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Merujuk pada Peraturan Hukum Taiwan yang teftera dalam Ah'en Entry Prohbition Opentbn
Directions bahwa warga negara asing yang melakukan tindakan membahapkan kepentingan
nasional, keselamatan umum atau mengganggu tatanan sosial di Taiwan, serta mengacu Animal
Protection Lawyang menetapkan bahwa siapa pun tidak diperbolehkan melakukan penganiayaan,
penyiksaan dan melukai atau menyakiti hewan, maka bagi yang terbuKi sesuai putusan pengadilan,
pelaku dapat dikenakan sanksi pencabutan izin kerja, denda, penjara maupun deportasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka keselamatan, pencegahan dini,
memberikan perlindungan )rang optimal, maka KDEI Taipei menghimbau kepada seluruh WNI (TKI,
Pelajar, Mix Maniage, dan masyarakat Indonesia lainnya) yang berada di Taiwan agar
memperhatikan beberapa tindaka n preventif sebagai berikut :

. Menghindari pertemuan atau kegiatan illegal )rang mengajarkan paham radikalisme atau
bertentangan dengan masyarakat Taiwan,. Membentengi keyakinan diri dengan selalu waspada terhadap provokasi, hasutan dan pola
rekruitmen kelompok radikal baik di lingkungan masyarakat maupun dunia maya,. Mernp€rkaya wawasan keagamaan yang terbuka dan moderat dan toleran,. SeleKif dalam mengakses dan hrkomunikasi melalui media sosial sefta Udak menyebarkan
paham radikalisme,

' Menyesuaikan cara berpakaian agar tidak menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat
Taiwan,

. Aktif dalam kegiatan keorganisasian yang diakui oleh pemerintah Indonesia atau pemerintah
Taiwan,

. Menghindari perkelahian dengan sesama WNI maupun dengan warga Taiwan,. Mewaspadai bentuk makanan atau minuman yang berpotensi mengandung narkoba,. Tidak mencoba atau menolak/menghindari ajakan menggunakan narkoba,. Apabila mengetahui tempat kerja ada indikasi penggunaan narkoba segerc menginformasikan
ke aparat keamanan setempat, KDEI Taipei maupun agency,. Tidak melakukan penganiayaan, penyiksaan dan melukai anjing dan kucing.

KDEI Taipeijuga mengharapkan seluruh masyarakat Indonesia diTaiwan agar dapat mengisi
waktu luang dengan kegiatan-kegiatan positif serta selalu melakukan komunikasi dengan keluarga.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
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