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 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas bimbingan dan rahmat-Nya lah kami dari  

Departemen Akademis dan Pengembangan Anggota PPI Tiongkok 2015-2016 dapat menyelesaikan buku Paduan 

Belajar ke Negeri Tiongkok atau di singkat PARADOK dengan baik dan lancar. Buku ini dimaksudkan untuk memberi 

segala informasi yang dibutuhkan oleh para pelajar Indonesia sebagai persiapan untuk menuntut ilmu di Negeri 

Tiongkok. 

 

 Jumlah pelajar Indonesia yang melanjutkan kuliah ke Negeri Tiongkok terus meningkat setiap tahunnya. 

Hal tersebut didasari karena banyaknya beasiswa yang ditawarkan oleh Pemerintah setempat maupun lembaga 

penyalur beasiswa lainnya yang menjadi kesempatan besar bagi para pelajar Indonesia yang ingin menuntut ilmu ke 

Negeri Tiongkok. Dalam PARADOK ini, kami telah merangkum segala hal yang harus dipersiapkan dan dibutuhkan 

oleh para pelajar Indonesia dalam menuntut ilmu di Negeri Tirai Bambu. Mulai dari persiapan keberangkatan, 

menjalani kehidupan sehari-hari di Tiongkok sampai kembali lagi ke Tanah Air tercinta.  

 

 Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kami dukungan dan 

semangat dalam proses pembuatan PARADOK ini. Besar harapan kami agar buku ini dapat menjadi pedoman dan 

acuan bagi seluruh pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Negeri Tiongkok, karena ‘Persiapan yang 

baik, juga akan berdampak baik terhadap proses belajar dan masa depan kita semua’. Akhir kata, kami dari Tim Survey 

Departemen Akademis dan Pengembangan Anggota PPI Tiongkok 2015-2016 memohon maaf yang sebesar-besarnya 

jika dalam pembuatan PARADOK ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima Kasih  

 

                            Tiongkok, 23 Februari 2016  

 

 

 

Departemen Akademis dan Pengembangan Anggota 

Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Tiongkok 2015-2016 
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 Salam Sejahtera, Puji syukur kami panjatkan atas berhasilnya kepengurusan Perhimpunan Pelajar Indonesia 

(PPI) Tiongkok di tahun yang ke-3 dalam menyelesaikan buku panduan belajar ke Tiongkok. Harapan kami agar buku 

ini dapat membantu para pelajar Indonesia yang baru datang untuk dapat beradaptasi dengan warna-warni kehidupan 

di negeri tirai bambu ini. Buku ini juga bertujuan untuk menjadi panduan bagi pelajar Indonesia yang ingin menuntut 

ilmunya di negeri Tiongkok. 

 Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Departemen Akademis dan 

Pengembangan Anggota atas waktu dan kerja keras nya untuk menyelesaikan buku panduan ini. Kami tahu tidaklah 

mudah bagi para pelajar untuk dapat menyediakan waktu dan menyisihkan tenaga yang telah terkuras dalam masa 

pendidikan. Dengan harapan dan kemauan untuk berkontribusi bagi para pelajar Indonesia, buku ini dapat selesai 

dalam masa kepengurusan kami dan kami sangat bersyukur mempunyai tim yang hebat dan luar biasa dalam 

kepengurusan ini.  

“Memang kami masih sangat kecil.. 

Masih menginginkan banyak hal.. 

Belajar untuk menjelajahi dunia.. 

 

Namun kami sudah bisa berjalan, 

bahkan sesekali berlari walau sering terjatuh. 

Sudah bisa berbicara walau terbata-bata. 

 

Tetapi kelemahan tersebut tidak akan menghentikan kami.  

Kami mau untuk terus belajar,   

Tidak lelah berlari walau tersandung,  

Selalu bangkit kala terjatuh. 

Kami mau tumbuh menjadi insan-insan yang membanggakan Bangsa.” 

 

Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi generasi muda Indonesia.  

 

Salam pelajar Indonesia, Salam PPI Tiongkok. 

 

Grace Fiona Alethea  

Ketua Umum PPI Tiongkok 2015-2016  
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1.1 Info tentang Tiongkok 

1.1.1 Letak Geografis  

 

 Republik Rakyat Tiongkok atau RRT adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribukota 

di Beijing. Negara ini didirikan pada tahun 1949. Tiongkok menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-5 

di dunia (sekitar 1,35 milyar jiwa) dan luas wilayah 9,69 kilometer persegi, menjadikannya ke-4 terbesar di dunia 

setelah Rusia, Kanada dan Amerika Serikat. Di bagian Tengah Timur Tiongkok terdapat 2 sungai utama, yaitu 长江 

[cháng jiāng] atau Sungai Panjang dan 黄河 [huáng hé] atau Sungai Kuning.  

 Tiongkok mempunyai total 34 provinsi yang terdiri dari 4 pusat kota, 23 provinsi, 5 daerah otonomi dan 2 

daerah khusus administratif.  

4 Pusat Kota  : 

Beijing, Shanghai, Tianjin dan Chongqing. 

23 Provinsi  : 

Anhui, Fujian, Hainan, Heilongjiang, Liaoning, Jiangsu, Jilin, Gansu, Guangdong, Guizhou, Hebei, Henan, Hunan, 

Jiangxi, Qinghai, Shandong, Shanxi, Shaanxi, Sichuan, Taiwan, Zhejiang dan Yunnan. 

5 Daerah Otonomi :  

Kawasan dalam Mongolia, Ningxia Hui. Xinjiang Uygur, Tibet dan Guangxi Zhuang. 

2 Daerah Khusus Administratif  : 

Hong Kong dan Macau. 
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1.1.2 Musim  

 Kebanyakan negara di Asia hanya mengalami 2 musim, berbeda hal nya dengan Tiongkok. Walaupun 

Tiongkok termasuk negara di bagian Asia, namun negara ini mengalami 4 musim dalam setahun. Perubahan musim 

di Tiongkok terbilang cukup ekstrim, jadi kami menghimbau teman-teman agar memperhatikan hal-hal berikut : 

a. 秋天 [qiū tiān] atau Musim Gugur  

Musim ini terjadi sekitar bulan September sampai November. Rentang suhu 22ºC kebawah. Ketika 

teman-teman sampai di Tiongkok untuk memulai masa perkuliahan, kemungkinan di Tiongkok sedang 

musim gugur karena biasanya semester awal dimulai saat musim ini. Tanda-tanda memasuki musim 

gugur adalah daun-daun berubah warna menjadi kuning dan kecoklatan kemudian berguguran.     

b. 冬天 [dōng tiān] atau Musim Dingin 

Musim ini terjadi sekitar bulan Desember sampai Maret. Rentang suhu 0ºC kebawah. Sebaiknya teman-

teman membawa coat atau baju tebal dari Indonesia untuk persiapan menghadapi musim dingin. Tanda-

tanda memasuki musim dingin adalah pepohonan sudah tidak berdaun serta angin kencang dengan suhu 

yang mulai mendingin.    

c. 春天 [chūn tiān] atau Musim Semi  

Musim ini terjadi sekitar bulan April sampai Juni. Pada musim ini terdapat perayaan Tahun Baru 

Tiongkok yang biasa disebut 春节 [chūn jié] atau Festival Musim Semi. Tanda-tanda memasuki musim 

semi adalah pepohonan mulai kembali berdaun serta banyak bunga bermekaran.    

d. 夏天 [xià tiān] atau Musim Panas 

Musim ini terjadi sekitar bulan Juli sampai Oktober. Rentang suhu 33ºC keatas. Pada musim ini biasanya 

para pelajar Indonesia kembali ke Tanah Air karena pada musim panas rentang masa liburan lebih 

panjang dibandingkan dengan libur musim dingin. 

 

1.1.3 Zona Waktu 

 Pada tahun 1918, Pusat Observasi Republik Tiongkok (Beijing Ancient Observatory) mengusulkan untuk 

membagi negara Tiongkok menjadi lima zona waktu. Kunlun (GMT+5:30), Sinkiang-Tibet (GMT+6:00), 

Kansu-Szcehwany (GMT+7:00), Chungyuan (GMT+8:00) dan Changpai (GMT+8:30). 

