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KATA PENGANTAR

Halo teman-teman!

 Selamat datang di Buku Pintar Belajar di Hong Kong yang ditulis oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia 
di Hong Kong (PPI-HK). Buku ini dibuat dengan tujuan utama untuk membantu persiapan kalian yang sudah 
diterima di salah satu universitas di Hong Kong ataupun untuk kalian yang sedang mempertimbangkan kuliah 
di Hong Kong. Banyak informasi yang telah kami susun sedemikian rupa agar bisa membantu teman-teman 
lebih mengenal pengalaman hidup dan kuliah di Hong Kong. 

 Proses pembuatan buku ini tidak mudah. Divisi Pendidikan dan Design PPI-HK berkolaborasi dalam 
proses pembuatan buku ini. Dibutuhkan sekitar satu tahun dihitung dari saat pertama kali mengumpulkan 
informas. Akhirnya, pada bulan April 2019, proses pembuatan buku ini selesai dengan design yang rapih dan 
menarik.

 Kami sangat berharap buku ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, bisa menjadi buku pintar yang 
membantu mengantarkan teman-teman dari Indonesia ke Hong Kong. 

Terima kasih,

Tim Penulis
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Terletak di bagian tenggara China, Hong Kong merupakan salah satu 
kota kosmopolitan yang paling berkembang di dunia.

Hong Kong dikenal dengan pusat perdagangan internasional 
yang besar, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan jumlah 
penduduk yang sangat tinggi yaitu sekitar 7 juta penduduk 
dengan luas hanya sekitar 1100 km2 atau setara dengan satu 

perlima luas pulau Bali. 

  Hong Kong lahir saat pemerintahan Dinasti 
Qing kalah dalam Perang Opium pertama tahun 
1842, menjadikan Hong Kong salah satu koloni 
Kerajaan Inggris. Dalam suatu perjanjian yang 
dibuat pada tahun 1898, Hong Kong yang terdiri 
dari Kowloon, New Territories dan 235 pulau 
terluar lainnya disewakan kepada Inggris bahwa 
akan dikembalikan setelah 99 tahun. Pada tanggal 
1 Juli 1997, Hong Kong dikembalikan oleh Inggris 
ke Republik Tiongkok. Namun, masyarakat 

prodemokrasi Hong Kong menuntut demokrasi dan 
kebebasan akan hak-hak politik, ekonomi, dan 
aspek lainnya kepada pemerintahan Tiongkok. 
Alhasil, Republik Tiongkok setuju memberikan 
Hong Kong otonomi untuk mempertahankan 
sistem ekonomi, sosial, dan politiknya selama 50 
tahun, dihitung dari 1997. Saat ini, Hong Kong 
merupakan special administrative region yang 
memiliki sistem ekonomi dan politik yang terbebas 
dari Tiongkok.

Source : WikipediaHong Kong SAR administrative divisions map

Sejarah Singkat tentang Hong Kong
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  Pada awal era koloni Inggris, Hong Kong sudah 
merupakan pusat perdagangan internasional yang 
cukup besar. Banyak pendatang yang kebanyakan 
berasal dari China menetap dan hidup di Hong 
Kong. Kedatangan pendatang dalam jumlah besar 
ini menjadikan Hong Kong sebuah negara dengan 
suku dan bahasa yang beraneka ragam. 
Cantonese, Mandarin, dan Inggris merupakan tiga 
bahasa resmi yang ada di Hong Kong; dengan 
Cantonese sebagai bahasa yang paling banyak 
digunakan oleh masyarakyat Hong Kong.

Contoh pengeluaran beserta harganya (data 2018)

Source : WikipediaHong Kong SAR flag

Source : Unsplash.comVictoria Harbour view

Source : hongkong.netHong Kong bus Octopus tapping machine

Source : Unsplash.comXiao Long Bao

Categories HK dollars (approx.)/ month

Total = HKD 3,500-5,000

Transportation (Octopus Card)

Meals

Shopping

Other daily necessities

350

300-400

2,500-3,500

Relatif

Items HK dollars
(approx.)

Indonesian Rp
(approx.)

