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ABSTRACT 

New Southbound Policy (NSP) is Taiwan’s foreign policy developed in Tsai Ing-
Wen's leadership. Different from policies in the previous era, NSP is not only 
focused on the economy and trade, but also prioritized people-to-people exchanges. 
The education sector as the focus developed in the NSP framework is interesting to 
discuss, especially on what strategies and programs are being pursued by the 
Taiwan government. NSP partner countries themselves are attractive destinations 
for education market, with a large population, especially in the Southeast Asian 
region and India, while Taiwan is experiencing brain drain. The concept of 
internationalization of education is used in analyzing the strategy of the Taiwan 
government through the New Southbound Talent Development Program as a form 
of soft power in education. Competition among major players and emerging 
contenders countries in the education market makes Taiwan as emerging 
contenders to develop innovative strategies for internationalizing education to 
attract more international students. 

Keywords: internationalization of education, Republic of China, New Southbound 
Policy, New Southbound Talent Development Program, student mobility, 
cross-institutional coordination, education marketing 

 

New Southbound Policy (NSP) merupakan kebijakan luar negeri Taiwan yang 
dikembangkan di era kepemimpinan Tsai Ing-Wen. Berbeda dari kebijakan di era 
sebelumnya, NSP tidak hanya berfokus pada ekonomi dan perdagangan, namun juga 
mengedepankan people-to-people exchanges. Sektor pendidikan sebagai fokus yang 
dikembangkan dalam kerangka NSP menjadi menarik untuk dibahas terutama 
mengenai strategi dan program apa saja yang diupayakan pemerintah Taiwan. 
Negara-negara mitra NSP sendiri merupakan tujuan menarik untuk pasar 
pendidikan, dengan jumlah populasi besar terutama di wilayah Asia Tenggara dan 
India, di saat Taiwan sedang mengalami brain drain. Konsep internasionalisasi 
pendidikan digunakan dalam menganalisis strategi pemerintah Taiwan melalui New 
Southbound Talent Development Program sebagai bentuk dari soft power 
pendidikan. Persaingan di antara negara pemain utama dan pesaing baru dalam 
pasar pendidikan membuat Taiwan sebagai pesaing baru mengembangkan strategi 
internasionalisasi pendidikan yang inovatif dalam upaya menarik siswa 
internasional.  

Kata-kata Kunci: internasionalisasi pendidikan, Taiwan, New Southbound Policy, 
New Southbound Talent Development Program, mobilitas siswa, 
koordinasi lintas institusi, pemasaran pendidikan 
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Pendahuluan 

Republik Tiongkok (ROC) atau Taiwan saat ini berada dalam kepemimpinan Tsai 

Ing-Wen dengan upaya untuk membawa Taiwan proaktif berpartisipasi dalam kerja 

sama ekonomi dan perdagangan internasional serta memperkuat perdamaian dan 

stabilitas regional. Sebagai komitmen dari rencana ini, Presiden Tsai memutuskan 

untuk menginisiasi New Southbound Policy (NSP) (Department of NGO 

International Affairs 2017). NSP ditujukan untuk menjalin hubungan ekonomi yang 

lebih erat dengan 10 negara ASEAN, enam negara Asia Selatan, serta Australia dan 

Selandia Baru, dalam rangka meningkatkan ruang lingkup dan keragaman ekonomi 

serta meminimalkan hubungan dengan pasar tunggal. Rencana promosi NSP secara 

resmi diluncurkan pada 5 September 2016, bahwa NSP menggunakan pendekatan 

empat cabang, yakni pada area ekonomi dan perdagangan, pertukaran bakat, berbagi 

sumber daya, dan kerjasama regional (Taiwan Today 2016c).  

Terkait dengan pendekatan ke arah selatan, sebenarnya kebijakan ini bukan 

merupakan upaya pertama kali. Upaya ke arah selatan pertama kali dilakukan di 

tahun 1993-1994 oleh Presiden Lee Teng-hui, yakni kebijakan Go South yang 

berfokus pada dimensi ekonomi dan politik (Bing 2017, 101-2). Upaya kedua 

dilakukan pada pemerintahan Chen Shui-bian yang berusaha memperkenalkan 

kembali kebijakan Go South Presiden Lee pada tahun 2002. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa kehadiran Tiongkok dengan prinsip One China dan pengaruhnya terutama 

dalam ekonomi di kawasan Asia Tenggara menjadi tantangan tersendiri bagi 

kurangnya hubungan diplomatik formal Taiwan di Asia Tenggara dan 

meminimalkan ruang internasional Taiwan. Sehingga kebijakan ke arah selatan 

dalam dua era kepemimpinan tersebut belum mencapai hasil yang maksimal (Bo-

jiun 2016, 2). 

Sementara itu, langkah Tsai dalam menginisiasi mitra regional baru melalui NSP 

berbeda dari kebijakan ke arah selatan dalam dua era kepemimpinan sebelumnya. 

