tetapi tidak dapat mengajukan klaim rawat jalan. Anda harus 

kembali mengikuti asuransi tenaga kerja untuk dapat menggunakan “Formulir cedera kerja 

asuransi tenaga kerja” untuk menikmati manfaat asuransi tenaga kerja rawat jalan. 

 

7. Hal hal lain yang perlu diperhatikan 

A. Cara mengajukan klaim asuransi tenaga kerja sangat sederhana, Anda tidak perlu menggunakan 

calo untuk mengajukannya! Semua jenis klaim dapat diajukan oleh pekerja atau pemberi kerja 

sendiri selama mengikuti prosedur permohonan dan menyiapkan dokumen yang diperlukan dan 

dikirim melalui pos. Setelah Biro Asuransi Tenaga Kerja menerima dokumen permohonan, butuh 

waktu sekitar 13-15 hari untuk pencocokan data dan pencairan klaim asuransi. Jika ada 

pertanyaan, silakan hubungi Biro Asuransi Tenaga Kerja dan pekerja sosial Sunshine! 

B. Bergantung pada keadaan keuangan setiap daerah, terdapat peluang untuk mengajukan 

permohonan dana bantuan kecelakaan kerja. Tetapi keadaan dan ketentuan permohonan dana ini 

berbeda di setiap daerah. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dianjurkan untuk 

menghubungi Biro Tenaga Kerja sesuai daerah registrasi atau setempat untuk mempelajari lebih 

lanjut tentang rincian permohonan. 

 

Layanan konsultasi hukum 

Setelah kecelakaan terjadi, seringkali perlu untuk menghadapi masalah hukum yang kompleks.  

Lembaga berikut tersedia sebagai referensi. 

Nama Lembaga Alamat Telepon Keterangan 

Legal Aid 

Foundation 

Tersedia di seluruh Taiwan Hubungi 104 untuk 

informasi lokal 

 

Taiwan Association 

for Victims of 

Occupational Injuries 

(TAVOI) 

No. 22, Ln. 181, Sec. 4, Bade 

Rd., Songshan Dist., Taipei City 

105, Taiwan (R.O.C.) 

02-25282938 

02-25282938 

Layanan 

konsultasi 

Rerum Novarum 

Center 

No. 24, Ln. 183, Sec. 1, Heping 

E. Rd., Da’an Dist., Taipei City 

106, Taiwan (R.O.C.) 

(02)2397-1933 

(02)2397-1933 

Layanan 

konsultasi 



Firma Hukum 

Quanying - 

Pengacara Tang Jin-

quan 

No. 24, Ln. 162, Zhongzheng 

3rd Rd., Xinxing Dist., Kaohsiung 

City 800, Taiwan (R.O.C.) 

07-2350333 

07-2350333 

Layanan 

konsultasi 

 

Daftar penyedia peralatan rehabilitasi 

Penggunaan peralatan rehabilitasi yang tepat (seperti pakaian tekanan tinggi, alat bantu, dll.) akan 

mendukung kemajuan rehabilitasi Anda, tetapi cara penggunaan dan cara mengenakan harus sesuai 

dengan instruksi dokter.  

 

Nama Produsen Alamat Telepon 

Yayasan Kesejahteraan 

Sosial Sunshine 

Pusat Rekonstruksi Taipei 

3F., No. 91, Sec. 3, Nanjing E. Rd., Songshan 

Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.) 

(02)2507-8006 210 

(02)2507-

8006#210 

Pusat layanan Yayasan 

Sunshine Cabang Taoyuan 

dan Hsinchu 

6F., No. 46, Fuxing Rd., Zhongli Dist., Taoyuan 

City 320, Taiwan (R.O.C.) 

(03)427-6512 

(03)427-6512 

Pusat layanan Yayasan 

Sunshine Cabang Wilayah 

Tengah 

2F.-6, No. 168, Anhe Rd., Xitun Dist., Taichung 

City 407, Taiwan (R.O.C.) 

(04)2463-7999 

(04)2463-7999 

Pusat layanan Yayasan 

Sunshine Cabang Yunlin dan 

Chiayi 

6F.-3, No. 347, Ren’ai Rd., West Dist., Chiayi 

City 600, Taiwan (R.O.C.) 

(05)228-0300 

(05)228-0300 

Pusat layanan Yayasan 

Sunshine Cabang Wilayah 

Selatan 

7F., No. 77, Liwen Rd., Zuoying Dist., 

Kaohsiung City 813, Taiwan (R.O.C.) 

(07)550-9517 

(07)550-9517 

Stasiun Kerja Tainan Pusat 

layanan Yayasan Sunshine 

Cabang Wilayah Selatan 

4F., No. 138, Xiaodong Rd., East Dist., Tainan 

City 701, Taiwan (R.O.C.) 

(06)200-8047 

(06)200-8047 

Pusat layanan Yayasan 

Sunshine Cabang Wilayah 

Timur 

5F., No. 150, Ziyou St., Hualien City, Hualien 

County 970, Taiwan (R.O.C.) 

(03)8350-380 

(03)8350-380 

Stasiun Kerja Taitung 

Pusat layanan Yayasan 

Sunshine Cabang Wilayah 

Selatan 

No. 91, Ren 7th St., Taitung City, Taitung 

County 950, Taiwan (R.O.C.) 

(089)230-759 

(089)230-759 

Chenyang Industrial Co., 

Ltd. 

7F., No. 13, Sec. 1, Minsheng E. Rd., 

Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 

(02)2523-1632 

(02)2523-1632 

Chenyang Global Group 

Co., Ltd. (Cabang Taichung) 

9F.-2, No. 910, Sec. 2, Taiwan Blvd., Xitun 

Dist., Taichung City 407, Taiwan (R.O.C.) 

(04)2312-9963 

 0936-302486 

(04)2312-9963 

 0936-302486 



Pakaian elastis Jingtai No. 75, Sec. 1, Yanping Rd., Pingzhen Dist., 

Taoyuan City 324, Taiwan (R.O.C.) 

(034)222-484 

(034)222-484 

Zhengde Disabled 

Appliance Manufacturing 

Co., Ltd.  

No. 326, Sec. 3, Taiwan Blvd., Xitun Dist., 

Taichung City 407, Taiwan (R.O.C.) 

(04)2311-0656 

2311-0657 

(04)2311-0656 

2311-0657 

Perusahaan Tianxiang 

 

No. 86-34, Wenwu 2nd St., Qianjin Dist., 

Kaohsiung City 801, Taiwan (R.O.C.) 

(07)282-3301 

(07)282-3301 

 

 

 

 

 

 