A McDonald’s Value Meal

A can of Coke, from convenience 
store (e.g. 7-11 or Circle K)

A set meal (main dish, rice, and 
drink) at an average local café 
(Cha Chaan Teng)

A Starbucks medium size 
Cappuccino

A movie ticket (without 3D e�ect)

An MTR trip from Admiralty to 
Causeway Bay (Octopus card)

Student Halls of Residence
(per academic year)

24-50

36

8

30-70

50-100

4.5

12,000-15,000

44,000-91,000

66,000

15,000

56,000-130,000

91,000-182,000

8,500

22,000,000-
28,000,000

Biaya Hidup
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Source : Unsplash.com
Temple Street Night Market, Jordan



Bus dan Minibus
  Seperti di Indonesia, bus dan minibus 
merupakan salah satu transportasi umum yang 
paling sering digunakan oleh masyarakat Hong 
Kong ini. Jika kamu bingung menentukan naik bus 
apa, di dalam Google Maps atau aplikasi 
Citymapper terdapat panduan pilihan bus yang 
kamu bisa ambil untuk ke suatu tempat.

Source : unsplash.comBus

Source : zolimacitymag.comMini Bus

MTR (Mass Transit 
Railway)

 Salah satu transportasi 
umum andalan Hong 
Kong adalah MTR atau 
Mass Transit Railway. 
Kereta cepat ini 
mer-upakan salah satu 
sistem yang paling efektif 
di dunia. Saat ini, MTR 
sudah menjangkau 
banyak distrik dan akan 
terus bertambah dalam 
beberapa tahun 
kedepan. Hong Kong MTR System Map Source : mtr.com.hk

Airport Express Services
  Merupakan jalur MTR khusus yang memiliki 
jalur dari dan ke Airport. MTR ini lebih cepat dari 
MTR biasa, dari Hong Kong Island ke Airport bisa 
ditempuh dalam kurang dari 25 menit. 

Tarif Airport Express Services (Per Maret 2019)
http://www.hongkong.net/transportation/to-from-airport/airport-express

Station Journey Time
(Mins)

First
Train

Last
Train

Adult Fare
(in HK Dollars)

Airport-Hong Kong

Airport-Kowloon

Airport-Tsing Yi

24

22

14

05:54 00:48 110

100

65

Urban Taxis (Red) New Territories Taxis (green)

Lantau Taxis (blue)

Taxi
  Transportasi paling cepat di Hong Kong 
tentunya tetap taxi ataupun mobil pribadi. Namun, 
harga taxi di Hong Kong tidak murah, yaitu dengan 
harga dasar 24 HKD atau sekitar 40.000 Rupiah. 
Terdapat tiga macam taxi dengan warna 
berbeda-beda yang menandakan tempat mereka 
beroperasi.

Tipe-Tipe Taxi di Hong Kong 

Transportasi
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Source : Unsplash.comHong Kong Star Ferry

Ferry
  Kapal ferry merupakan salah satu transportasi 
umum yang bisa digunakan untuk menyeberang 
antar pulau Kowloon dan Hong Kong Island, dan 
juga ke pulau-pulau yang lebih kecil lainnya.

Star Ferry Routes

Tram
  Tram merupakan salah satu transportasi darat 
yang beroperasi hanya di Hong Kong Island, yang 
menghubungkan distrik-distrik yang lebih kecil.

Tarif Ferry Further Information: http://www.starferry.com.hk/en/service

Tsim Sha Tsui
-

Central

Monday to
Friday

Upper Deck

Lower Deck

Weeksends/
Public Holidays

Adult

Child (3-12 
years old)

HK$2.5

HK$1.5

HK$3.4

HK$2.1

HK$2.0

HK$1.4

HK$2.8

HK$2.0

Adult

Child (3-12 
years old)

Tarif Tram Further Information: hktramways.com

Hong KongTram

Hong Kong Tram Route

Fare

Adult

4-Day Pass

Monthly Ticket*

HK$2.3

HK$34.0

HK$200.0

Fare

Child (3-12 
years old)

Senior Citizen
(65 and above)

HK$1.2

HK$1.1

6



Source : lasvegasweekly.com
Hong Kong Dim Sum



Source : riccardo-posts.tumblr.comRainy days in Hong Kong

Source : cnn.comMangkhut Typhoon 2018

Source : mashable.comMangkhut Typhoon aftermath

https://www.weather.gov.hk/cis/climahk_e.htmHong Kong Observatory

Hong Kong Observatory mobile application

  Hong Kong memiliki 4 musim: musim panas, 
dingin, semi, dan gugur. Pada musim dingin, suhu 
Hong Kong bisa mencapai dibawah 10oC dan pada 
musim panas bisa mencapai diatas 32oC.