NSP lebih strategis, komprehensif dan menekankan jaringan hubungan budaya dan 

interpersonal serta people-to-people exchanges yang luas di seluruh kawasan (Glaser 

et al. 2017). Fokus NSP yang lebih luas bertujuan untuk mengurangi ketergantungan 

ekonomi terhadap Tiongkok, serta untuk meningkatkan soft power dan 

mendapatkan kehadiran regional yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan 

inisiatif OBOR oleh Tiongkok. Upaya tersebut dilakukan agar Taiwan dapat 



memainkan peran yang lebih aktif dan menonjol untuk berpartisipasi di kawasan 

negara-negara mitra NSP di masa depan (Yu 2017). 

Salah satu fokus kerangka kerja NSP adalah hubungan pendidikan yang termasuk 

dalam agenda pertukaran sumber daya manusia secara bilateral. Beberapa program 

diantaranya adalah memperluas beasiswa untuk menarik lebih banyak pelajar dari 

ASEAN dan Asia Selatan, membentuk kursus tentang kerja sama akademi-industri 

dan pelatihan teknis pemuda asing, serta layanan pencarian pekerjaan sesuai dengan 

bidang studi yang ditempuh (Executive Yuan 2017). Upaya dari sisi pendidikan 

dimulai dari pengumuman MOE Taiwan pada 25 Agustus tahun 2016 mengenai 

sejumlah kebijakan dalam pengolahan pendidikan dan bakat yang dirancang untuk 

meningkatkan pertukaran dengan negara-negara Asia Tenggara dan India sebagai 

bagian dari NSP. Kebijakan ini juga termasuk inisiatif berskala besar untuk 

meningkatkan jumlah mahasiswa asing dari negara-negara ini belajar di universitas 

lokal (Taiwan Today 2016b). Skema program dari inisiatif MOE Taiwan lebih lanjut 

diimplementasikan melalui New Southbound Talent Development Program yang 

menjadi kebijakan empat tahun, dimulai pada 2017 (Taiwan News 2018). 

Menurut Wakil Menteri MOE Chen Liang-gee, kebijakan baru ini diharapkan dapat 

meningkatkan jumlah siswa dari ASEAN dan India yang terdaftar di perguruan 

tinggi dan universitas Taiwan hingga dapat menyentuh angka total 58.000 pada 

tahun akademik 2019 (Taiwan Today 2016b). Peningkatan ini diperlukan karena 

Taiwan mengalami penurunan populasi mahasiswa sementara jumlah universitas di 

Taiwan mengalami peningkatan drastis selama tiga dekade terakhir, menyebabkan 

kelebihan pasokan universitas. Penurunan dimulai pada tahun 2016 yang didukung 

dengan data bahwa pendaftaran siswa baru untuk 2015/16 turun menjadi 250.000 

siswa dari 270.000 di tahun sebelumnya, penurunan sebesar 7,4 persen (ICEF 

Monitor 2016). Oleh karenanya diharapkan strategi New Southbound Talent 

Development Program dapat efektif dalam menjalin mitra kerjasama pendidikan 

tinggi dengan negara-negara sasaran NSP, yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

populasi siswa pendidikan tinggi di Taiwan. 

Internasionalisasi Pendidikan Tinggi di Taiwan sebelum Era NSP 

Tingkat internasionalisasi pendidikan tinggi Taiwan pada mulanya terbatas pada 

pembelajaran lintas batas siswa. Selama beberapa dekade, Taiwan secara tradisional 



menjadi salah satu negara teratas pengirim sejumlah besar siswa di luar negeri, 

terutama ke AS. Mobilitas siswa yang demikian menimbulkan permasalahan brain 

drain karena sebagian besar siswa tersebut adalah orang-orang berprestasi 

akademik dan sebagian besar tidak kembali ke Taiwan setelah lulus (Song dan Tai 

2007, 324). Langkah internasionalisasi pendidikan tinggi kemudian berkembang 

dengan masuknya Taiwan sebagai anggota WTO pada tahun 2002 (Chou 2015, 91), 

yang mendorong adanya perluasan universitas dan perguruan tinggi yang pesat di 

Taiwan. Jumlah institusi pendidikan tinggi di Taiwan, termasuk perguruan tinggi, 

akademi, dan universitas, meningkat hampir dua kali lipat dalam dekade terakhir 

(Ministry of Education [MOE] Taiwan 2010, 26). Upaya pemerintah Taiwan dalam 

meningkatkan kemajuan internasionalisasi pendidikan tinggi didorong oleh dua 

faktor utama, yakni kurangnya pendaftaran siswa dan persaingan global. Sebagai 

konsekuensinya, serangkaian strategi internasionalisasi pendidikan tinggi dilakukan 

pemerintah Taiwan.  