 Setelah perang saudara pada tahun 1949, Republik Rakyat Tiongkok menghapuskan lima zona waktu dan 

mendirikan satu zona waktu tunggal (GMT+8:00) disebut Beijing Time atau China Standard Time untuk seluruh 

negara. Zona waktu tunggal tersebut delapan jam lebih awal dari Greenwich Mean Time (GMT).  

 Khusus wilayah 新疆 [xīn jiāng] atau Xinjiang, karena letak geografis di bagian barat laut negara maka 

menggunakan zona waktu (GMT+6:00) yang merupakan dua jam lebih lambat dari zona waktu Beijing.  

 Indonesia Bagian Timur (WIT) satu jam lebih lambat dari zona waktu Beijing, sedangkan Indonesia Bagian 

Tengah (WITA) memiliki zona waktu yang sama dengan zona waktu Beijing.  
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1.1.4 Mata Uang 

 

 Yuan (¥) atau yang lebih dikenal dengan nama RENMINBI (RMB) di RRT adalah mata uang Republik 

Rakyat Tiongkok. Per ¥1 bila dikonversikan dalam Rupiah menjadi Rp 2.054,04,- pada 23 Februari 2016.  

 Karena penukaran uang Rupiah di wilayah Tiongkok tidak begitu mudah, jadi kami sarankan sebelum 

keberangkatan ke Tiongkok teman-teman perlu menukarkan uang Rupiah menjadi RENMINBI pada tempat 

penukaran uang terdekat atau money changer yang ada di Bandara. Hanya saja bila teman-teman menukarkan uang di 

Bandara nilai beli nya akan lebih mahal.  

 

1.1.5 Bahasa 

 Standar bahasa yang digunakan di Tiongkok adalah Bahasa Mandarin, bahasa universal yang digunakan 

oleh setiap kelompok suku. Bahasa Mandarin menggunakan Beijing Pronounciation yang merupakan standar 

pengucapan bahasa mandarin. Kebanyakan minoritas di Tiongkok mempunyai bahasa sendiri yang berbeda dengan 

standar bahasa mandarin. Setiap kelompok suku juga mempunyai dialek atau logat yang berbeda-beda.   

 Perlu teman-teman ketahui bahwa tidak banyak penduduk Tiongkok yang menguasai Bahasa Inggris, 

bahkan dikota besar sekalipun. Jadi sangat menguntungkan apabila teman-teman dapat menguasai Bahasa Mandarin. 

Tentunya akan lebih mudah berkomunikasi dengan penduduk lokal. Walaupun kenyataannya memang sulit belajar 

bahasa mandarin karena bahasa ini mempunyai karakteristik tersendiri, seperti cara penulisan yang berbeda dan 

adanya intonasi. Di Tiongkok penulisan abjad sangat jarang digunakan. Bahasa Mandarin menggunakan 汉字 [hàn 

zì] atau Chinese Character untuk menulis seperti halnya kata kanji dalam bahasa jepang.  
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1.2 Pendidikan 

 Pendidikan di Tiongkok telah mengalami perkembangan yang signifikan. Sembilan tahun wajib belajar 

(pendidikan dasar) sedang diberlakukan secara bertahap oleh Pemerintahan Tiongkok, sedangkan pendidikan tinggi, 

pendidikan kejuruan dan teknis, pendidikan multi-level sudah berkembang pesat. Kerjasama antar negara dalam 

bidang pendidikan telah banyak dilakukan di Tiongkok beberapa tahun terakhir.  

“Kejarlah Ilmu Sampai Negeri Tiongkok” 

 Itulah salah satu alasan mengapa banyak pelajar diseluruh dunia mendambakan bersekolah di Negeri Tirai 

Bambu ini. Jumlah mahasiswa internasional yang belajar di Tiongkok telah meningkat 20% sejak masa reformasi. 

Untuk pertama kalinya pada tahun 2010 jumlah mahasiswa internasional dari 194 negara yang belajar di Tiongkok 

mencapai 260.000 siswa dan tersebar di 620 perguruan tinggi, lembaga penelitian dan lembaga pendidikan di 31 

provinsi dan daerah otonom (tidak termasuk Taiwan, Hongkong dan Macau). Kebanyakan dari mereka berasal dari 

negara Amerika Serikat, Rusia, Korea, Jepang, Thailand, Vietnam, Indonesia, India, Kazakhstan dan Pakistan. 

Negara-negara lain mengirimkan lebih dari 5000 siswa termasuk Perancis dan Mongolia.  

 China’s Ministry of Education (MOE) akan melakukan upaya lebih lanjut untuk mengoptimalkan 

lingkungan untuk siswa internasional serta meningkatkan kualitas pendidikan bertujuan untuk menarik 500.000 siswa 

pada tahun 2020 sehingga membuat negara Tiongkok menjadi Asia’s biggest host country untuk siswa internasional. 

Tiongkok kini mampu menjadi negara yang mampu bersaing dengan negara maju lainnya dalam semua bidang.  

 

1.2.1 10 Universitas Terbaik di Tiongkok 

 

1.                                         北京大学 [běi jīng dà xué] 

 Peking University  

 Lokasi     : Provinsi Beijing, Kota Beijing  

 Telepon    : +86 62751230 

 Website   : http://www.pku.edu.cn/ 

 E-mail    : study@pku.edu.cn 

 Total Mahasiswa Internasional  : 9594 

 

2.                                            清华大学 [qīng huá dà xué]  

 Tsinghua University 

 Lokasi     : Provinsi Beijing, Kota Beijing 

 Telepon    : +86 10-62784857/62788503/62773076 

 Website   : http://www.tsinghua.edu.cn/ 

 E-mail    : undgrad@tsinghua.edu.cn; grad@tsinghua.edu.cn;   

       visiting@tsinghua.edu.cn 

 Total Mahasiswa Internasional  : 3442 
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3.                                     武汉大学 [wǔhàn dà xué]  

 Wuhan University  

 Lokasi     : Provinsi Hubei, Kota Wuhan 

 Telepon    : +86 27-68753912/+86 27-87863154 

 Website   : http://www.whu.edu.cn/ 

 E-mail (Foreign Student Affairs) : fses@whu.edu.cn 

 Total Mahasiswa Internasional  : 2800 

 

4.                                   浙江大学 [zhè jiāng dà xué]  

 Zhejiang University 

 Lokasi     : Provinsi Zhejiang, Kota Hangzhou 

 Telepon    : +86 571-87951717 

 Website   : http://www.zju.edu.cn/ 

 E-mail    : zzlu@zju.edu.cn  

 Total Mahasiswa Internasional  : 5700 

 

5.                                  复旦大学 [fù dàn dà xué] 

 Fudan University 

 Lokasi     : Provinsi Shanghai, Kota Shanghai 

 Telepon    : +86 21-65642258 

 Website   : http://www.fudan.edu.cn/ 

 E-mail    : isoadmission@fudan.edu.cn  

 Total Mahasiswa Internasional  : 3805 

 

6.                                            华中科技大学 [huá zhōng kē jì dà xué]  

 Huazhong University of Science and Technology 

 Lokasi     : Provinsi Hubei, Kota Wuhan 

 Telepon    : +86 27-87542457 

 Website   : http://www.hust.edu.cn/ 

 E-mail    : admission@hust.edu.cn 

 Total Mahasiswa Internasional  : 2891   
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7.                                         上海交通大学 [shàng hǎi jiāo tōng dà xué] 

 Shanghai Jiao Tong University 

 Lokasi     : Provinsi Shanghai, Kota Shanghai 

 Telepon    : +86 21-54743244 

 Website   : http://www.sjtu.edu.cn/ 

 E-mail    : wangruya@sjtu.edu.cn; isc.d@sjtu.edu.cn  

 Total Mahasiswa Internasional  : 5952 

 

8.                                            哈尔冰工业大学 [hā ěr bīn gōng yè dà xué] 

 Harbin Institute of Technology 

 Lokasi     : Provinsi Heilongjiang, Kota Harbin 

 Telepon    : +86 451-86412647/86412847/86402455 

 Website   : http://www.studyathit.cn/ 

 E-mail    : studyathit@hit.edu.cn  

 Total Mahasiswa Internasional  : 2309 

 

9.                                      华中师范大学 [huá zhōng shī fàn dà xué]  

 Central China Normal University 

 Lokasi     : Provinsi Hubei, Kota Wuhan 

 Telepon    : +86 27-6865209 

 Website   : http://www.ccnu.edu.cn/ 

 E-mail    : yyccnu@mail.ccnu.edu.cn 

 Total Mahasiswa Internasional  : 2750 

 

10.                                   湖南大学 [hú nán dà xué]   

 Hunan University 

 Lokasi     : Provinsi Hunan, Kota Changsha 

 Telepon    : +86 130-7739-4886 

 Website   : http://www.hnu.edu.cn/ 

 E-mail (Foreign Student Affairs) : kadysmile@126.com  

 Total Mahasiswa Internasional  : 1080 
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1.2.2 Lembaga Penyalur Beasiswa 

 Lembaga penyalur beasiswa bisa mempermudah teman-teman dalam menggali info universitas beserta 

sistem pembelajaran dan juga dapat membantu teman-teman dalam mengurus keperluan bersekolah di negeri 

Tiongkok. Banyak pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di negeri Tiongkok melalui lembaga penyalur beasiswa. 

