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Di Bank of China Cabang Jakarta, kami 
selalu berusaha untuk memberikan layanan 
keuangan yang nyaman dan menyeluruh 
di rumah maupun di luar negeri dan untuk 
kebutuhan Anak Anda saat sedang belajar di 
luar negeri.

Panduan ini bertujuan membantu anda 
dalam merencanakan dan mempersiapkan 
belajar keluar negeri, terutama ke China / 
Hong Kong untuk Anak Anda.

Belajar Keluar negeri adalah keputusan 
krusial yang akan memberikan kesempatan 
unik untuk pertumbuhan dan perkembangan 
pribadi Anak Anda, tidak hanya dalam hal 
akademik tapi juga dapat membentuk 
karakter seseorang dan menciptakan 
jaringan bisnis untuk masa depan.
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Anda tidak harus menjadi siswa yang 
memiliki nilai sempurna, namun 
pada umumnya ada kr i ter ia 
tertentu yang harus Anda penuhi 
untuk belajar di luar negeri.

1.Sumber: UNESCO Institute for Statistics, per 5 Mei 2020

Mari kita lihat apakah 
belajar di luar negeri 
cocok untuk Anak Anda?

Belajar keluar negeri 
telah menjadi tren saat ini1

      Kemampuan berbahasa asing: Kemampuan 
berbahasa  Inggr i s  yang  ba i k  dan  mina t 
mempelajari bahasa asing (seperti Mandarin) juga 
sangat penting untuk belajar keluar negeri.

      Kemampuan Finansial: Belajar keluar negeri 
adalah suatu komitmen besar untuk keuangan 
keluarga Anda. Pastikan Anda memiliki simpanan 
yang cukup untuk saat ini dan juga masa depan.

      Perkembangan Karier: Sudah menjadi hal yang 
umum bahwa siswa luar negeri memilih untuk 
memulai karir mereka di luar negeri setelah 
kelulusan. Dalam hal ini , Anak Anda harus 
memiliki pemahaman yang baik mengenai struktur 
ekonomi, kekuatan industri dan komersial serta 
pasar kerja di negara tujuan.

      Kemampuan untuk hidup mandiri :  Anak 
Anda harus memiliki persiapan psikologi untuk 
menghadapi masalah yang mungkin akan 
dihadapi saat hidup merantau di luar negeri.

Tahap 1:  Memulai Perencanaan

D i  b e b e r a p a  t a h u n 
terakhir, jumlah siswa Asia 
Tenggara yang memilih 
u n t u k  m e n e m p u h 
pendidikan keluar negeri 
cenderung stabil dengan 
jumlah di atas 250.000.

Tahun
Jumlah 
Siswa

2017 279,000

2016 283,000

2015 248,000

Tujuan teratas Bidang Studi Top

Australia, 
US, UK, Jepang, 

China

Administrasi Bisnis, 
Kesehatan & 

Kesejahteraan, Seni 
& Humaniora, Ilmu 
Pengetahuan Alam 
& Matematika, IT & 
Teknik, Ilmu Sosial, 

Pendidikan
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Menabung dengan cerdas memiliki 
peran penting, Kami dengan senang hati 
memberikan Anda opsi investasi menarik, 
seperti: Deposito berjangka, Program 
Simpanan, Asuransi, dan lain-lain.

1. Sumber: AS, Inggris, Kanada & Australia: QS TOPUNIVERSITIES, 2019
 China: Studyportals, 2020
 Hong Kong: Education Bureau, HKSAR government, 2020
 Singapura: Studylink, 2020
 Jepang: Motivist Japan, 2019
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Perencanaan 
Keuangan untuk 
Pendidikan Tidak ada kata ter la lu awal  untuk 

memulai perencanaan pendidikan, 
karena hal ini adalah salah satu investasi 
penting untuk keluarga anda. Biasanya 
anda akan menyisihkan simpanan 
dana khusus untuk membayar biaya 
sekolah berikut biaya pendidikan 
lainnya, serta biaya hidup. Mari kita 
l ihat berapa biaya untuk belajar di 
universitas luar negeri selama 4 tahun di 
tempat tujuan populer dibawah ini :

Negara Biaya per Tahun

US Dimulai dari $42,000

UK Dimulai dari $32,000

Kanada Dimulai dari $34,000

Australia Dimulai dari $37,000

China Dimulai dari $10,000

HK Dimulai dari $22,000

Singapura Dimulai dari $17,500

Jepang Dimulai dari $12,000

(Mata Uang: USD) 



Setiap orang tua pasti ingin memberikan yang 
terbaik untuk anak-anak mereka dengan memberikan 
pendidikan terbaik yang akan membuka banyak 
peluang serta masa depan yang menjanjikan. 
Kami siap membantu anda dalam merencanakan 
pendidikan anak-anak anda.

Kami menyediakan berbagai pelayanan untuk anda :

Persiapkan rencana pendidikan 
untuk anak-anak anda dengan Bank 
of China Cabang Jakarta. 

Simpanan Pendidikan

   dana untuk rencana 
pendidikan anak-anak 
anda dalam mata uang 
CNY

   pengembalian nilai 
investasi dijamin untuk 
dana pendidikan anak 
anda di china

   manfaat perlindungan 
jiwa tambahan

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang layanan perencanaan keuangan 
kami, jangan ragu untuk menghubungi kami di cabang terdekat!