Strategi pertama adalah serangkaian upaya untuk mengejar keunggulan kualitas 

pendidikan tinggi Taiwan menjadi kelas dunia. Pada tahun 1998, MOE meluncurkan 

Program 5 tahun yakni Promoting Academic Excellence of Universities (Ministry of 

Education [MOE] 2003 dalam Lo 2009, 736). Selain itu pemerintah Taiwan 

membentuk Development Plan for World Class Universities and Research Centers 

of Excellence yang mulai diimplementasikan tahun 2006 dengan dana tahunan 

sebesar US$ 330 juta selama 10 tahun (Hou 2016). Pemerintah Taiwan juga 

membentuk Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan 

(HEEACT) pada tahun 2005 sebagai mekanisme evaluasi institusi pendidikan tinggi 

yang imparsial dan obyektif dalam mempromosikan standar internasional sistem 

pendidikan (HEEACT 2017). 

Strategi kedua adalah meningkatkan jumlah mahasiswa internasional di Taiwan. 

Enhancing Global Competitiveness Plan merupakan program yang diluncurkan oleh 

MOE Taiwan pada tahun 2002. Program ini memiliki fokus untuk mendorong 

kegiatan pertukaran internasional, meningkatkan daya saing institusi internasional, 

dan meningkatkan jumlah mahasiswa asing yang belajar di Taiwan (Hou 2017). 

Selain itu pemerintah Taiwan juga mengupayakan inisiatif dan program beasiswa 

bagi siswa internasional. MOE mendirikan Beasiswa Huayu Enrichment Scholarship 

(HES) pada tahun 2005 untuk menawarkan dan mendorong kesempatan belajar 



bahasa untuk budaya China Mandarin dan Taiwan di pusat pelatihan bahasa 

Mandarin atau universitas yang berafiliasi. Pada tahun 2010, tiga lembaga 

pemerintah yakni MOE, Kementerian Luar Negeri (MOFA) dan Dewan Sains 

Nasional (NSC) bersama-sama mendirikan Program Beasiswa Taiwan untuk 

mendorong mahasiswa internasional untuk mengambil program gelar di Taiwan 

(Ministry of Education [MOE] Taiwan 2010, 40-2). Di tahun 2015, MOE Taiwan 

meluncurkan inisiatif baru yakni Taiwan Experience Education Program (TEEP), 

bersama dengan sejumlah universitas dan perguruan tinggi di Taiwan. TEEP 

menawarkan berbagai program jangka pendek kepada siswa internasional seperti 

pelatihan bahasa Mandarin, program budaya, dan magang untuk meningkatkan 

keterampilan (Ministry of Education [MOE] Taiwan 2016, 58). 

Strategi ketiga yakni membentuk platform untuk kerja sama internasional antara 

universitas Taiwan dan asing melalui Foundation for International Cooperation in 

Higher Education of Taiwan (FICHET), didirikan pada tahun 2005. Tujuan utama 

FICHET adalah berpartisipasi dalam pameran, forum dan konferensi pendidikan 

internasional dan untuk mempromosikan kualitas institusi pendidikan tinggi Taiwan 

secara global (Lin 2012). Strategi keempat adalah mengembangkan mata kuliah 

bahasa inggris untuk pelayanan terhadap mahasiswa asing. Menurut laporan MOE 

Taiwan tahun 2010-2011, pemerintah telah mendorong perguruan tinggi maupun 

universitas negeri dan swasta untuk menawarkan mata kuliah dalam bahasa Inggris 

sebagai upaya membangun lingkungan bilingual di kampus (Ministry of Education 

[MOE] Taiwan 2010, 28).  

Masuknya Sektor Pendidikan dalam Kerangka New Southbound Policy  

Pemerintah Taiwan telah mengembangkan strategi internasionalisasi pendidikan 

dari tahun 2000an, terutama setelah bergabung dalam WTO pada tahun 2002 yang 

membuka pasar Taiwan. Meskipun demikian, upaya Taiwan belum mencapai hasil 

yang maksimal dan pertumbuhan yang signifikan. Kondisi tersebut membuat 

pemerintah Taiwan mengembangkan strategi internasionalisasi pendidikan tinggi 

melalui New Southbound Policy, yang mana sektor pendidikan menjadi salah satu 

fokus utamanya. Sektor pendidikan tinggi yang belum mencapai kapasitas penuh 

dipengaruhi oleh beberapa permasalahan, termasuk permasalahan tingkat kelahiran 

yang rendah di Taiwan. Persoalan tingkat kelahiran yang rendah di Taiwan 

menyebakan penurunan angka pendaftaran pendidikan tinggi di Taiwan belum 



dapat diatasi. Pemerintah telah memproyeksikan penurunan tajam dalam populasi 

mahasiswa Taiwan di awal tahun 2016, dan menunjukkan pendaftaran universitas di 

Taiwan dapat menurun sebanyak 310.000 siswa secara keseluruhan—universitas 

swasta dan publik—dari 2013 hingga 2023 (ICEF Monitor 2016).  