  Hong Kong Observatory merupakan badan 
pemerintah yang menangani cuaca dan iklim serta 
memberikan peringatan angin topan, hujan angin, 
dan lainnya terkait cuaca. Mereka memiliki website 
(https://www.hko.gov.hk/contente.htm) dan juga 
aplikasi mobile.

Hong Kong Observatory

Cuaca
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Lokasi universitas-universitas di Hong Kong

Lokasi universitas-universitas di Hong Kong
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The University of Hong Kong (HKU)

  Di Hong Kong ini, terdapat banyak universitas 
top dunia yang banyak menerima mahasiswa/i 
Indonesia. Jumlah mahasiswa/i Indonesia di Hong 
Kong per Maret 2019 adalah 500-600 orang. 
Dibawah ini merupakan beberapa universitas yang 
memiliki populasi mahasiswa/i Indonesia yang 
cukup banyak beserta alamat dan kontak yang bisa

Correspondence Address
The University of Hong Kong, Pokfulam, Hong 
Kong
Tel: (852) 2859 2111 (Operator)
Fax: (852) 2858 2549

Admissions O�ce
Enquiries on undergraduate admissions: 
admissions@hku.hk
Exchange Student
Enquiries on student exchange: exchange@hku.hk
Tel: 2219 4549
Graduate School
Enquiries on research postgraduate programme 
admissions: gradsch@hku.hk
Tel: 2857 3470

The Chinese University of Hong Kong (CUHK)
Correspondence Address
The Chinese University of Hong Kong, Shatin, NT, 
Hong Kong SAR, The People's Republic of China 
Tel: (852) 3943 7000 / (852) 3943 6000 
Fax: (852) 2603 5544 

Admissions O�ce
Enquiries on undergraduate admissions: 
ugadm@cuhk.edu.hk  
Tel: 39438951/ 39438947
Exchange Student
Enquiries on student exchange: iasp@cuhk.edu.hk 
Tel: 39437597
Graduate School
Enquiries on research postgraduate programme 
admissions: gradschool@cuhk.edu.hk
Tel: 39438976/39438977
Tel: 2857 3470

dihubungi. 

  Pendaftaran tiap universitas biasanya 
dilakukan langsung ke universitas tersebut tanpa 
campur tangan agen. Untuk pelajar Internasional, 
biasanya mendaftar secara online melalui website 
dan portal universitas masing-masing. Detail bisa 
dilihat di website universitas masing-masing.

Universitas di Hong Kong
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The Hong Kong Polytechnic University (PolyU)

Correspondence Address
The Hong Kong Polytechnic University, Hung Hom, 
Kowloon, Hong Kong
Tel: (852) 2766 5111

Admissions O�ce
Academic Information (Academic Secretariat): 
asdept@polyu.edu.hk 
Enquiries on undergraduate admissions: 
asnlocal@polyu.edu.hk 
Tel: 2766 5177
Fax: 2334 6671
Exchange Student
Enquiries on student exchange: 
polyu.international@polyu.edu.hk 
Tel: 2766 5116
Graduate School
Enquiries on research postgraduate programme 
admissions: asadmpg@polyu.edu.hk  (for taught 
postgraduate programmes) / 
asadmrpg@polyu.edu.hk (for research 
postgraduate programmes)
Tel: 2333 0600
Fax: 2334 667

Hong Kong University of Science and Technology 
(HKUST)
Correspondence Address
The Hong Kong University of Science and 
Technology
Clear Water Bay, Kowloon, Hong Kong
Tel: (852) 2358 8888