Berikut kami telah merangkum beberapa lembaga penyalur beasiswa yang terpercaya : 

 

1. China Scholarship Council  

Contact Person    : +86 (022) 27406691 

Website   : iso@tju.edu.cn 

2. Anhui University 

School of International Education  : Mr.Zhang (+86 13855166323) 

3. South China University of Technology  

Contact Person    : +86 (020) 39381048 

Website    : http//www.scut.edu.cn/ 

4. Guangxi University of Science and Technology 

Foreign Affairs Office   : Mr. Chen (+86 13877298280)  

         Mrs. Li (+86 15277289101) 

5. SIAS International University  

School of International Cultural Exchange : Karmi Laoshi (+86 1538757214) 

6. SEAMOLEC 

Contact Person   : Agus Maryono (+62 811254254)  

7. Yellow River Conservancy Technical Institute  

Foreign Affairs Office   : Ms. Rachel (+86 13937898865) 

8. Confucius Institutes 

Alamat    : 北京西城区德胜门外大街 129 号  

Kode Pos   : 100088 

Fax    : +86-10-58595727 

E-mail    : scholarships@hanban.org 

Website   : http://cis.chinese.cn 

9. Dinas Pendidikan Papua Barat – Indonesia  

E-mail    : Rahadian Wibowo (rahadianwibowo@yahoo.com) 

10. IOP UNAIR Surabaya  

11. International Relation Office UMY  

 

 

 

mailto:rahadianwibowo@yahoo.com
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1.3   Pengajuan Visa 

1.3.1 Penjelasan tentang Visa 

 Visa Tiongkok adalah izin yang diberikan oleh Otoritas Visa Tiongkok kepada pemohon untuk masuk, 

keluar atau transit dalam wilayah Tiongkok. 

Kategori Visa   

Visa C : Diberikan kepada mereka yang bertugas di maskapai penerbangan, pelayaran internasional atau kereta 

internasional. 

Visa D : Diberikan kepada pemohon yang akan tinggal menetap di Tiongkok. 

Visa F  : Diberikan kepada pemohon yang di undang datang ke Tiongkok untuk kunjungan, peninjauan, ceramah, 

bisnis, pertukaran ilmu dan teknologi, serta menyertai kursus jangka pendek dan praktek kerja jangka 

pendek (tidak lebih dari 6 bulan). 

Visa G : Diberikan kepada pemohon yang transit di wilayah Tiongkok. 

Visa J-1 : Diberikan kepada wartawan asing yang menetap di Tiongkok. 

Visa J-2 : Diberikan kepada wartawan asing yang melakukan liputan singkat di Tiongkok. 

Visa L : Diberikan kepada pemohon yang datang ke Tiongkok untuk kunjungan kerabat, tujuan wisata atau 

kunjungan pribadi lainnya. 

Visa X-1 : Diberikan kepada pemohon untuk tujuan belajar, pendidikan lanjutan atau praktek kerja untuk jangka 

waktu lebih dari 6 bulan. 

  Pemohon tidak diizinkan bekerja di Tiongkok dengan menggunakan Visa X, tetapi kerja paruh 

waktu atau magang disahkan.  

Visa X-2 : Diberikan kepada pemohon untuk tujuan belajar, pendidikan lanjutan atau praktek kerja untuk jangka 

waktu kurang dari 6 bulan. 

Visa Z : Diberikan kepada pemohon yang datang ke Tiongkok untuk tujuan bekerja, beserta anggota keluarganya.   

 

 

Contoh Visa China Kategori X-1 

 

 



 
 

14 
 

1.3.2 Persyaratan Pengajuan Visa Study (Visa X) 

 Berikut kami paparkan beberapa persyaratan yang perlu teman-teman lengkapi untuk pengajuan Visa X : 

1. Passport (Asli dan Fotocopy) 

Passport berlaku paling sedikit 6 bulan atau paling sedikit satu halaman kosong.  

Pemohon diminta menyerahkan Passport Asli dan Fotocopy Passport saat pengajuan visa. 

2. Formulir Aplikasi Visa RRC 

Bisa download di : https://www.visaforchina.org/JKT_EN/upload/Attach/mrbj/274993.pdf 

Formulir ini berisi 4 halaman dimana pemohon harus melengkapi data diri pribadi dengan sebenar-benarnya.  

3. Foto  

Pas foto terbaru berwarna (tampak seluruh wajah, menghadap ke depan, berlatar belakang polos dan 

berwarna terang, tidak boleh mengenakan topi). 

4. Foreign Student Application Form (Asli dan Fotocopy) 

Formulir ini adalah Formulir Asli (JW201 atau JW202) yang diberikan oleh Universitas atau Sekolah tempat 

dimana teman-teman akan belajar. Formulir ini harus dilengkapi dengan Cap Asli dari Universitas atau 

Sekolah tersebut. Pemohon diminta menunjukkan Foreign Student Application Form Asli dan menyerahkan 

Fotocopy Foreign Student Application Form saat pengajuan visa. 

5. Admission Notice (Asli dan Fotocopy) 

Formulir ini berupa surat yang menyatakan bahwa teman-teman benar akan belajar di Tiongkok. Formulir 

ini harus dilengkapi dengan Cap Asli dari Universitas atau Sekolah tersebut tempat dimana teman-teman 

akan belajar.  Pemohon diminta menunjukkan Admission Notice Asli dan menyerahkan Fotocopy Admission 

Notice saat pengajuan visa. 

6. Hasil Medical Check-Up (Asli dan Fotocopy) 

Pemohon yang mengidap penyakit AIDS, Hepatitis dan penyakit menular lain atau jiwanya kurang normal 

tidak diizinkan masuk ke dalam wilayah Tiongkok (Pengajuan Visa akan ditolak). 

7. Physical Examination Record For Foreigners (Asli dan Fotocopy) 

Bisa download di : https://www.visaforchina.org/JKT_EN/upload/Attach/mrbj/276335.pdf 

Formulir ini berisi 2 halaman yang menjelaskan kondisi kesehatan pemohon (diisi oleh dokter).  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Biaya Pembuatan Visa  

https://www.visaforchina.org/JKT_EN/upload/Attach/mrbj/274993.pdf
https://www.visaforchina.org/JKT_EN/upload/Attach/mrbj/276335.pdf
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1.3.3 Visa China Application Center di Jakarta  

 

 

Alamat Kantor   

The East Building, Unit 6, Lantai 2  

Jl. DR. Ide Anak Agung Gede Agung Kav.E 3.2 no.1 

Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 – Indonesia  

Jam Kantor     

Hari Senin sampai Jum’at 

Penyerahan Berkas    : 9:00 – 15:00 WIB 

Pembayaran dan Pengambilan Passport : 9:00 – 16:00 WIB  

Hari Sabtu, Minggu dan Libur Nasional tidak ada pelayanan.  

Contact Information 

Telephone : 021-579-38655 

Fax : 021-579-38659 

E-mail : jakartacentre@visaforchina.org 
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17 
 

2.1 Tiba di Bandara 

 Setibanya di Bandara Internasional yang ada di Tiongkok, teman-teman akan melewati pemeriksaan di 

bagian imigrasi serta bea cukai. Bagian imigrasi bandara akan memeriksa Passport dan Incoming Passenger Card 

yang sebaiknya teman-teman isi selama penerbangan. Apabila belum mempunyai Incoming Passenger Card, teman-

teman bisa mengambilnya dimeja yang tersedia di dekat bagian imigrasi. Pastikan teman-teman mengisi Incoming 

Passenger Card dengan benar (sesuai dengan data yang tertera di Passport dan Tiket Pesawat). 