Kondisi angka pendaftaran yang menurun membuat Taiwan memiliki lebih banyak 

universitas daripada yang dibutuhkan (ICEF Monitor 2016). Di tahun 2015, 

pemerintah Taiwan telah mengumumkan rencana untuk menggabungkan atau 

menutup hingga 52 institusi pendidikan tinggi. Pemerintah mengantisipasi bahwa 

antara delapan dan 12 dari 51 institusi publik, bersama dengan 20 hingga 40 dari 101 

universitas swasta, akan digabung atau ditutup pada tahun 2023  (ICEF Monitor 

2015). Permasalahan lainnya adalah angka pengangguran yang meningkat. Terdapat 

sekitar 300.000 lulusan universitas yang menganggur setiap tahun, dan lulusan 

universitas memiliki tingkat pengangguran lebih tinggi untuk semua tingkat 

pendidikan lainnya (Chou 2014). Di sisi lain, langkah Tiongkok untuk menurunkan 

kuota penerimaan untuk mahasiswa baru Tiongkok di Taiwan, dari 2.136 menjadi 

1.000 untuk 2017-2018 menjadi pukulan untuk upaya Taiwan dalam meningkatkan 

jumlah siswa internasional. Permasalahan yang dihadirkan oleh Tiongkok tidak 

terlepas dari kondisi meningkatnya ketegangan politik antara kedua negara, sebagai 

respon atas desakan pemerintah Taiwan terhadap kemerdekaan dari Tiongkok (ICEF 

Monitor 2018). 

Berbagai permasalahan tersebut menjadikan brain drain sebagai salah satu isu yang 

paling mengkhawatirkan bagi Taiwan, dan menjadi salah satu pendorong 

dibentuknya kerangka NSP berbasis bakat. Negara-negara mitra NSP, terutama 

ASEAN dan India merupakan pasar pendidikan yang potensial. Menurut data AEC 

2016, populasi ASEAN di tahun 2015 sebesar 629 juta dan India mencapai 1,29 

miliar, dan jika dijumlahkan akan melampaui populasi Tiongkok yakni 1,37 miliar 

(ASEAN 2016). Direktur Kantor NSP James Huang mengatakan bahwa dibentuknya 

kerangka NSP di sektor pendidikan akan membawa manfaat yang dapat membantu 

memecahkan masalah ketimpangan rasio pendaftar pendidikan tinggi. Huang 

menambahkan bahwa ASEAN juga menjadi tujuan dari pasar pendidikan tinggi dan 

Taiwan tidak boleh absen dalam kompetisi tersebut (Lin 2016). 



Strategi Internasionalisasi Pendidikan Taiwan dalam Kerangka New 

Southbound Policy dan New Southbound Talent Development Program 

melalui Inisiatif MOE 

Kerangka NSP Taiwan untuk kultivasi bakat dan pengembangan pendidikan 

populasi muda menjadi target dari inisiatif “Elite Study in Taiwan Project” MOE 

Taiwan melalui kerangka New Southbound Talent Development Program (Plessis 

2017, 13), yakni kebijakan empat tahun, dimulai pada 2017 (Taiwan News 2018). Di 

tahun 2017, MOE Taiwan telah mengalokasikan anggaran sebesar NT$1 miliar. Di 

tahun 2018, anggaran yang dialokasikan meningkat sebesar 50 persen, menjadi 

NT$1,55 miliar (US$50 juta) (Ko 2018). Berorientasi pada people-to-people 

exchanges, tujuan utama dari New Southbound Talent Development Program salah 

satunya adalah meningkatkan jumlah siswa dari negara-negara target NSP yang 

menempuh pendidikan di Taiwan sebesar 20 persen setiap tahun. Pemerintah 

Taiwan menargetkan jumlah total siswa dari negara penargetan NSP pada tahun 

2019 akan mencapai 58.000 orang (Taiwan News 2018). 

Secara umum, MOE telah membentuk kerangka kebijakan untuk memperluas dan 

memperdalam pertukaran dan kemitraan dengan negara-negara NSP di tiga wilayah 

strategis utama, yakni menggunakan konsep “MPP” (Market, Pipeline, dan Platform) 

(New Southbound Policy 2018). Pertama, market (pasar) yang berfokus pada 

pengembangan keterampilan. Fokus pertama adalah menawarkan pelatihan 

kejuruan dan profesional, pendidikan tinggi, dan kursus bahasa China kepada siswa 

dari negara-negara sasaran NSP. Fokus kedua, orang muda di Taiwan dapat 

meningkatkan literasi budaya dan mempelajari bahasa-bahasa dari negara-negara di 

Asia Tenggara dan Asia Selatan. Kedua, pipeline (jaringan) dengan fokus Skill 

Development Exchanges. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan 

jangkauan pertukaran dua arah antara ilmuwan muda dan siswa. Ketiga adalah 

platform untuk membangun jaringan komunikasi pada kerjasama pendidikan 

bilateral. Tujuannya adalah untuk mempromosikan platform Taiwan Connection 

untuk memfasilitasi kerjasama pendidikan bilateral dengan negara-negara NSP 

(Ministry of Education [MOE] Taiwan 2017, 58). 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penelitian ini menemukan bahwa terdapat tiga 

strategi utama yang dilakukan pemerintah Taiwan. Pertama, pembentukan 

kebijakan dan program New Southbound Talent Development Policy terkait 



mobilitas siswa yang didanai pemerintah. Strategi pertama dibedakan menjadi 

strategi untuk mobilitas masuk dan mobilitas keluar. Kedua, koordinasi lintas 

institusi dengan melibatkan sektor kebijakan pendukung. Ketiga, membangun 

bentuk pemasaran program-program pendidikan.  