Back to Index page
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  Beasiswa untuk belajar bahasa   
Mandarin di China

Banyak universitas yang menawarkan beasiswa 
belajar Bahasa Mandarin untuk siswa internasional. 
Beasiswa belajar Bahasa mandarin adalah beasiswa 
yang paling terkenal untuk orang asing yang 
tertarik untuk belajar bahasa Mandarin. Anda dapat 
menemukan 10 universitas terbaik yang menawarkan 
beasiswa untuk siswa berbahasa Mandarin dari 
tautan dibawah ini.

Terkenal sebagai negara terpadat 
di bumi (sekitar 1.3 miliar pada 
2019), China adalah rumah bagi 
beberapa kota terbesar di dunia. 
Sejak reformasi ekonomi dan 
kebijakan pembukaan di tahun 
1978, China telah menjadi salah 
satu negara dengan pertumbuhan 
ekonomi utama yang tercepat 
di dunia.  50 perusahaan terbaik 
dunia melakukan bisnis di negara 
ini. Sejalan dengan pertumbuhan 
ekonomi yang cepat, kualitas 
pendidikan juga meningkat dan 
mendapatkan popular i tas di 
kalangan pelajar di seluruh dunia.

1.Sumber: Menteri Pendidikan Republik Rakyat China, 2018
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Belajar di China 
Tahap 2: Pemilihan Negara / Wilayah

Sekilas mengenai 
Negara China

  Bahasa Mandarin

Belajar bahasa Mandarin akan membuka jendela 
unik ke salah satu peradaban terkaya dan paling 
kuno di dunia. Saat Anda mulai mempelajari bahasa 
Mandarin, Anda akan mulai mempelajari tentang 
sejarah China, nilai-nilai budaya, kepercayaan filosofis 
dan agama, dan tradisi estetika.

Bahasa Mandarin adalah bahasa yang umum 
digunakan oleh pemerintah, pendidikan, dan media 
di China. Meskipun ada banyak dialek dan bahasa 
lokal, bahasa Mandarin adalah bahasa resmi dan 
digunakan hampir di semua tempat di negara ini. 
Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan 
China di bidang ekonomi maupun area lain, bahasa 
Mandarin pun menjadi lebih penting dalam konteks 
global. Klik tautan berikut sebagai referensi untuk 
mempelajari Bahasa Mandarin.

klik disini

klik disiniPendidikan 
di China

China memiliki sejarah panjang dalam penyediaan layanan pendidikan 
bagi pelajar internasional, China pun telah melakukan investasi besar dalam 
pendidikan selama beberapa dekade terakhir ini, untuk itu tidak mengherankan 
jika jumlah pelajar internasional terus meningkat. Berdasarkan data terbaru dari 
Menteri Pendidikan Republik Rakyat China, ada lebih dari 490.000 pelajar 
internasional yang memilih untuk belajar ke negeri China1

Back to Index page

https://www.chinaeducenter.com/en/learnchinese/learnchinese.php
https://www.chinesescholarshipcouncil.com/chinese-language-scholarships-in-china


 Kualitas Pendidikan telah diakui seluruh dunia
Pemerintah China telah menandatangani perjanjian kesepakatan atau biasa 
disebut MRA/Mutual Recognition Agreement di bidang kualifikasi akademi dengan 
65 negara dan wilayah. Hal ini menyebabkan kualifikasi akademis yang diberikan oleh 
universitas China akan diakui oleh sebagian besar negara maju di dunia.

 Biaya Hidup yang Terjangkau
Menempuh pendidikan tinggi di China dianggap lebih terjangkau dibandingkan dengan 
Negara lain. Biaya hidup untuk tinggal di China relatif rendah, maka dari itu siswa dapat 
meminimalisasi biaya pendidikan mereka selama proses belajar mengajar. Selain itu, 
ada berbagai beasiswa dari pemerintah, universitas, yayasan dan perusahaan, yang 
dirancang untuk mendukung siswa internasional dari berbagai disiplin akademis. 

 Peluang Kerja yang Menjanjikan
Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi utama tercepat di dunia, 
berbagai bidang di sektor industri China yang sedang dalam proses pengembangan 
dipastikan membutuhkan tenaga kerja yang berbakat di bidang ini. Banyak pula 
perusahaan nasional dan pengusaha dari seluruh dunia datang ke China dan memulai 
bisnis, membuat sebagian besar pasar China yang besar.

1. Sumber: numbeo, 2020

Aplikasi pembayaran seluler seperti Alipay dan WeChat Pay mengubah China menjadi masyarakat 
yang tidak lagi memanfaatkan uang tunai atau dikenal dengan istilah cashless society. Kehidupan 
dengan uang tunai ataupun kartu kredit bukan lagi yang utama selama Anda memiliki ponsel. 

Untuk akomodasi, pelajar internasional dapat memilih untuk tinggal di dalam asrama kampus 
atau di luar kampus. Biaya hidup tinggal di asrama jauh lebih murah bila dibandingkan dengan 
tinggal di apartemen, dengan demikian tinggal di asrama menjadi pilihan utama bagi mayoritas 
pelajar internasional.