   

Beberapa Bandara Internasional yang ada di Tiongkok  : 

         

           

 

 

 

 

 

  

               Beijing Capital International Airport    Guangzhou Baiyun International Airport     

            北京首都国际机场       广州白云国际机场 

  

        

 

 

 

  

   

                     Shanghai Pudong International Airport              Tianjin Binhai International Airport  

            上海浦东国际机场     天津滨海国际机场 

 

 

 

  

 

 

         Chongqing Jiangbei International Airport                    Xian Xianyang International Airport 

            重庆江北国际机场                       西安咸阳国际机场 
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2.2 Info KBRI / KJRI 

 Satu hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh pelajar Indonesia yang baru tiba di Tiongkok adalah 

“Lapor Diri” ke Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Tiongkok. Lapor diri 

hukumnya wajib bagi WNI yang hendak tinggal lebih dari 1 bulan di kota atau negara yang yang dikunjungi. Menurut 

UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :  

“Setiap WNI yang berada di luar negeri baik dalam rangka kunjungan sementara atau menetap di luar negeri wajib 

melaporkan diri kepada perwakilan RI terdekat. Sanksi bagi WNI tidak melaporkan diri sesuai Pasal 89 UU nomer 

23 tahun 2006 adalah denda administrative maksimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)”. 

 Manfaat lapor diri sangatlah besar, selain demi pendataan WNI di wilayah tersebut, pihak perwakilan RI 

akan lebih mudah memberi pertolongan jika kita mendapat kesulitan di negara tersebut. Tata cara lapor diri bisa kita 

lihat di website KBRI atau KJRI. Namun secara umum, kita bisa mengisi formulir secara online atau datang langsung 

ke KBRI atau KJRI terdekat dengan menyerahkan beberapa dokumen penunjang. 

 

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA 

 

Gambar Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, Tiongkok 

 

KBRI Beijing 

Dong Zhi Men Wai Da Jie No.4 

Distrik Chaoyang, Kota Beijing, Tiongkok. 

Kode Pos : 100600 

中国北京市朝阳区东直门外大街 4号 

Telepon Kantor  : +86 (10) 6532-5488 
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KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA 

 Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Tiongkok tersebar di berbagai kota diantaranya Shanghai, 

Guangzhou dan Hong Kong. KJRI merupakan perwakilan konsuler yang melakukan kegiatan konsuler di wilayah 

negara penerima untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik 

Indonesia. Dari segi fungsi KJRI tidak jauh berbeda dengan KBRI, hanya saja KJRI bertanggung jawab secara 

operasional kepada Duta Besar Luar Biasa, sedangkan KBRI bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri 

Luar Negeri. KBRI menjadi wakil pribadi Presiden Republik Indonesia di satu negara penerima atau organisasi 

internasional. 

 

KJRI Shanghai 

Shanghai Mart Building (Office Tower) 16/F Rooms 1607-1608 

Yan’an Road West No.2299, Distrik Changning, Kota Shanghai, Tiongkok. 

Kode Pos  : 200336 

Telepon Kantor  : +86 (21) 5240-2321, 3251-6022 

Fax   : +86 (21) 3256-5627 

E-mail  : kjrishanghai@kemlu.go.id 

Website  : www.kemlu.go.id/shanghai 

 

KJRI Guangzhou 

Dong Fang Hotel Lantai 2 

West Building Liu Hua Road No.120, Distrik Yuexiu, Kota Guangzhou, Tiongkok.  

东方宾馆 2层 中国广州市越秀区流花路 120 号 

Telepon Kantor  : +86 (20) 8601-8772 

Fax   : +86 (20) 8601-8773 

E-mail  : Indonesiaguangzhou@kemlu.go.id 

Website  : www.kemlu.go.id/guangzhou 

 

KJRI Hong Kong 

127-129 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong 

Website  : www.kemlu.go.id/hongkong 

 

 

 

 

 

 

http://www.kemlu.go.id/shanghai
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3.1  Berkaitan dengan Bank 

  Bank Besar di Tiongkok yang juga banyak digunakan oleh para pelajar Indonesia :  

      

           

      

        

 

Industrial and Commercial Bank of China      Bank of China           China Construction Bank 

 

 

 

 

 

   Agricultural Bank of China       Bank of Communications 

 

 Pembukaan rekening bank bisa dengan cara datang langsung ke bank yang bersangkutan, teman-teman 

akan diminta mengisi formulir permohonan dan menunjukkan passport asli sebagai bukti identitas diri. Kemudian 

bank akan memberikan buku tabungan serta kartu ATM yang dapat digunakan sebagai transaksi di berbagai toko dan 

restoran. Minimal deposit awal pembukaan rekening bank adalah ¥1. 

 Untuk mengendalikan transaksi keuangan, teman-teman bisa mengunjungi bank atau jaringan ATM 

terdekat. Mesin ATM di Tiongkok sudah dilengkapi fasilitas self-service artinya teman-teman bisa melakukan 

aktivitas perbankan tanpa melalui bank teller, seperti penyetoran uang ke dalam rekening bank dan mencetak buku 

tabungan. Aplikasi 支付宝 [zhī fù bǎo] atau Alipay juga bisa digunakan untuk mengendalikan transaksi keuangan. 

Aplikasi ini bisa diakses dengan mudah melalui handphone. Dimanapun dan kapanpun teman-teman bisa melakukan 

pengiriman uang melalui handphone serta melakukan pengecekan saldo yang ada di bank.  

 Jaringan ATM di wilayah Tiongkok dapat ditemukan dengan mudah. Bila menggunakan ATM lain maka 

akan dikenakan biaya administrasi untuk pengecekan saldo atau penarikan tunai sebesar ¥3. 

Untuk melakukan transaksi antar negara, teman-teman perlu membuat kartu Debit Visa atau MasterCard. Dengan 

kartu tersebut, pengiriman dan penarikan uang antar negara dapat dilakukan dengan mudah. Hanya saja akan 

dikenakan biaya administrasi antara ¥25 - ¥30 untuk penarikan tunai dan ¥ untuk pengecekan saldo. Penarikan tunai 

minimal ¥100 dan seterusnya dengan kelipatan ¥100 (¥100,¥200,¥300,…..).  

 Tidak masalah apabila pengiriman uang dari luar wilayah Tiongkok tidak menggunakan mata uang 

Tiongkok, bank akan secara otomatis mengkonversikannya menjadi mata uang Tiongkok sesuai kurs Yuan atau 

Renminbi pada saat itu. 
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3.2  Komunikasi 

   

 

 

 

 

 

    中国电信 [zhōng guó diàn xìn]      中国联通 [zhōng guó lián tōng]                         

                         China Telecom                       China Unicom  

 

 

 

 

 

中国移动 [zhōng guó yí dòng] 

China Mobile  

 

  Komunikasi tentunya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, apalagi saat kita berpergian jauh atau 

tinggal di luar negeri. Biaya roaming internasional sangat tinggi, jadi pilihan yang paling tepat adalah dengan 

menggunakan kartu sim lokal di negara yang bersangkutan.  

  Di Tiongkok mempunyai 3 operator telekomunikasi, diantaranya China Telecom, China Unicom dan China 

Mobile. Anda bisa membeli kartu sim dari salah satu operator tersebut tergantung dari jaringan internet pada 

handphone yang Anda gunakan. Untuk pembelian kartu sim, Anda bisa mengunjungi kantor pelayanan salah 

satu dari 3 operator GSM tersebut. Biaya pembelian kartu sim sekitar ¥50 - ¥100. Anda akan diminta 

menunjukkan data pribadi (KTP/ID). Dikarenakan keamanan nasional, kini khusus warga negara asing tidak bisa 

mendapatkan kartu sim hanya menggunakan passport sebagai data diri, setidaknya Anda harus meminjam data 

pribadi (KTP/ID) milik warga lokal untuk mendapatkan kartu sim.    

  Untuk pengisian ulang pulsa pada kartu sim, Anda dapat langsung mengunjungi kantor pelayanan atau 

membeli secara pribadi pada aplikasi seperti Taobao, Alipay, dan WeChat. Nominal pengisian ulang pulsa adalah 

¥10,¥20,¥30, ¥50,¥100,¥200,¥300. 