Strategi pertama adalah kebijakan dan program mobilitas siswa masuk bagi negara-

negara ASEAN dan Asia Selatan, merujuk ke berbagai program dan penyediaan 

bantuan dana bagi institusi dan individu terkait. MOE telah mengalokasikan dana 

sebesar NT$60 juta (US$2 juta) di tahun 2017 untuk menarik siswa dari negara-

negara mitra NSP (Ministry of Education Taiwan dalam Glaser et al. 2018, 45-6). 

Institusi pendidikan Taiwan pada bidang sains dan teknologi telah menerapkan 

program pelatihan teknis jangka pendek selama satu tahun bagi siswa dari negara-

negara mitra NSP yang belajar di Taiwan (Plessis 2017, 15). Program ini 

diimplementasikan melalui pembangunan Training Center di negara-negara mitra 

NSP. Berbagai program beasiswa Taiwan dalam Taiwan Fellowships and 

Scholarships (TAFS) diperluas dan dikoordinasikan di bawah kerangka kerja NSP. 

Beberapa diantaranya yakni MOE Taiwan Scholarship, International Higher 

Education Scholarship Programs of Taiwan ICDF, dan MOE Huayu Enrichment 

Scholarship (HES) (Ko 2018). Selain itu, Presiden Tsai telah membentuk program 

untuk mendorong sektor swasta, seperti perusahaan dan bisnis di Taiwan untuk 

menyediakan sponsor dalam bentuk beasiswa dan kerjasama untuk membantu siswa 

dari negara-negara sasaran NSP. Terdapat sekitar 5.000 siswa dari negara-negara 

NSP yang menempuh studi di Taiwan dengan sponsor dari sektor swasta pada 

musim panas tahun 2017 (Taipei Times 2017).  

Jumlah siswa dari negara-negara mitra NSP yang menempuh pendidikan di Taiwan 

menunjukkan adanya peningkatan dalam satu tahun implementasi. Wakil Menteri 

Pendidikan Leehter Yao menyatakan bahwa Jumlah pendaftaran di lembaga tersier 

Taiwan oleh mahasiswa Asia Tenggara pada tahun akademik 2017-2018 mencapai 

lebih dari 41.000, lebih tinggi dari target pemerintah yakni 40.300 siswa (Chuan dan 

Kao 2018). Tiga negara dengan jumlah siswa tertinggi yakni Malaysia, Vietnam, dan 

Indonesia, masing-masing sebanyak 17.207, 8.239, dan 6.605 siswa yang 

menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya (Ko 2018). 

Dalam fokus mobilitas siswa keluar, MOE mengembangkan kebijakan untuk 

memperluas beasiswa yang didanai pemerintah. Kebijakan ini menambahkan 10 



beasiswa melalui “Government Sponsorship for Overseas Study” bagi siswa Taiwan 

yang berniat menempuh studi di negara sasaran NSP, sementara program 

“Government Scholarship for Study Abroad” akan diperluas hingga mencakup 

universitas terbaik di negara-negara Asia Tenggara dan Asia Selatan (Ministry of 

Education Taiwan dalam Glaser et al. 2018, 46). Subsidi keuangan New Southbound 

Talent Development Program juga ditawarkan kepada siswa Taiwan untuk 

menempuh pendidikan, mengikuti magang atau pelatihan kerja, atau melaksanakan 

pekerjaan sukarela di negara-negara mitra, dengan 4.000 kesempatan mulai 

ditawarkan di tahun 2017 (Plessis 2017, 15). 

Strategi kedua yakni koordinasi lintas institusi dalam membentuk program yang 

lebih baik serta akses yang lebih mudah bagi mahasiswa negara-negara NSP. Di 

tingkat nasional, kantor TETO berperan sebagai sarana penghubung antara 

Kemeterian Pendidikan, dalam kerjasama berbentuk Memorandum of 

Understanding (MoU) (Ko 2018). Pemerintah Taiwan telah membentuk konsorsium 

berbagi sumber daya dan kolaboratif dengan setidaknya 75 universitas universitas 

dan perguruan tinggi yang ada di Taiwan. Siswa internasional yang termasuk dalam 

inisiatif NSP terdaftar di 75 HEI Taiwan yang tercakup dalam konsorsium (Plessis 

2017, 15). NSP memiliki program untuk mendorong lulusan dari universitas dan 

institusi pendidikan tinggi Taiwan untuk bekerja di lingkungan domestik Taiwan 

sebelum kembali ke negara asal. Pelajar Asia Tenggara dapat mengajukan magang 

dengan bisnis Taiwan, seperti perusahaan kecil dan menengah untuk meningkatkan 

kemampuan (Chao 2017).  