Dengan meningkatnya popularitas ponsel pintar 
atau dikenal dengan kata smartphone, kehidupan 
di China saat ini menjadi digital dan nyaman.

(Mata Uang: RMB) 

Kota Makanan & Biaya 
Hidup Lainnya /Bulan

Asrama /
Semester

Beijing 3,500 13,000

Shanghai 3,900 11,000

Guangzhou 3,100 5,000

Xiamen 3,000 5,000

Hangzhou 3,000 6,000
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Mengapa harus belajar di China?

Tinggal di China

Biaya hidup di berbagai provinsi 
di China sangatlah variatif. Beijing, 
Shangha i  a t au  Guangzhou 
umumnya membutuhkan biaya 
lebih tinggi dibandingkan dengan 
provinsi lain di China.1

Back to Index page

https://www.numbeo.com


Belajar di 
Hong Kong

  Bahasa

Di Hong Kong, Bahasa resmi yang digunakan di Hong 
Kong adalah Bahasa Mandarin dan Inggris. Bahasa 
Inggris banyak digunakan di Pemerintahan, organisasi 
publik, lembaga hukum tersier serta sektor profesional 
dan bisnis. Bahasa Inggris digunakan sebagai media 
pengajaran di sebagian besar program sekolah 
menengah dan Anda akan mendapat pelajaran khusus 
bahasa Mandarin di institusi pilihan Anak Anda. 

Hong Kong memiliki reputasi yang kuat di bidang penelitian dan inovasi, 
memberikan dasar yang kuat untuk sistem pendidikan yang beragam 
dan berkembang dengan baik. Universitas di Hong Kong juga telah 
menginvestasikan sumber dayanya untuk menarik mahasiswa internasional, 
termasuk menawarkan beasiswa untuk membuat pendidikan menjadi lebih 
mudah dicapai.

  Pendidikan dengan 
Kualitas Tinggi

Ada beberapa institusi tersier dengan 
peringkat internasional di Hong 
Kong, yang meliputi The Hong Kong 
University of Science and Technology 
(HKUST), University of Hong Kong 
(HKU), and the Chinese University of 
Hong Kong (CUHK). Beberapa institusi 
ini menawarkan program pendidikan 
yang terkemuka dan terstruktur 
dengan baik hingga pendidikan 
gelar doctor. Sebagian besar dari 
universitas tersebut juga menjalankan 
program kurikulum gabungan dengan 
universitas-universitas top di luar negeri.

  Lokasi Yang Strategis
 
Secara eksternal, sebagai salah satu 
pusat keuangan global utama, Hong 
Kong adalah pusat penting bagi 
Negara China dalam membangun 
konektivitas yang kuat dengan pasar 
internasional. Secara eksternal, yang 
terkait erat dengan Shenzhen dan 
kota-kota lain di Greater Bay Area, 
Hong Kong memainkan peran penting 
dalam pengembangan strategis jangka 
panjang di kawasan ini. Pada saat 
bersamaan, Hong Kong juga turut andil 
dalam menjaga hubungan kerjasama 
yang kuat dengan Beijing dan Shanghai.

  Peluang Kerja yang 
Luas1

Sebaga i  sebuah  pusa t 
keuangan internasional , 
Hong Kong telah menjadi 
rumah dari anak perusahaan 
atau bahkan kantor pusat 
dari banyak perusahaan 
terkenal didunia. Seiring 
dengan pengembangan di 
wilayah strategis Greater Bay 
yang membuka kesempatan 
berkarir untuk generasi muda 
yang berambisi dan berbakat.

Hong Kong adalah kota 
metropolis internasional yang 
sangat makmur dan salah 
satu dari 3 pusat keuangan 
terbesar di dunia.

Mengapa Belajar di Hong Kong?
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Sekilas Mengenai 
Hong Kong

Pendidikan 
di Hong Kong

1. Sumber: braingainmag.com, 2018

Back to Index page

https://www.braingainmag.com/why-hong-kong-is-a-great-study-destination.htm


Tinggal di 
Hong Kong

1. Sumber: Education Bureau, HKSAR government, 2019

Hong Kong adalah tempat unik di mana timur bertemu 
barat dan lama bertemu baru. Di kota metropolitan 
yang ramai penduduk seperti Hong Kong, biaya hidup 
tidaklah murah. Memang, biaya sewa tempat tinggal dan 
makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya setara dengan 
kehidupan di New York dan London. Tetapi, Anda dan Anak 
Anda masih dapat menemukan barang murah dengan 
kualitas bagus serta makanan murah dengan rasa yang 
menggugah selera.

Selain itu, transportasi, telekomunikasi dan layanan 
kesehatan publik di Hong Kong cenderung lebih 
terjangkau daripada beberapa negara di Eropa dan 
Amerika Utara. Ada pula potongan harga/harga khusus 
untuk pelajar untuk beberapa layanan seperti Kartu 
Octopus (lihat transportasi di langkah 4) dan tiket masuk 
acara seni dan budaya.