  Apabila Anda mempunyai masalah pada kartu sim, Anda dapat mengunjungi kantor pelayanan operator 

telekomunikasi yang bersangkutan atau melakukan pengaduan via telepon. Pelayanan via telepon tersebut juga 

dilengkapi dengan English Service, Anda bisa menanyakan hal apa saja yang berhubungan dengan telepon dan 

kartu sim.   

 China Telecom  : 10000 (24 jam pelayanan) 

 China Unicom : 10010 (24 jam pelayanan) 

 China Mobile : 10086 (24 jam pelayanan) 
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3.3  Transportasi Umum 

 

 

 

 

 

 

 

           火车 [huǒ chē] atau Kereta Lambat                            高铁 [gāo tiě] atau Kereta Cepat 

Kereta lambat ini seperti kebanyakan kereta lainnya.     Kecepatan kereta cepat buatan Tiongkok ini, 

                                                                                               mencapai sekitar 300 km/h. Harga Tiket kereta cepat ini   

                                                                                               2-3x lipat dari harga tiket kereta lambat, keuntungannya                                    

                                                                                              dapat mempersingkat waktu perjalanan dan juga nyaman.   

 

     

 

 

 

 

       公共汽车 [gōng gòng qì chē] atau Bis                 出租车 [chū zū chē] atau Taksi 

   Bis dalam kota ini mempunyai rute yang berbeda-beda. Masing-masing kota di Tiongkok mempunyai taksi     

    Kemanapun tujuannya dipatok harga ¥1 untuk sekali                   dengan ciri khas tersendiri (berbeda warna).  

naik, tetapi bis dengan tujuan akhir menuju tempat wisata  

     harganya sekitar ¥3 - ¥8. Jika Anda menggunakan  

  travel bus atau bis luar kota tentunya akan lebih mahal. 

 

 

 

 

 

 

 

公共自行车 [gōng gòng zì xíng chē] atau Public Bicycle 

Hanya kota-kota besar saja yang di fasilitasi dengan Public Bicycle ini. Untuk bisa menggunakannya, teman-teman 

harus membuat kartu pemakaian yang berfungsi sebagai tiket dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. 
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地铁 [dì tiě] atau Subway (Kereta Bawah Tanah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Subway Single Journey Ticket seharga ¥2 - ¥10 (tergantung jarak yang ditempuh), Single Journey Ticket 

ini bisa berupa koin atau kartu tergantung kebijakan Subway dikota itu sendiri. Tiket ini bersifat sementara. Sebelum 

melewati pintu keluar Subway, teman-teman perlu mengembalikan Single Journey Ticket ini pada kotak elektronik 

yang ada di dekat pintu keluar. 

 Dikarenakan luas wilayah, perekonomian dan kebutuhan setiap kota berbeda-beda, maka tidak semua kota 

di Tiongkok dilengkapi dengan fasilitas Subway (Kereta Bawah Tanah). Berikut beberapa kota yang dilengkapi 

fasilitas Subway (Kereta Bawah Tanah) : 

1. 北京市 [běi jīng shì] atau Kota Beijing  14.苏州市 [sū zhōu shì] atau Kota Suzhou 

2. 高雄市 [gāo xióng shì] atau Kota Gaoxiong  15.大连市 [dà lián shì] atau Kota Dalian 

3. 台北市 [tái běi shì] atau Kota Taipei  16.长春市 [cháng chūn shì] atau Kota Changchun 

4. 长沙市 [cháng shā shì] atau Kota Changsha  17.西安市 [xī ān shì] atau Kota Xian 

5. 上海市 [shàng hǎi shì] atau Kota Shanghai  18.昆明市 [kūn míng shì] atau Kota Kunming 

6. 广州市 [guǎng zhōu shì] atau Kota Guangzhou 19.佛山市 [fó shān shì] atau Kota Foshan 

7. 深圳市 [shēn zhèn shì] atau Kota Shenzhen  20.哈尔滨市 [hā ěr bīn shì] atau Kota Harbin 

8. 香港 [xiāng gǎng] atau Hong Kong    21.郑州市 [zhèng zhōu shì] atau Kota Zhengzhou 

9. 南京市 [nán jīng shì] atau Kota Nanjing  22.宁波市 [níng bō shì] atau Kota Ningbo 

10. 成都市 [chéng dū shì] atau Kota Chengdu  23.无锡市 [wú xī shì] atau Kota Wuxi 

11. 重庆市 [zhòng qìng shì] atau Kota Chongqing 24.青岛市 [qīng dǎo shì] atau Kota Qingdao 

12. 天津市 [tiān jīn shì] atau Kota Tianjin   25.杭州市 [háng zhōu shì] atau Kota Hangzhou 

13. 沈阳市 [shěn yáng shì] atau Kota Shenyang  26.武汉市 [wǔ hàn shì] atau Kota Wuhan 
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3.4 Makanan 

 Pada umumnya, penduduk lokal Tiongkok menyukai makanan yang tidak terlalu pedas. Mereka juga tidak 

terbiasa menggabungkan lauk dengan nasi seperti kebiasaan orang Indonesia. Luasnya wilayah Tiongkok menjadikan 

banyaknya keanekaragaman jenis makanan dan keunikan cara mengolah makanan. Seperti teman-teman juga ketahui, 

penduduk lokal Tiongkok menggunakan sumpit saat makan. Berikut adalah beberapa makanan yang harus dicoba saat 

teman-teman berada di Tiongkok :   

 

 

 

 

   

 

 

 

四川火锅 [sì chuān huǒ guō] atau Sichuan Hotpot         饺子 [jiǎo zi] atau Dumpling  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 北京烤鸭 [běi jīng kǎo yā] atau Bebek Peking             河南拉面 [hé nán lā miàn] atau Henan Lamian   

 

羊肉泡馍 [yáng ròu pào mó] atau Sup Kambing dengan Bihun dan Roti 
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 Tinggal jauh dari tanah air tentunya rindu dengan masakan khas asal Indonesia. Teman-teman tidak perlu 

khawatir karena sekarang masakan Asia Tenggara semakin populer di Tiongkok, termasuk masakan Indonesia. 

Berikut beberapa restoran Indonesia yang ada di Tiongkok : 

1. 巴当餐厅 [bā dāng cān tīng] atau Padang Restoran  

 

 

 

 

 

 

Alamat   : 北京市朝阳区工体北路 13 号 世茂广场 -工三 3 层 (进三里屯太古里) 

       Shimao International Center Lantai 3 Gongsan, Workers’ Stadium No.13  

                   Distrik Chaoyang – Kota Beijing 

Stasiun Subway : 团结湖 [tuán jié hú] atau Tuanjiehu 

Stasiun Bis : 工人体育场 [gōng rén tǐ yù chǎng] atau Workers’ Stadium  

Telepon  : 010-64094988 

2. 奔步印尼餐厅 [bēn bù yìn ní cān tīng] atau Bumbu Resto 

 

 

 

 

 

 

Alamat  : 上海市静安区南京西路 555号 555 商厦 B1/F 

     Gedung 555 Nomor 555 Lantai B1/F, Jalan Nanjingxi, Distrik Jingan – Kota Shanghai 

Stasiun Subway : 人民广场 [rén mín guǎng chǎng] atau People’s Square 

Stasiun Bis : 南京西路成都北路 [nán jīng xī lù chéng dū běi lù] atau Nanjingxilu Chengdubeilu 

Telepon  : 021-62227693 

 

 

 

 



 
 

27 
 

3. BALINI COFFEE 

        Alamat : 上海市静安区万航渡路 75 号，近北京西路 

                                                               Jalan Wanhangdu No.75, Dekat Jalan Beijingxi, 

         Distrik Jingan – Kota Shanghai  

        Stasiun Subway : 静安寺 [jìng ān sì] atau Jing’An Temple 

        Telepon  : 021-62885778 

 

4. 香兰印尼餐厅 [yìn ní cān tīng] atau Pandan Indonesia Cuisine  

 

 

 

 

 