Admissions O�ce
Enquiries on undergraduate admissions: 
ugenquiry@ust.hk 
Tel: (852) 2358 8178
Exchange Student
Enquiries on student exchange: gspo@ust.hk 
Tel: 2766 5116
Graduate School
Enquiries on research postgraduate programme 
admissions: gradmit@ust.hk   
Tel: (852) 2623 1120
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City University of Hong Kong (CityU)

Correspondence Address
City University of Hong Kong, 83 Tat Chee Avenue, 
Kowloon, Hong Kong SAR
Tel: (852) 3442 7654

Admissions O�ce
Enquiries on undergraduate admissions: 
Online Enquiry Form at 
https://www.admo.cityu.edu.hk/enquiry
Tel: (852) 3442 9094
Fax: (852) 3442 0266

Exchange Student
Enquiries on student exchange: 
geoins@cityu.edu.hk (For general enquiries)
geovisa@cityu.edu.hk (For student visa application 
enquiries)
Tel: (852) 3442 8089
Fax: (852) 3442 0223

Graduate School
Enquiries on research postgraduate programme 
admissions: 
Online Enquiry Form at 
https://www.sgs.cityu.edu.hk/contact/enquiry 
For Research Degree, Professional Doctorate & 
Visiting Research Studies:
Tel: (852) 3442 9076
Fax: (852) 3442 0332
For Taught Postgraduate & Visiting Postgraduate 
Studies:
Tel: (852) 3442 5588
Fax: (852) 3442 0187

Savannah College of Art and Design (SCAD)
Correspondence Address
292 Tai Po Rd, Sham Shui Po, Hong Kong
Tel: (852) 2253 8044

Admissions O�ce
Enquiries on admission: admission_hk@scad.edu 
Tel: (852) 2253 8000
Fax: (852) 2253 8064
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Hong Kong Baptist University (HKBU)
Correspondence Address
Hong Kong Baptist University
Kowloon Tong, Kowloon, Hong Kong
Tel: (852) 3411 7400
Fax: (852) 2338 7644

Admissions O�ce
Enquiries on undergraduate admissions: 
ar@hkbu.edu.hk 
Tel: (852) 3411 7847
Fax: (852) 3411 7373
Exchange Student
Enquiries on student exchange: intl@hkbu.edu.hk 
Tel: (852) 3411-2188
Fax: (852) 3411-5568
Graduate School
Enquiries on research postgraduate programme 
admissions: gs@hkbu.edu.hk 
Tel: (852) 3411 5127
Fax: (852) 3411 5133

Education University of Hong Kong (EduHK)
Correspondence Address
Education University of Hong Kong 
10 Lo Ping Rd, Ting Kok, Hong Kong
Tel: (852) 2948 8888
Fax: (852) 2948 6000

Admissions O�ce
Enquiries on undergraduate admissions: 
admission@eduhk.hk 
Tel: (852) 2948 6886
Fax: (852) 2948 6162
Exchange Student
Enquiries on student exchange: gao@eduhk.hk 
Tel: (852) 2948 7654
Fax: (852) 2948 8198
Graduate School
Enquiries on research postgraduate programme 
admissions: gradsch@eduhk.hk 
Tel: (852) 2948 6611
Fax: (852) 2948 6619
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Source : unsplash.com
Choi Hung Estate, Hong Kong
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Visa pelajar Hong Kong berbentuk label sticker yang 
dapat ditempelkan ke halaman di paspormu. 
Disarankan untuk menempelkan visa yang telah 
diterima ke halaman kosong yang ada di dalam 
paspor kamu. 

Ketika kamu sampai di loket imigrasi Hong Kong 
International Airport atau di pos pemerikasaan 
imigrasi sejenisnya, diwajibkan untuk menunjukkan 
paspor beserta visa pelajar yang telah tertempel di 
halaman kosong di dalam paspor kamu. Petugas 
imigrasi tidak akan mencari visa di dalam paspor 
kamu, jadi sangat disarankan bagi kamu untuk 
berinisiatif dan menunjukkan visa yang telah 
tertempel di paspor kamu. Jika petugas imigrasi 
tidak melihat visa pelajar kamu, maka kamu akan 
dikategorikan sebagai visitor/tourist. Karena itu, 
pastikan petugas imigrasi melihat visa kamu dan 
kamu akan mendapatkan “landing slip” yang 
bertuliskan nama, nomor paspor, tanggal 
kedatangan, kondisi dan batas tinggal kamu di Hong 
Kong. Di “landing slip” itu akan tertulis 
“Student-Permitted to remain until DDMMYYYY” 
dan nama universitas Hong Kong yang kamu tuju. 