Biaya tinggal di hostel atau asrama kampus sekitar HK$5.000 sampai HK$15.000 
(setara dengan US$650 sampai US$2.000) per semester. Biaya tersebut akan 
sulit didapat untuk tempat tinggal di luar kampus, Anak anda juga membutuhkan 
HK$30.000 hingga HK$50.000 per tahun untuk biaya hidup lainnya, termasuk 
makanan, hiburan, transportasi, dan barang pribadi, hal ini bergantung pada 
seberapa besar kebutuhan hidup anak anda.1
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Sebagian besar kursus dan 
Program d i tawarkan  da lam 
bahasa Inggris dan Mandarin. 
Jika Anda memilih untuk belajar 
dalam bahasa Mandarin, Anda 
ha rus  membuk t i kan  bahwa 
kemampuan bahasa Anda akan 
memenuhi standar pengajaran. 
Aturan yang sama berlaku jika 
Anda memil ih untuk bela jar 
dalam bahasa Inggris tetapi itu 
bukan bahasa utama Anda.

Peringkat  
di China

Peringkat 
Dunia Nama Universitas

1 15 Universitas Tsinghua

2 23 Universitas Peking

3 34 Universitas Fudan

4 47 Universitas Zhejiang

5 53
Universitas Shanghai 

Jiao Tong

2. Sumber: QS World University Rankings 2021,2020

1. Sumber: Ministry of Education od People’s Republic of China, 2018

Pertama, Anda harus menentukan daerah yang cocok bagi 
Anak Anda untuk menempuh pendidikan. Beijing, Shanghai, 
provinsi Jiangsu, provinsi Zhejiang dan provinsi Liaoning 
menjadi favorit lima besar untuk belajar di China, menurut 
Departemen Pendidikan Republik Rakyat China.1

Ada banyak universitas dan perguruan tinggi berkualitas tinggi di China. 
Sebagai referensi, universitas terbaik pada tahun 2021 berdasarkan 
QS World University Ranking adalah sebagai berikut2:

10 / Tahap 3: Pemilihan Universitas dan Program Pendidikan

Universitas di China

Tahap 3:  Pemilihan Universitas dan 
Program Pendidikan
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Chinese Proficiency Test (HSK) adalah tes standar 
internasional untuk kemahiran berbahasa China/Mandarin, 
yang dirancang untuk menguji kemahiran/kelancaran 
berbahasa penduduk non-China.

Saat bersiap untuk belajar di China, penting untuk menghitung berapa banyak 
uang yang Anda perlukan untuk menutupi pengeluaran Anda. Berikut adalah 
beberapa informasi tentang rata-rata studi dan biaya hidup di 5 kota besar1:

  Beasiswa 
Ada berbagai beasiswa dari pemerintah, universitas, yayasan dan perusahaan, yang dirancang untuk 
mendukung siswa internasional dari disiplin ilmu yang berbeda.
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Ujian HSK

Biaya Program Pendidikan dan Beasiswa

(Mata Uang: RMB)

Kota Program Sarjana/ 
Tahun

Program Sarjana yang diajarkan 
dalam bahasa inggris / Tahun

Program Bahasa 
Mandarin / Tahun

Beijing 26,000 30,000 19,000

Shanghai 24,000 65,000 19,000

Guangzhou 28,000 26,000 17,000

Hangzhou 25,000 63,000 18,000

Xiamen 25,000 38,000 26,000

1. Sumber:

  Beijing: Budget for Undergraduate Students (Beijing Institute of Technology), Budget for Language Students (Beijing Institute 
of Technology), Tuition Fees(Beijing Normal University), Tuition Fees (Peking University), Tuition Fees for Undergraduate 
Students (Beihang University), Tuition Fees for English-taught Undergraduate Programme (Beihang University), Tuition Fees for 
Chinese Language Programme (Beihang University)

  Shanghai: SJTU Undergraduate Programs in Chinese for International Students, SJTU Undergraduate Programs in English 
for International Students, Shanghai Jiao Tong University Long-term Chinese Language Course (Full time), Tuition Fees for 
Undergraduate Students (Fudan University), Tuition Fees for Chinese Language Programme (Fudan University), Tuition Fees 
for Undergraduate Students (Tongji University), Tuition Fees for Chinese Language Programme (Tongji University) Guangzhou: 
Admission (Sun Yat-sen University), Tuition Fees for international Students (South China University of Technology)

  Hangzhou: Tuition Fees for Undergraduate Students (Zhejiang University), Tuition Fees for Chinese Language Programme 
(Zhejiang University)

  Xiamen: Tuition Fees for international Students (Xiamen University)
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Biaya kuliah yang dibayarkan oleh pelajar internasional di Hong Kong bervariasi, sesuai 
dengan tingkat studi dan program Pendidikan yang dipilih. Kisaran biaya dimulai dari HK$ 
90.000 hingga HK$ 265.000 (sekitar US $ 11.500 hingga US $ 34.000)3per tahun.