珠江新城店 [zhū jiāng xīn chéng diàn] atau Cabang Zhujiangxincheng 

Alamat  : 广州市兴盛路 11 号 2 楼  

     Jalan Xingsheng No.11 Lantai 2, Kota Guangzhou 

Stasiun Subway : 猎德 [liè dé] atau Liede 

Stasiun Bis : 先村路中，兴盛路口，猎德，金穗路 

     Xiancunluzhong, Xingshenglukou, Liede, Jinsuilu 

Telepon  : 020-38051586  

建设六店 [jiàn shè liù diàn] atau Cabang Jiansheliu 

Alamat  : 广州市建设六马路 1 号  

     Jalan Jiansheliu No.1, Kota Guangzhou 

Stasiun Subway : 淘金 [táo jīn] atau Taojin 

Stasiun Bis : 东风大酒店，建设六马路 

     Hotel Grand Dongfeng, Jalan Jiansheliu 

Telepon  : 020-83765075 

环市东店 [huán shì dōng diàn] atau Cabang Huanshidong 

Alamat  : 广州市环市东路 475 号 

     Jalan Huanshidong No.475, Kota Guangzhou 

Stasiun Subway : 动物园 [dòng wù yuán] atau Zoo 

Stasiun Bis : 动物园们 [dòng wù yuán mén] atau Dongwuyuanmen 

Telepon  : 020-38051586  
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3.5 Tempat Ibadah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    西安化觉巷清镇市 [xī ān huà jué xiāng qīng zhēn sì]               南关天主教堂 [nán guān tiān zhǔ jiào táng]  

           Xi’an Great Mosque – Xi’an                   Nanguan Catholicism Church – Chengdu 

 

 

   

 

 

 

 

                           雍和宫 [yōng hé gong] 

                                                            Lama Temple – Beijing 

 

Tiongkok mempunyai 56 ethnic group, dimana 汉族 [hàn zú] atau Han ethnic group atau Konghucu sebagai 

ethnic yang paling banyak dianut oleh penduduk lokal Tiongkok. Penduduk lokal Tiongkok juga banyak yang tidak 

mempunyai agama atau Ateis. Di Tiongkok kaum muslim tergolong minoritas, ada salah satu kota di bagian barat laut 

Tiongkok bernama 新疆 (xīn jiāng) atau Xinjiang yang penduduk lokalnya terdapat banyak kaum muslim.  

Tempat ibadah dari setiap agama dapat ditemukan di setiap kota yang ada di Tiongkok. Hanya saja jumlahnya 

tidak banyak. Teman-teman bisa menjumpai tempat ibadah tersebut yang dimana banyak dilengkapi dengan ornamen 

khas Tiongkok.  
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3.6 Tempat Wisata yang wajib dikunjungi 

 Sudah sampai di negeri Tiongkok tentunya sangat disayangkan apabila tidak berpetualang mengunjungi 

berbagai tempat wisata terkenal. Tiongkok mempunyai segudang tempat wisata yang wajib teman-teman kunjungi. 

Kekayaan budaya dan pemandangan alam yang dimikiki Tiongkok menjadi daya tarik para wisatawan. Saat akhir 

pekan dan masa liburan banyak juga para pelajar dari berbagai negara yang tidak mau ketinggalan untuk bisa 

mengunjungi tempat-tempat tersebut.  

长城 [cháng chéng] atau Tembok Besar China  

 

 

 

 

 

 

 

天安门 [tiān ān mén] atau Pintu Masuk Daerah Kekaisaran Beijing 

 

 

 

 

 

 

 

故宫 [gù gōng] atau Kota Terlarang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Great Wall atau Tembok Besar China merupakan salah 

satu keajaiban terbesar dunia dan sudah tercantum sebagai 

warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1987.  

Tembok Besar China menjadi tempat yang paling ingin 

dikunjungi para wisatawan yang datang ke China.  

Tian An Men merupakan monumen sebagai simbol nasional. 

Gedung ini adalah gedung pertama sejak Dinasti Ming pada 

tahun 1420.  

Pada masa kekaisaran Dinasti Ming dan Qing (1368-1644) 

dilarang memasuki wilayah kekaisaran tanpa izin khusus. 

Kini wilayah tersebut beralih fungsi menjadi musium dan 

bisa dikunjungi oleh para wisatawan. Kota Terlarang 

merupakan istana terbesar di dunia mencakup 74 hektar dan 

dikelilingi oleh dinding dengan lebar 52 m dan tinggi 10 m.    
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鸟巢 [niǎo cháo] atau Bird Nest (Stadium Nasional) 

 

 

 

 

 

 

 

 外滩 [wài tān] atau The Bund  

 

 

 

 

 

 

 

世界之窗 [shì jiè zhī chuāng] atau Windows of the World (WOW) 

 

 

 

 

 

 

 

彩虹山 [cǎi hóng shān] atau Gunung Pelangi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedung ini dirancang khusus sebagai gedung utama untuk 

Beijing Olympic Games pada tahun 2008. Proses 

pembangunan gedung ini menghabiskan biaya sebesar 33 

juta dollar. Bentuknya yang unik menyerupai sarang burung 

menjadi daya tarik para wisatawan untuk berkunjung 

sekaligus mengabadikan foto.  

 

 Gunung pelangi ini bernama Danxia, terletak di Gansu, 

China. Danxia telah ditetapkan sebagai warisan UNESCO 

pada tahun 2009. Gradasi warna pada Danxia merupakan hal 

yang sangat jarang ditemui pada gunung-gunung lain. 

Windows of the World terletak di kota Shenzhen. 

Didalamnya terdapat miniatur bangunan-bangunan terkenal 

dari setiap negara. Hanya dengan mengunjungi satu tempat 

ini saja para wisatawan sudah bisa berkeliling dunia. 

The Bund dianggap sebagai simbol dari kota Shanghai 

selama ratusan tahun. Di sisi barat The Bund, para 

wisatawan bisa melihat pemandangan menarik dari 26 

bangunan dengan gaya arsitektur berbeda.  
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兵马俑 [bīng mǎ yǒng] atau Terracotta Army 

 

 

 

 

 

 

龙门石窟 [lóng mén shí kū] atau Longmen Grottoes 

   

 

 

 

 

 

 

 

“Jika ingin melihat China 1000 tahun lalu kunjungilah Xi’an, jika ingin melihat China 500 tahun lalu maka 

kunjungilah Beijing dan jika ingin melihat seperti apa China sekarang maka kunjungilah Shanghai.” 

 – Xi Jinping, Presiden China sejak 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Terracotta Army adalah penggalian arkeologi paling 

signifikan pada abad ke-20. Tempat ini terletak di kota 

Xi’an, dimana didalamnya terdapat patung para prajurit dan 

juga kuda perang. Terracotta Army merupakan salah satu 

tempat yang tidak boleh terlewatkan oleh para wisatawan 

yang berkunjung ke Tiongkok. 

 

Longmen Grottoes merupakan tempat bersejarah yang 

terletak di bagian selatan kota Luoyang. Tempat ini berada 

diantara Gunung Xiang dan Gunung Longmen, juga 

berhadapan dengan Sungai Yi. Longmen Grottoes biasa 

dijadikan tempat ibadah oleh para penganut Budha. Yang 

paling menarik dari tempat ini adalah patung Vairocana 

Budha setinggi 17.14 m yang sedang duduk bersilang kaki 

diatas bunga lotus.  
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3.7 Hari Libur Nasional dan Festival Tiongkok 

 Perlu teman-teman ketahui bahwa di Tiongkok tidak ada Hari Libur Nasional Agama. Tidak seperti di 

Indonesia yang memperingati hari besar dari masing-masing agama. Mayoritas penduduk di negara Tiongkok tidak 

mempunyai agama, mereka hanya merayakan festival yang ada dalam setiap pergantian musim. 

 

Kalender 2016   

1 Januari   : 元旦 [yuán dàn] atau Tahun Baru Masehi  

7-9 Februari : 春节 [chūn jié] atau Festival Musim Semi (Tahun Baru Tiongkok) 

       Perayaan Festival Musim Semi berdasarkan kalender lunar.  

22 Februari : 元宵节 [yuán xiāo jié] atau Lantern Festival, the final event of the Spring Festival.  

8 Maret  : 妇女节 [fù nǚ jié] atau Hari Wanita Internasional 

4 April  : 清明节 [qīng míng jié] atau Qingming Festival 

Festival ini bertujuan untuk memperingati keluarga, saudara, kerabat atau orang-orang yang telah 

meninggal.  