Taiwan Experience Education Program (TEEP) yang didirikan oleh MOE pada tahun 

2015 bertujuan untuk menyambut siswa agar bergabung dengan berbagai universitas 

dan akademi di Taiwan dalam program magang profesional jangka pendek 

(StudyinTaiwan.org 2015). Inisiatif New Southbound Talent Development Program 

juga melibatkan partisipasi industri dan program magang perusahaan. Contohnya 

adalah kolaborasi antara Universitas Wufeng dan Far East Machinery Co (FEMCO). 

FEMCO yang memiliki pabrik produksi di India, menyediakan program magang 

dengan pelatihan di tempat kerja kepada siswa dari Asia Selatan (Plessis 2017, 16-7). 

Selanjutnya adalah kebijakan terkait pelonggaran visa. Di bawah NSP, proses 

pengajuan dan persyaratan visa untuk pelajar, pekerja, dan turis yang datang ke 

Taiwan telah dirubah dan disederhanakan. Kementerian Luar Negeri Taiwan 



melonggarkan peraturan visa bagi para pengunjung dari negara-negara yang 

tercakup oleh NSP mulai 1 Juni 2017 (Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 

2017). Pemerintah Taiwan juga berupaya melonggarkan peraturan terkait visa 

kepada lulusan dari negara-negara NSP melalui RUU imigrasi untuk meningkatkan 

tenaga kerja profesional, mengisi kekurangan pekerja terampil, dan memerangi 

penurunan populasi (Crace 2018). 

Upaya pemerintah Taiwan dalam pemasaran program pendidikan terdapat pada 

skema platform, yaang berperan untuk membangun jaringan komunikasi pada 

kerjasama pendidikan bilateral melalui empat mekanisme. Mekanisme pertama 

yakni membangun kelompok kerja Talent Development Strategy sebagai sarana 

penghubung antara universitas domestik dengan pemangku kepentingan utama di 

Asia Tenggara dan Asia Selatan. Mekanisme kedua adalah Taiwan Connection 

Project, untuk menyediakan pelayanan yang memudahkan para siswa dan tenaga 

profesional untuk mengurus keperluan seperti visa, izin tinggal, serta mengurus 

surat dan dokumen penting. Mekanisme ketiga adalah mengirimkan perwakilan dari 

museum Taiwan ke konferensi dan pameran internasional untuk menarik siswa, 

pengajar, dan staf museum dari negara-negara NSP untuk mengikuti program 

magang atau pameran bersama. Mekanisme keempat adalah MOE memberikan 

subsidi kepada 10 universitas Taiwan agar dapat membangun pusat pendidikan di 

negara-negara sasaran. Pendirian pusat pendidikan bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan Taiwan untuk memfasilitasi pertukaran akademik dan akan berfungi 

untuk mempromosikan keunggulan pendidikan di Taiwan (Glaser et al. 2018, 48-9). 

Bentuk pemasaran pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah Taiwan salah 

satunya adalah pusat pendidikan Taiwan (Taiwan Education Center). Pusat 

pendidikan tinggi pertama Taiwan yang dirancang untuk mendukung NSP didirikan 

pada 12 Agustus 2016 di National Taipei University of Education (NTUE). Kepala 

Kantor NSP James C.F. Huang mengatakan bahwa pembukaan pusat pendidikan 

tinggi Taiwan akan membantu meningkatkan interaksi yang saling menguntungkan 

dalam membina keahlian lokal dalam bahasa dan bisnis di lingkungan regional serta 

instruksi bahasa Mandarin. Pusat pendidikan juga akan melengkapi program-

program NTUE yang telah ada untuk negara-negara Asia Tenggara (Taiwan Today 

2016a). 

 



Kesimpulan 

Dapat disimpulkan bahwa internasionalisasi pendidikan Taiwan dengan kerangka 

NSP menjadi salah satu sumber soft power yang berperan dalam diplomasi publik 

untuk membentuk penerimaan dan meningkatkan persepsi yang baik terhadap 

Taiwan. Internasionalisasi pendidikan negara-negara berkembang khususnya di 

kawasan Asia dijadikan sebagai upaya meningkatkan daya saing internasional, 

mengembangkan pendidikan universitas sebagai perdagangan untuk menghasilkan 

pendapatan nasional tambahan, dan untuk mengatasi penurunan populasi. Maka 

dari itu, negara-negara tersebut memiliki upaya yang lebih besar melalui 

peningkatan anggaran negara untuk mencanangkan berbagai program pendidikan 

tinggi yang menarik bagi pelajar asing seperti beasiswa dan program pertukaran bagi 

pelajar asing, meningkatkan sistem dan kualitas pendidikan tinggi serta berperan 

dalam pemasaran program-program tersebut.  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa pemeirntah Taiwan 

mengembangkan dan memperluas internasionalisasi pendidikan yang telah 

terbentuk, dengan memberikan dukungan dan fokus yang lebih besar terutama 

kepada negara-negara NSP. Sementara itu, program yang melibatkan institusi dan 

sektor kebijakan pendukung serta pemasaran program pendidikan menjadi strategi 

kompetitif dari pemerintah Taiwan. Keterlibatan industri dan perusahaan menjadi 

sarana bagi siswa internasional untuk dapat melanjutkan karir setelah studi, yang 

tentunya memberikan manfaat bagi Taiwan dimana siswa internasional akan tinggal 

di Taiwan sebagai tenaga kerja profesional.  