Sejumlah beasiswa dan penghargaan 
ditawarkan oleh Pemerintah HKSAR, 
lembaga pasca sekolah menengah dan 
organisasi publik atau swasta lainnya untuk 
membantu pelajar non-lokal membiayai 
pendidikan mereka di Hong Kong

Peringat di 
Hong Kong

Perangkat 
Dunia Nama Universitas

1 22 The University of Hong 
Kong

2 27
The Hong Kong 

University of Science 
and Technology

3 43 The Chinese University 
of Hong Kong

4 48 City University of Hong 
Kong

5 75 The Hong Kong 
Polytechnic University

Hong Kong memiliki banyak institusi kelas dunia. Beberapa universitas di 
HK berada di peringkat 50 besar oleh Quacquarelli Symonds (QS). Mereka 
menyelenggarakan Program manajemen bisnis eksekutif terbaik dunia, dan juga 
menawarkan beragam program bersama yang bekerja sama dengan universitas 
bergengsi di seluruh dunia. Sebagai referensi, 5 universitas peringkat teratas pada 
tahun 2020 berdasarkan QS World University Ranking adalah sebagai berikut1:

1. Sumber: QS World University Ranking 2021, 2020

3. Sumber: Education Bureau, HKSAR

2. Sumber: Education Bureau, HKSAR

Beasiswa untuk pelajar dari negara 
/ wilayah di sepanjang Belt and 
Road:

  Ada juga beasiswa yang ditujukan untuk 
negara-negara Asia Tenggara, yang terbuka 
untuk palajar dari Indonesia, Malaysia, 
Thailand dan Myanmar untuk mendaftar.
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Karena institusi di Hong Kong menikmati 
otonomi tingkat tinggi dalam penerimaan 
siswa, persyaratan untuk penerimaan 
siswa dapat bervariasi dari satu institusi 
ke institusi lainnya, dan dari Program 
ke Program. Lembaga akan membuat 
keputusan pener imaan teru tama 
berdasarkan prestasi (misalnya Prestasi 
akademik dan non-akademik lainnya) 
dari aplikasi individual.

Beberapa institusi dapat mengundang 
pelamar untuk menghadiri wawancara, 
yang kinerjanya saat wawancara juga 
akan dipertimbangkan. Anda disarankan 
untuk membaca informasi kursus yang 
disediakan oleh institusi dengan hati-hati 
dan menghubungi institusi yang ingin 
Anda ajukan jika Anda memerlukan saran 
dan klarifikasi lebih lanjut2.

Universitas di Hong Kong

Biaya Pendidikan & Beasiswa

  Beasiswa di Hong Kong

Kunjungi website HKSAR Education Bureau untuk 
informasi lebih lanjut 

Back to Index page
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https://www.edb.gov.hk/en/index.html


Apakah Anak Anda akan pergi ke luar negeri atau baru saja 
menerima tawaran dari universitas di luar negeri, kami hadir 
di sini untuk menyediakan berbagai layanan keuangan yang 
komprehensif untuk Anda.

Surat Pernyataan 
/ Bank Statement
Untuk perihal 
pendaftaran visa 
pelajar

Asuransi:
Lindungi anak Anda 
apabila terjadi 
kecelakaan dan 
kebutuhan medis saat 
belajar di luar negeri

Pertukaran 
Mata Uang:
Menukar mata uang CNY, 
HKD, USD via Internet 
Banking (BOCNET) atau 
dengan mengunjungi 
cabang terdekat kami.

Biaya Transfer yang 
Terjangkau:
Untuk membayar biaya 
sekolah dan kebutuhan 
sekolah lainnya, biaya 
akomodasi, dan biaya lainnya.

Rekening Luar Negeri:
Kami menawarkan layanan 
pengaturan perjanjian waktu 
untuk membuka rekening di 
China1 dan Hong Kong2. Setelah 
anak Anda tiba di kota tujuan, tim 
BOCHK akan menghubunginya 
dan membantu menyelesaikan 
prosesnya.

Layanan Perbankan untuk 
Persiapan Keberangkatan

Catatan:
1.  Bank of China adalah bank dunia yang berpusat di negara China, menawarkan layanan komprehensif, dengan jangkauan 

operasional hingga ke seluruh dunia. Bank of China telah tersebar di 57 negara dan wilayah. Bank telah membentuk layanan 
yang relatif komprehensif dengan jaringan mendunia.

2.  Bank of China (Hong Kong) ("BOCHK") adalah salah satu dari tiga Bank penerbit uang kertas di Hong Kong. Bank memiliki 
jaringan cabang terbesar dan beragam layanan keuangan, yang mencakup hampir 200 cabang, lebih dari 280 outlet yang 
menyediakan layanan perbankan mandiri, dan lebih dari 1.000 set fasilitas mesin perbankan mandiri, dan fasilitas elektronik 
seperti internet banking dan mobile banking.

3.  Promosi biaya transfer/pengiriman uang diberlakukan syarat & ketentuan dan dapat berubah sewaktu-waktu, untuk 
bertransaksi atau info lebih lanjut dapat menghubungi atau mengunjungi cabang terdekat.

Tahap 4:  : Ayo Bersiap! 