1 Mei   : 劳动节 [láo dòng jié] atau Hari Buruh Internasional 

4 Mei  : 青年节 [qīng nián jié] atau Youth Day 

1 Juni  : 儿童节 [ér tóng jié] atau Hari Anak Internasional 

    Untuk anak-anak berusia dibawah 14 tahun.  

9 Juni  : 端午节 [duān wǔ jié] atau Dragon Boat Festival  

1 Juli  : 建党节 [jiàn dǎng jié] atau CPC Founding Day 

1 Agustus  : 建军节 [jiàn jūn jié] atau  Army Day 

17 Agustus : 中元节 [zhōng yuan jié] atau Ghost Festival  

10 September : 教师节 [jiào shī jié] atau Hari Guru  

15 September : 中秋节 [zhōng qiū jié] atau Mid Autumn Festival 

Penduduk Tiongkok merayakannya dengan cara memakan 月饼 [yuè bǐng] atau moon cake. 

1-7 Oktober  : 国庆节 [guó qìng jié] atau Hari Kemerdekaan Tiongkok  

Untuk merayakan Hari Kemerdekaan Tiongkok, pemerintah Tiongkok menetapkan libur nasional 

selama 7 hari.   

9 Oktober  : 重阳节 [chóng yang jié] atau Yang Festival  

21 Desember : 冬至 [dōng zhì] atau Winter Solstice  

PendudukTiongkok merayakannya dengan cara memakan 饺子 [jiǎo zi] atau dumplings. 
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3.8 Aplikasi yang sering digunakan 

 Beberapa aplikasi yang sering kita gunakan di Indonesia ada diantaranya yang tidak bisa digunakan di 

negara Tiongkok. Pemerintah Tiongkok membatasi penggunaan aplikasi buatan negara lain yang mungkin saja dapat 

membawa dampak buruk bagi negara dan warga negara Tiongkok itu sendiri. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir, 

aplikasi-aplikasi tersebut masih dapat digunakan di wilayah Tiongkok hanya saja perlu aplikasi tambahan seperti VPN 

untuk melepas blok pada aplikasi yang terblokir agar dapat digunakan.  

 Aplikasi chat seperti Blackberry Messenger dan WhatsApp saat ini tidak terblokir di negara Tiongkok, 

sedangkan aplikasi chat Line saat ini sudah terblokir. Berikut adalah aplikasi chat yang sering digunakan oleh 

penduduk lokal Tiongkok : 

     

微信 [wēi xìn] atau WeChat    QQ atau QQi  

           

 

 

 

 Generasi muda kini sangat terikat dengan media sosial. Tapi sangat disayangkan bahwa pemakaian aplikasi 

media sosial di negara Tiongkok tidak sebebas negara-negara lain. Aplikasi media sosial seperti Instagram, Twitter, 

Facebook, Tumblr, Blog saat ini sudah terblokir di negara Tiongkok. Hanya aplikasi Path yang saat ini masih bisa 

diakses tanpa perlu menggunakan VPN. Adapun aplikasi Media Sosial yang sering digunakan oleh penduduk lokal 

Tiongkok adalah Sina Weibo. 

 

   新浪微博 [xīn làng wēi bó] atau Sina Weibo 

 

 

 

  

 Untuk penggunaan aplikasi musik di negara Tiongkok tidak terlalu bermasalah. 2 aplikasi dibawah ini 

adalah aplikasi musik yang sering digunakan oleh penduduk lokal Tiongkok. Lagu-lagu dalam aplikasi ini cukup 

lengkap. Hampir semua lagu dari berbagai negara termasuk Indonesia tersedia dalam aplikasi ini lengkap dengan lirik 

dan musik videonya. Teman-teman juga dapat secara langsung mengunduh lagu tersebut melalui aplikasi ini.   

 

QQ 音乐 [QQ yīn yuè]    酷狗音乐 [kù gǒu yīn yuè]  

QQ Music               Kugou Music 
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百度 [bǎi dù] atau Baidu 

Di negara Tiongkok semua aplikasi bawaan Google (Gmail, Google 

Translate, Google Maps, Google Play, dll) sudah terblokir. Sebagai 

gantinya teman-teman bisa menggunakan aplikasi buatan Tiongkok 

yaitu Baidu. Baidu adalah aplikasi yang hampir sama dengan Google, 

didalamnya juga terdapat aplikasi 百度地图 [bǎi dù dì tú] atau Baidu 

Maps, 百度翻译 [bǎi dù fān yì] atau Baidu Translate, dll.  

优酷 [yōu kù] atau Youku 

Aplikasi lainnya yang telah terblokir di negara Tiongkok adalah 

Youtube. Untuk mengatasinya, teman-teman bisa menggunakan 

aplikasi buatan Tiongkok yaitu Youku. Youku adalah aplikasi yang 

hampir sama dengan Youtube, berisi kumpulan-kumpulan video dan 

film.  

支付宝 [zhī fù bǎo] atau Alipay       

Alipay adalah aplikasi mobile banking yang bisa mempermudah 

teman-teman dalam melakukan transaksi perbankan. Setelah 

mempunyai akun alipay dan memasukkan nomer kartu ATM pada 

akun yang sudah terdaftar, teman-teman bisa mulai berbelanja online, 

melakukan pengiriman uang dan pengecekan saldo yang ada di bank 

melalui handphone, membeli pulsa, dll. 

爱奇艺 [ài qí yì] atau Iqiyi  

Iqiyi adalah aplikasi nonton film dan video. Aplikasi ini sudah 

terhubung dengan aplikasi Youku sehingga semakin banyak referensi 

video dan film yang dapat ditonton. Ada beberapa film dan video 

dalam aplikasi ini yang berbayar. Teman-teman harus mempunyai 

akun VIP untuk bisa menontonnya.  

 

淘宝 [táo bǎo] atau Taobao    去哪儿 [qù nǎ ér] atau Qunar 

Taobao adalah aplikasi berbelanja  Melalui aplikasi Qunar, kita bisa   

online. Hampir semua barang, baik   memesan tiket pesawat dan kereta,   

barang baru maupun bekas dijual    memesan kamar hotel, mengetahui 

secara online melalui aplikasi ini.  harga tiket masuk tempat wisata, dll.  

  

   

 



 
 

35 
 

 Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa aplikasi-aplikasi yang sudah terblokir di negara Tiongkok tidak 

bisa diakses tanpa adanya aplikasi tambahan. Aplikasi tambahan ini dapat membantu teman-teman untuk melepas 

blok pada aplikasi yang terblokir agar dapat digunakan. Aplikasi tambahan tersebut bernama VPN. Aplikasi ini 

digunakan bersamaan saat mengakses aplikasi-aplikasi yang terblokir. Beberapa aplikasi VPN ini berbayar atau hanya 

bisa digunakan dalam jangka waktu tertentu (trial), tetapi ada juga aplikasi VPN yang sepenuhnya bisa digunakan 

secara gratis. Berikut adalah beberapa aplikasi VPN dan Freegate yang bisa diandalkan : 

 

 

 

 

 

 

 

             Spotflux          Betternet                     SurfEasy VPN                              Psiphon 

 

 

 

 

 

 

                                            Freegate              Tianya  
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3.9 Jasa Pengiriman Barang dan Dokumen 

 Jasa pengiriman barang ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, membantu kita mengirim barang 

dan dokumen ke antar kota di Tiongkok maupun ke luar wilayah Tiongkok. Proses pengiriman barang di Tiongkok 

tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Harga dan jangka waktu pengiriman barang pun juga bervariasi.   

1. 中国邮政 [zhōng guó yóu zhèng] atau China Post (EMS) 

 

 

 

China Post (EMS) adalah jasa pengiriman barang yang sistem kerja nya sama dengan Pos Indonesia. China 

Post (EMS) tidak hanya melayani pengiriman antar kota di Tiongkok tapi juga melayani pengiriman antar 

negara. Jangka waktu pengiriman barang atau dokumen antar kota di Tiongkok berkisar 4-5 hari, sedangkan 

pengiriman barang atau dokumen antar negara berkisar 1-2 minggu. 

2. 顺丰速运 [shun fēng sù yùn] atau SF Express 

 

 

 

Pengunaan jasa pengiriman barang atau dokumen SF Express ini lebih mahal dibandingkan pengunaan jasa 

pengiriman barang lain, dikarenakan jangka waktu pengiriman barang atau dokumen hanya berkisar 1-2 hari 

saja. Apabila dalam keadaan terburu-buru, teman-teman bisa mengandalkan jasa pengiriman SF Express 

untuk membantu teman-teman mengirimkan barang atau dokumen dalam waktu singkat.  