Strategi pemasaran dengan mendirikan lebih banyak Taiwan Education Center 

(TEC) di negara-negara NSP dapat menjadi sarana mempromosikan program-

program universitas Taiwan dan dapat membentuk kesan baik dari siswa negara-

negara NSP terhadap Taiwan. Strategi kompetitif internasionalisasi pendidikan yang 

dilakukan pemerintah Taiwan menjadi daya saing tersendiri sehingga dapat menarik 

lebih banyak siswa internasional dan dapat memenuhi pasar pendidikan Taiwan. 

Sementara itu, kurangnya pengetahuan siswa dari negara-negara NSP maupun 

Taiwan menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah Taiwan perlu menciptakan 

hubungan saling pengertian terutama terhadap lingkungan dan kondisi sosial antara 

negara NSP dan Taiwan sehingga mobilitas siswa masuk dan keluar dapat meningkat 

secara signifikan. 



Daftar Pustaka 

ASEAN. 2016. ASEAN Economic Community at a Glance (pdf), dalam 

[http://asean.org/storage/2015/11/AECat-a-glance-2016_web_version2.pdf]. 

Diakses 30 Agustus 2018 [daring]. 

Bing, Ngeow Chow. 2017. “Taiwan’s Go South Policy: Déjà vu All Over Again?” 

Contemporary Southeast Asia, Vol. 39: 1. 

Bo-jiun, Jing. 2016. "Taiwan and Southeast Asia: Opportunities and Constraints of 

Continued Engagement," Maryland Series in Contemporary Asian Studies. 

 

Chao, Stephanie. 2017. Bringing Taiwan’s Unique Advantages to the New 

Southbound Policy, dalam [http://annx.asianews.network/content/bringing-

taiwan%E2%80%99s-unique-advantages-new-southbound-policy-36656]. 

Diakses 04 Mei 2018 [daring]. 

Chou, Chuing Prudence. 2014. Education in Taiwan: Taiwan’s Colleges and 

Universities, dalam [https://www.brookings.edu/opinions/education-in-

taiwan-taiwans-colleges-and-universities/]. Diakses 20 Juli 2018 [daring]. 

Chou, Chuing Prudence. 2015. “Higher Education Development in Taiwan,” dalam 

Mass Higher Education Development in East Asia. Vol.2, Ch. 5. 

Chuan, Ku dan Evelyn Kao. 2018. Taiwan Beats Annual Target for Enrollment of 

Southeast Asian Students, dalam 

[http://focustaiwan.tw/news/asoc/201806280017.aspx]. Diakses 05 Oktober 

2018 [daring]. 

Crace, Anton. 2018 Taiwanese Government to Boost Post-study Work Rights, dalam 

[https://thepienews.com/news/taiwan-boost-post-study-work-rights/].  

Diakses 05 Oktober 2018 [daring]. 

Department of NGO International Affairs. 2017. ROC President Dr. Tsai Ing-wen 

Delivers Inagural Address, dalam 

[http://www.mofa.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=8157691CA2AA32F8&s

ms=4F8ED5441E33EA7B&s=E14734C1FB32BB0B]. Diakses 23 Maret 2017 

[daring]. 

Executive Yuan. 2017. New Southbound Policy Promotion Plan, dalam 

[http://english.ey.gov.tw/News_Hot_Topic.aspx?n=D61190201622DA50&s

ms=B5449820D7077391]. Diakses pada 26 September 2017 [daring],  2017. 

http://www.mofa.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=8157691CA2AA32F8&sms=4F8ED5441E33EA7B&s=E14734C1FB32BB0B
http://www.mofa.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=8157691CA2AA32F8&sms=4F8ED5441E33EA7B&s=E14734C1FB32BB0B


Glaser, Bonnie S., et al., 2017. Unpacking Tsai Ing-wen’s New Southbound Policy: 

Can Taiwan’s latest attempt to avoid economic dependence on China 

succeed?, dalam [http://thediplomat.com/2017/04/unpacking-tsai-ing-wens-

new-southbound-policy/]. Diakses 26 September 2017 [daring], 2017. 

Glaser, Bonnie S., et al., 2018. The New Southbound Policy: Deepening Taiwan’s 

Regional Integration. Center for Strategic and International Studies (CSIS). 

HEEACT. 2017. Brief History, dalam 

[http://www.heeact.edu.tw/ct.asp?xItem=1092&CtNode=444&mp=4]. 

Diakses 06 Maret 2018 [daring]. 

Hou, Angela Yung Chi. 2016. “Internationalization in Taiwan- New Policy on Foreign 

Higher Education Providers.” The Observatory on Borderless Higher 

Education. 