Rekening Bank 
di Indonesia:
Kunjungi cabang bank 
terdekat kami untuk 
membuka rekening 
hanya dengan beberapa 
tahap sederhana

Kartu Debit 
UnionPay:
Dengan mengunakan 
kartu debit ini, Anda dapat 
menabung dengan mata uang 
IDR dan RMB ke rekening 
bank; anak Anda dapat 
menarik uang dari ATM apa 
pun yang berlogo UnionPay di 
luar negeri (Khususnya China 
/ Hong Kong); dan berbelanja 
di toko dengan pembayaran di 
mesin EDC yang menampilkan 
logo UnionPay, semua tanpa 
biaya administrasi.
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Visa China

Semua pelajar internasional yang datang ke China untuk belajar diharuskan 
untuk menjalani pemeriksaan medis sebelum atau setelah memasuki China. 
Pelajar mungkin perlu lulus pemeriksaan medis sebelum mengajukan 
visa. Mereka kemudian harus menyerahkan surat keterangan Pemeriksaan 
Fisik yang formal dan dilampirkan bersama dengan surat pendaftaran visa 
mereka. Informasi persyaratan lebih lanjut dapat menghubungi universitas 
terkait atau Pusat pendaftaran visa China.

  X1- visa: menetap selama >180 hari  
  X2 - visa: menetap selama =<180 hari

  paspor aktif atau setidaknya masih memiliki 6 bulan masa berlaku dan 
halaman visa kosong
  formulir aplikasi visa yang diisi lengkap dengan pas foto berwarna terbaru
  Salinan asli / fotokopi surat penerimaan dari universitas terkait

Setelah anak Anda diterima di universitas dan memiliki surat penerimaan/
Admission Letter, anak Anda perlu mengajukan permohonan visa. Ini dapat 
dilakukan di kedutaan besar China di Indonesia.

Untuk mendaftar visa pelajar, Anak Anda membutuhkan:

Pemeriksaan Kesehatan
(hanya berlaku untuk tempat tujuan ke China)

Visa

Ketika pelajar mengajukan permohonan izin tinggal di China, mereka 
harus menyerahkan Surat Pemeriksaan Fisik yang menyatakan bahwa 
mereka telah lulus pemeriksaan fisik. Mereka akan membutuhkan izin 
tinggal untuk beberapa kali masuk atau keluar negara China dalam 
periode tertentu.
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Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi 
Chinese Visa Application Service Centre website klik disini

http://id.china-embassy.org/indo/lsqw/


Setelah anak Anda diterima di suatu institusi / 
universitas, ia harus mendapatkan visa pelajar 
atau izin masuk. Secara umum, siswa non-lokal harus 
dicalonkan / disponsori oleh lokal yang dapat berupa 
sebuah lembaga pendidikan yang bersedia menjamin 
pendidikan atau perorangan. Juga, pastikan untuk 
melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan. 
Proses pendaftaran visa atau izin masuk untuk 
belajar, biasanya akan memakan waktu enam minggu 
yang terhitung setelah penyerahan semua dokumen 
yang diperlukan. Jadi siapkan secepat mungkin 
diawal!

Informasi lebih lanjut mengenai dokumen yang 
dibutuhkan dapat mengunjungi 
website HK immigration office.

Visa Hong Kong

Back to Index page
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https://www.google.co.id/search?client=safari&hl=en-id&ei=C6X9XsXUHa7D3LUPorWRiAI&q=pengajuan+visa+pelajar+indonesia+ke+hongkong&oq=pengajuan+visa+pelajar+indonesia+ke+hongkong&gs_lcp=ChNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwEAxQAFgAYPgeaABwAHgAgAFHiAFHkgEBMZgBAA&sclient=mobile-gws-wiz-serp


Mendapatkan polis asuransi sangat penting ketika belajar di luar 
negeri. Ini memberi anak Anda perlindungan yang tepat dan 
menanggung biaya medis dan darurat ketika sesuatu yang 
tidak diinginkan terjadi.

China berkembang dengan sangat cepat dan saat ini 
telah menjadi cashless society atau masyarakat tanpa 
uang tunai. Penduduk tidak lagi keluar dengan membawa 
uang tunai, mereka membayar dengan menggunakan 
telepon genggam mereka. Berikut ini adalah dua 
sistem pembayaran elektronik paling populer di 
daratan Tiongkok:

Pembayaran di China

  WeChat Pay
WeChat Pay adalah fitur pembayaran yang 
terintegrasi ke dalam aplikasi WeChat. 
Ini memungkinkan pengguna untuk 
menyelesaikan pembayaran dengan cepat 
dengan menggunakan telepon pintar atau 
dikenal dengan smartphone.

  Alipay
Alipay adalah platform pembayaran virtual yang 
memfasilitasi pembayaran yang aman secara online. 
Jika pengguna sudah memiliki kartu kredit, ia hanya 
perlu mengunduh aplikasi Alipay dan mendaftar 
da lam beberapa langkah sederhana .  Per lu 
diperhatikan bahwa beberapa fitur dari Alipay hanya 
berfungsi dengan kartu kredit (atau debit) yang 
dikeluarkan di China.

  Kartu Octopus
Kartu Octopus adalah kartu tanpa kontak 
dengan sejumlah uang yang tersimpan 
di dalamnya. Ini dapat digunakan untuk 
melakukan pembayaran offline dan online 
di Hong Kong. Hampir setiap orang di 
Hong Kong memiliki kartu Octopus.

  Kartu Kredit
Kartu kredit, termasuk kartu Visa, MasterCard, dan 
American Express, diterima secara luas di Hong 
Kong. Popularitas yang semakin meningkat adalah 
teknologi pembayaran tanpa kontak, termasuk 
Apple Pay, Google Pay, MasterCard contactless, Visa 
payWave dan Samsung Pay.