3. 韵达快递 [yùn dá kuài dì] atau YUNDA Express    6. 申通快递 [shēn tōng kuài dì] atau STO Express 

 

 

4. 圆通快递 [yuán tōng kuài dì] atau YTO Express    7. 中通快递 [zhōng tōng kuài dì] atau ZTO Express 

 

 

5. 天天快递 [tiān tiān kuài dì] atau TTK Express    8. 百世汇通 [bǎi shì huì tōng] atau Best Express 

 

 

 

YUNDA Express, YTO Express, TTK Express, STO Express, ZTO Express dan Best Express adalah 

jasa pengiriman barang atau dokumen yang hanya melayani pengiriman antar kota di Tiongkok. Jangka waktu 

pengiriman barang atau dokumen berkisar 4-5 hari. Harga pengiriman barang pun sangat terjangkau bila 

dibandingkan dengan China Post (EMS) dan SF Express.  
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 Bagaimana dengan pengiriman barang atau dokumen dalam jumlah besar ke Indonesia? Pertanyaan tersebut 

seringkali terbersit dikalangan para pelajar Indonesia yang bersekolah di Tiongkok. Tidak sedikit para pelajar 

Indonesia yang bersekolah sembari melakukan bisnis atau jual beli barang antar Tiongkok-Indonesia atau mungkin 

juga saat masa pembelajaran di Tiongkok sudah habis tentunya teman-teman perlu jasa pengiriman barang untuk 

mengirimkan barang-barang pribadi ke Indonesia yang tidak memungkinkan untuk ditinggal di Tiongkok.  

 High Way Logistic bisa membantu teman-teman melakukan pengiriman barang atau dokumen dalam 

jumlah besar ke Indonesia. High Way Logistic akan menjemput langsung paket barang yang akan dikirimkan ke 

Indonesia dan akan mengantarkan paket barang sampai tempat tujuan (door to door).  

 Teman-teman bisa memilih pengiriman barang atau dokumen jalur udara atau jalur laut. Untuk jalur udara 

hanya membutuhkan waktu 8-10 hari, sedangkan biaya untuk pengiriman barang jalur udara adalah ¥100/kg dan 

minimum pengiriman barang adalah 3 kg. Untuk jalur laut membutuhkan waktu lebih lama yaitu satu setengah bulan, 

biaya untuk pengiriman barang jalur laut adalah ¥600-¥650/box (harga tergantung berat box dan lokasi pengambilan 

barang di Tiongkok), minimum pengiriman barang adalah 2 box. Maximum berat per box adalah 40 kg, untuk 

penambahan kuota dikenakan biaya ¥15/kg. Box sudah disiapkan oleh High Way Logistic.  

Contact Information High Way Logistic 

WeChat  : highwaylogistic 

Telephone  : +86 130-5151-8939 

BBM  : 74058dfc 

Website  : www.hw-logistic.com 

 

3.10 Bekerja Paruh Waktu 

 Untuk mengisi akhir pekan dan masa liburan, tidak sedikit pelajar Indonesia yang memilih untuk bekerja. 

Selain dapat memperoleh uang tambahan, pengalaman kerja juga tentunya merupakan salah satu hal yang sangat 

berharga selama kita mencoba kesempatan bekerja paruh waktu.   

 Hanya saja salah satu hambatan saat kita mencari kerja di Tiongkok adalah keterbatasan bahasa. 

Dikarenakan banyaknya penduduk di Tiongkok yang tidak fasih berbahasa inggris, tentunya penguasaan bahasa 

mandarin sudah menjadi syarat mutlak untuk para pelajar agar bisa bekerja paruh waktu. Penguasaan bahasa mandarin 

bisa menguntungkan kedua belah pihak baik pencari kerja dan pemberi pekerjaan.  

 Sulit memang bagi siswa asing untuk mencari kerja paruh waktu di Tiongkok, hanya saja kesempatan itu 

pasti ada, tergantung kebijakan dari sekolah atau universitas tempat teman-teman belajar dan aturan tempat kalian 

mencari kerja.   

 Teman-teman bisa mulai mencari info pekerjaan dari sesama pelajar Indonesia atau juga bisa melihat info 

lowongan kerja full time atau paruh waktu di 58.com. Melalui situs tersebut teman-teman dapat memilih ingin bekerja 

sebagai apa dan dengan penghasilan berapa. Dalam situs tersebut juga sudah dijelaskan beberapa persyaratan yang 

harus dipenuhi, keuntungan apa saja yang akan didapat dan juga sudah terlampir kontak yang bertanggung jawab atas 

pekerjaan tersebut sehingga memudahkan teman-teman untuk bisa berkomunikasi langsung dengan orang yang 

memberi pekerjaan.  
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3.11 Kamus Kecil Bahasa Mandarin 

 1. 您好! [nín hǎo] / 你好! [nǐ hǎo] : Hello ! 

 Penggunaan kata “您” lebih sopan dibandingkan kata “你”. Kata “您” digunakan kepada senior, orang 

yang lebih tua atau orang mempunyai jabatan dan status lebih tinggi. Hal ini juga dapat digunakan kepada sesama 

agar terdengar lebih formal dan sopan.  

 2. 你好吗? [nǐ hǎo ma]  : Apa Kabar? 

 3. 早上好 [zǎo shàng hǎo]  : Selamat Pagi 

   下午好 [xià wǔ hǎo]    : Selamat Siang 

      晚上好 [wǎn shàng hǎo]  : Selamat Malam 

 4. 你是哪国人? [nǐ shì nǎ guó rén] : Dari negara mana kamu berasal? 

 5. 印度尼西亚 [yìn dù ní xī yà]  : Indonesia 

   印尼人 [yìn ní rén]   : Orang Indonesia  

   印尼语 [yìn ní yǔ]   : Bahasa Indonesia 

 6. 你去哪儿 [ní qù nǎ ér]  : Kamu mau pergi kemana? 

 7. 留学生 [liú xué shēng]   : Siswa Asing  

 8. 今天几号? [jīn tiān jǐ hào]  : Tanggal berapa hari ini? 

 Di Tiongkok, keterangan tanggal dibaca dan ditulis dengan urutan 年 [nián] atau tahun, 月 [yuè] atau bulan, 

日 [rì] atau hari. Dalam pengucapan, kata “日” diganti dengan “号 [hào]”.  

 9. 现在几点? [xiàn zài jǐ diǎn]  : Jam berapa sekarang? 

 10. 你在干嘛? [nǐ zài gān má] : Kamu sedang apa? 

 11. 我不知道 [wǒ bù zhī dào] : Saya tidak tahu 

 12. 谢谢 [xiè xiè]    : Terima Kasih 

 13. 对不起 [duì bù qǐ]   : Maaf 

 14. 没关系 [méi guān xì]   : Tidak apa-apa (it doesn’t matter) 

 15.不用谢 [bù yòng xiè] / 不客气 [bù kè qì]  : Sama-sama (you’re welcome) 

 16. 你叫什么名字? [nǐ jiào shénme míng zì]  : Siapa nama kamu?  

 17. 祝你生日快乐 [zhù nǐ shēng rì kuài lè]  : Selamat Ulang Tahun 

 18. 这个多少钱? [zhè gè duō shǎo qián] : Berapa harganya? 

 19. 准备好了吗? [zhǔn bèi hǎo le ma] : Apakah kamu sudah siap? 

 20.认识你很高兴 [rènshi nǐ hěn gāo xìng] :  Senang berkenalan dengan kamu 
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     @ppitiongkok 

 

  PPI Tiongkok  

 

http://ppitiongkok.org/ 

 

  

   

 

PARADOK ini merupakan program kerja dari Tim Survey Departemen Akademis dan Pengembangan Anggota PPI 

Tiongkok tahun 2015-2016 yang dibuat oleh Debi Nindia Putri dan Samuel Wijaya. 

*Apabila dalam PARADOK terdapat informasi yang sekiranya kurang berkenan, kami sangat terbuka untuk kritik 

dan saran demi kesempurnaan buku panduan belajar ini, Anda bisa menghubungi layanan customer service kami di 

cs@ppitiongkok.org atau ppitiongkok@hotmail.com. Terima Kasih  
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