Hou, Angela Yung Chi. 2017 Excellence, Research and Quality System in Taiwan 

Higher Education and Challenges for Internationalization [PPT], dalam 

[http://www.acup.cat/sites/default/files/angelathe-higher-education-and-

research-system-taiwan.pdf]. 

ICEF Monitor. 2015. Taiwan Plans to Close Up to a Third of Its Universities in The 

Next Decade, dalam [http://monitor.icef.com/2015/04/taiwan-plans-to-

close-up-to-a-third-of-its-universities-in-the-next-decade/]. Diakses 20 Juli 

2018 [daring]. 

ICEF Monitor. 2016. Taiwan’s Higher Education Enrolment Starts a Downward 

Slide, dalam [http://monitor.icef.com/2016/08/taiwans-higher-education-

enrolment-starts-downward-slide/]. Diakses 04 Juli 2018 [daring]. 

ICEF Monitor. 2018. Taiwan Looks South for Foreign Enrolment Growth, dalam 

[http://monitor.icef.com/2018/02/taiwan-looks-south-foreign-enrolment-

growth/]. Diakses 1 Oktober 2018 [daring]. 

Ko, Brian H. T., 2018. Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018. 

Lin, Tony W. T., 2012. The Strategy of Taiwan Higher Education 

Internationalization. Taipei: Ministry of Education. 

Lin, Sean. 2016. New Southbound Policy is “Talent-based”, dalam 

[http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2016/08/13/20036530

25/1]. Diakses 28 Agustus 2018 [daring]. 

Lo, William Yat Wai. 2009. “Reflections on Internationalisation of Higher Education 

in Taiwan: Perspectives and Prospects”. High Educ, Vol. 58. 

http://www.heeact.edu.tw/ct.asp?xItem=1092&CtNode=444&mp=4


Ministry of Education (MOE) Taiwan. 2010. Education in Taiwan 2010-2011. Taipei: 

Ministry of Education. 

Ministry of Education (MOE) Taiwan. 2016. Education in Taiwan 2016-2017. Taipei: 

Ministry of Education. 

Ministry of Education (MOE) Taiwan. 2017. Education in Taiwan 2017-2018. Taipei: 

Ministry of Education. 

Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan). 2017.  MOFA Announces Further Easing 

of Visa Rules for Countries under New Southbound Policy, dalam 

[https://www.mofa.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=1EADDCFD4C6EC567

&s=648BC8F4EB32832A]. Diakses 26 April 2018 [daring]. 

New Southbound Policy. 2018. The New Southbound Talent Development Program: 

Schemes, dalam [http://www.edunsbp.tw/content_en.html]. Diakses 28 

Februari 2018 [daring]. 

Plessis, Cobus Du. 2017. An Introductory Guide to Taiwan’s New Southbound 

Policy. Office Trade Negotiations, Executive Yuan; Bureau of Foreign Trade, 

Ministry of Economic Afffairs. 

Song, Mei-Mei dan Hsiou-Hsia Tai. 2007. “Taiwan's Responses to Globalisation: 

Internationalisation and Questing for World Class Universities,” Asia Pacific 

Journal of Education, 27:3. 

StudyinTaiwan.org. 2015. Introduction to TEEP, dalam 

[https://www.studyintaiwan.org/teep/?page_id=151]. Diakses 31 Agustus 

2018 [daring]. 

Taipei Times. 2017. Tsai Briefs Asia Media on ‘New Southbound Policy’, dalam 

[http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2017/05/07/200367011

6]. Diakses 03 Mei 2018 [daring]. 

Taiwan News. 2018. MOE Holds Exhibition to Promote New Southbound Talent 

Development Program, dalam 

[https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3418192]. Diakses 01 Mei 2018 

[daring]. 

Taiwan Today. 2016a. Education Center to Support New Southbound Policy Opens 

in Taipei, dalam 

[https://nspp.mofa.gov.tw/nsppe/content_tt.php?post=102471&unit=]. 

Diakses 04 Mei 2018 [daring]. 

https://www.mofa.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=1EADDCFD4C6EC567&s=648BC8F4EB32832A
https://www.mofa.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=1EADDCFD4C6EC567&s=648BC8F4EB32832A
http://www.edunsbp.tw/content_en.html


Taiwan Today. 2016b. MOE Unveils Measures to Support New Southbound Policy, 

dalam [http://nspp.mofa.gov.tw/nsppe/content_tt.php?post=102472]. 

Diakses 26 September 2017 [daring]. 

Taiwan Today. 2016c. Promotion Plan Announced for New Southbound Policy, 

dalam 

[https://www.moea.gov.tw/Mns/otn_e/content/Content.aspx?menu_id=192

88]. Diakses 06 Mei 2018 [daring]. 

Yu, Jess Macy. 2017. Taiwan Seeks to Build Soft Power with Retooled Southbound 

Policy, dalam [https://www.reuters.com/article/us-taiwan-policy-

southbound/taiwan-seeks-to-build-soft-power-with-retooled-southbound-

policy-idUSKBN1CI0P1]. Diakses pada 10 November 2017 [daring]. 

 

 