Asuransi

Pembayaran

Pembayaran 
di Hong Kong

Back to Index page
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    M T R :  m e n g h u b u n g k a n  P u l a u  H o n g  K o n g , 
Kowloon, Wilayah Baru dan Pulau Lantau; dan telah 
diperpanjang untuk menutupi perbatasan dengan 
China dan bandara

    Bus & minibus: mencakup hampir semua wilayah 
Hong Kong, kecuali pulau-pulau terpencil. Layanan 
bus mulai dari pagi hingga larut malam. Beberapa 
rute beroperasi sepanjang waktu

    Trams: beroperasi hanya di sisi utara Pulau Hong 
Kong; hampir semua rute melewati pusat kota 
termasuk Central, Admiralty, Wan Chai atau Causeway 
Bay

    Feri: satu-satunya alat transportasi yang terhubung 
dengan pulau-pulau terpencil, seperti Pulau Lamma 
dan Pulau Cheung Chau. Mereka juga menavigasi 
melintasi pelabuhan Victoria

   Bus umum, cara mudah dan murah untuk berkeliling 
kota

   Kereta bawah tanah, lebih dari 20 kota memiliki 
sistem kereta bawah tanah. Peta kereta bawah tanah 
ditulis dalam bahasa Inggris dan juga Mandarin

    Sepeda, merupakan cara umum untuk bepergian ke 
kampus. Selama beberapa tahun terakhir, sepeda 
dengan sistem berbagi sangatlah populer di kota-kota 
besar di China

China memiliki wilayah 
y a n g  l u a s  d e n g a n 
j u m l a h  p e n d u d u k 
y a n g  b e s a r  d a n 
memiliki infrastruktur 
transportasi yang baik.

Hong Kong memiliki sistem 
transportasi komprehensif yang 
mencakup daratan dan laut. 
Dianjurkan untuk membeli kartu 
Octopus, dengan menggunakan 
kartu ini Anda dapat melakukan 
pembayaran untuk  digunakan di 
hampir semua moda angkutan 
umum.

Perjalanan Pariwisata 
di Hong Kong

  E-Wallet
Saat ini semakin banyak orang yang 
melakukan pembayaran elektronik 
menggunakan Alipay, WeChat Pay, 
TNG Wallet dan Tap & Go, yang dapat 
dikreditkan dengan uang tunai atau 
tautan ke kartu kredit atau ATM.

  EPS
Sistem yang mudah dan aman untuk 
melakukan pembayaran ke pedagang 
menggunakan kar tu  ATM,  yang 
ditautkan ke rekening bank pengguna.

  BoC Pay

BoC Pay  adalah apl ikasi mobi le pembayaran 
lintas batas satu atap yang memungkinkan fungsi 
pembayaran mobile di Greater Bay Area dengan 
memindai kode QR dengan BoC Pay, tanpa perlu 
membuka rekening bank di China. BOC UnionPay 
pemegang Kartu Kredit Dual Currency, pelanggan 
internet banking BOCHK, dan pelanggan kartu ATM 
BOCHK dapat mendaftar secara online.

Perjalanan Pariwisata di China

Transportasi

Back to Index page
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Stay Social in the Chinese mainland

  WeChat
Setelah tiba di China, Anak Anda pertama-
tama dapat mendaftar akun WeChat, yang 
banyak digunakan di daratan China. WeChat 
adalah aplikasi pesan instan populer yang 
memungkinkan pengguna mengirim pesan 
teks dan multi-media serta melakukan obrolan 
langsung dengan koneksi internet yang aktif.

  Weibo
Weibo adalah platform media sosial bagi 
orang untuk membuat dan mendistribusikan 
konten secara real time dalam bentuk teks, 
gambar, dan video singkat. Pengguna dapat 
mengikuti orang lain dan diikuti. Ini mirip 
dengan Twitter.

  Facebook
Seharusnya sudah tidak mengejutkan bahwa 
Facebook mengambil posisi teratas sebagai 
jejaring sosial yang paling banyak digunakan 
di Hong Kong. Menurut Statista, tingkat 
penetrasi pengguna adalah mencapai 82% 
pada Q3 20191.

  WhatsApp
WhatsApp adalah aplikasi perpesanan seluler 
paling populer di antara orang-orang Hong 
Kong, dengan tingkat penetrasi pengguna 
mencapai 79% pada Q3 20191.

1. Sumber: Statista, 2020

Media Sosial

Stay Social in Hong Kong

Back to Index page
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Detail Alamat Cabang

Kantor Cabang Kontak

JAKARTA 
BRANCH

Alamat:  Tamara Center Suite 101,102, 201&1101, 
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 24,  
Jakarta 12920 Indonesia

Tel      : (62-21) 520 5502

MANGGA DUA 
SUB-BRANCH

Alamat:  Mangga Dua Square Blok H 007,  
Jl. Gunung Sahari Raya No.1,  
Jakarta Utara 14420 Indonesia 

Tel      : (62-21) 6231 0195

KELAPA GADING 
SUB-BRANCH

Alamat:  Mall of Indonesia Blok l No. 23-24, 
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Indonesia

Tel      : (62-21) 4587 0488

THE EAST 
SUB-BRANCH

Alamat:  The East Building 1st floor Unit 03,  
Jl. Lingkar Mega Kuningan, Kav. E3.2,  
Jakarta Selatan 12950 Indonesia 

Tel      : (62-21) 5793 8588

CBD PLUIT 
SUB-BRANCH

Alamat:  Komplek CBD Pluit No. S-12, 
Jl. Pluit Selatan Raya No.1,  
Jakarta Utara 14440 Indonesia

Tel      : (62-21) 6667 2966

MELAWAI 
SUB-BRANCH 

Alamat:  Jl. Melawai Raya No. 67-68, 
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 
Indonesia

Tel      : (62-21) 7279 0856

PANTAI INDAH 
KAPUK 

SUB-BRANCH

Alamat:  Rukan Crown Golf Blok A No.59-60, 
Jl. Marina Raya, Jakarta Utara 14470 Indonesia

Tel      : (62-21) 2942 4758

Kontak Kami
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Kantor Cabang Kontak

SURABAYA 
SUB-BRANCH

Alamat:  Intiland Tower No. 15 1st Floor,  
Jl. Panglima Sudirman 101-103,  
Surabaya 60271 Indonesia

Tel      : (62-31) 535 9988

MEDAN 
SUB-BRANCH

Alamat:  Grand Aston City Hall Medan,  
Shopping Arcade Unit No. 14  
Jl. Balai Kota No.1, Medan 20112 Indonesia 

Tel      : (62-61) 4527 999

  Website: https://www.bankofchina.co.id 

  Facebook: @BOCHKJAKARTABRANCH  

  Instagram: @bochkjkt  

Other ways to Bank
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Disclaimers

Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa 
Keuangan. Syarat dan ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Informasi lebih lanjut, silahkan 
hubungi kantor cabang terdekat.

Produk dan jasa yang terdapat pada situs web ini tidak semuanya tersedia untuk seluruh individu 
dan/atau perusahaan di seluruh daerah geografis. Hanya individu dan/atau perusahaan yang tidak 
dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat melihat informasi, materi, 
dan/atau menerima produk dan jasa yang ditawarkan pada situs web ini. Anda yang mengakses situs 
web ini diwajibkan untuk memastikan bahwa Anda mengetahui dan mematuhi seluruh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku ketika mengakses informasi, materi, dan hal-hal lainnya pada 
situs web ini.

•   Informasi dan materi yang terdapat pada situs web ini merupakan informasi dan materi yang 
bersifat umum dan disajikan secara “as is” dan tanpa jaminan serta setiap informasi dan materi 
tersebut dapat berubah setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

•   Tidak ada informasi dan materi yang terkandung dalam situs web ini yang harus dianggap sebagai 
tawaran untuk menjual, berlangganan, atau memberikan rekomendasi kepada Anda. Anda harus 
melakukan konsultasi kepada pihak yang ahli di bidangnya sebelum melakukan investasi dan 
membeli setiap produk kami.

•   Sepanjang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank of China (Hong 
Kong) Limited Cabang Jakarta melepaskan tanggung jawab atas setiap kesalahan, kelalaian, atau 
ketidaktepatan informasi dan materi yang disajikan pada situs web ini dan atas setiap kerugian 
atau kerusakan secara langsung maupun tidak langsung, yang diakibatkan dari penggunaan atau 
ketidakmampuan situs web untuk digunakan oleh pihak manapun, atau sehubungan dengan 
kesalahan, gangguan, penundaan atau tidak rampungnya transmisi, jaringan, atau kegagalan 
sistem.

•   Seluruh informasi dan materi pada situs web ini dilindungi oleh hak cipta. Seluruh hak cipta dan 
hak atas kekayaan intelektual yang ada pada atau terkait dengan layanan, situs web, materi, atau 
dokumentasi dimiliki oleh Grup BOC. Tidak ada izin atau lisensi yang diberikan untuk digunakan 
(termasuk tanpa batasan untuk melakukan modifikasi, produksi kembali, pengiriman, atau distribusi 
dalam format apapun) atau merujuk nama perusahaan, nama bisnis, nama merek, logo, merek 
dagang, atau hak atas kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki oleh atau dilisensikan kepada 
Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta atau Grup BOC, tanpa persetujuan tertulis 
terlebih dahulu dari Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta atau Grup BOC.

•   Situs web ini mungkin memuat link ke situs internet yang dikontrol atau disediakan oleh pihak 
ketiga (bukan merupakan Grup BOC atau pihak yang ditunjuk oleh Grup BOC). Bank of China 
(Hong Kong) Limited Cabang Jakarta menyatakan pembebasan tanggung jawab atas informasi, 
materi, produk, atau jasa yang dimuat atau ditawarkan di situs internet tersebut yang dihubungkan 
terhadap situs web ini. Dengan menciptakan atau menggunakan link ke situs internet lainnya, 
Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta tidak merekomendasikan informasi, materi, 
produk, atau jasa yang dimuat atau ditawarkan di situs internet tersebut. Bank of China (Hong 
Kong) Limited Cabang Jakarta juga tidak bertanggung jawab atas kegagalan produk atas jasa yang 
ditawarkan atau diiklankan di situs internet lainnya.