Pendaftaran Visa Pelajar
Menurut hukum yang ada di Hong Kong, seluruh 
pelajar internasional yang melakukan studi di Hong 
Kong wajib memiliki visa pelajar yang dikeluarkan 
oleh Hong Kong Immigration Department. Biasanya, 
universitas yang telah menerima kamu akan 
membantu proses pembuatan visa pelajar. 

Kamu hanya tinggal mengikuti petunjuk yang 
diberikan oleh universitas dan mereka akan 
membantu menyampaikan visa application itu ke 
Immigration Department. Visa application biasanya 
memerlukan waktu pemrosesan sekitar 8 - 10 
minggu. Oleh karena itu, kamu disarankan untuk 
secepatnya mengirimkan visa application yang telah 
dilengkapi itu. Visa application yang telah terkirim 
tidak dapat diubah lagi. Jika ingin mengajukan 
perubahan terhadap data-data dalam visa 
application, kamu bertanggung jawab terhadap 
segala konsekuensinya, termasuk keterlambatan 
pengeluaran visa.

Mendapatkan Visa Pelajar

Ketika visa application telah disetujui oleh 
Immigration Department, universitas akan 
mengirimkan visa pelajarmu ke alamat di Indonesia. 
Oleh sebab itu, kamu sangat disarankan untuk 
mencantumkan mailing address yang benar dan 
sesuai dengan tempat tinggal kamu.

Student Visa Application (ID 995A) Form. Source : immd.gov.hk

Last
Train

Adult Fare
(in HK Dollars)

14

00:48 110

100

65

Aktivasi Visa Pelajar

Visa Pelajar Sampai di Hong Kong Tanpa Visa Pelajar
Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, 
kebanyakan siswa menerima visa pelajar mereka 
tepat waktu untuk keberangkatan mereka ke Hong 
Kong. Tapi terkadang untuk beberapa siswa, dengan 
alasan seperti terlambatnya hasil Ujian Nasional atau 
alasan lainnya, visa pelajar mungkin tidak disetujui 
pada waktunya. Jika universitas tujuan kamu 
mengetahui bahwa visa pelajarmu tidak akan siap 
pada waktuny, mereka akan memberi tahu kamu 
sebelumnya. Dalam hal ini, kamu akan memasuki 
Hong Kong sebagai turis. Setibanya di universitas 
tujuan kamu, universitas akan memberitahu 
mengenai prosedur untuk mendapatkan dan 
mengaktifkan visa pelajar kamu. Biasanya, kamu 
akan diminta untuk keluar dari Hong Kong (biasanya 
ke Macau atau Shenzhen) dan masuk lagi dengan 
mengaktifkan visa pelajarmu di imigrasi. 

e-Channels at Macau Ferry Terminal. Source : immd.gov.hk

Student Visa (pasted onto passport).
Source : cedars.hku.hk
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No-Objection Letter (NOL)
Mahasiswa/i internasional akan menerima 
No-Objection Letter (NOL) bersama dengan label 
visa pelajar kamu di surat yang sama. Ini adalah surat 
dari Departemen Imigrasi, yang mengatur tentang 
peraturan bekerja paruh waktu di kampus dan 
bekerja pada musim panas (summer internship). Jika 
nantinya kamu terlibat dalam pekerjaan semacam 
itu, kamu akan diminta oleh pemberi kerja untuk 
menunjukkan surat ini. Oleh sebab itulah, 
disarankan untuk berhati-hati dan menyimpan surat 
ini dengan aman. NOL ini memiliki masa berlaku 
yang sama dengan visa pelajar kamu. Jika kamu 
kehilangan surat NOL itu, kamu perlu mengajukan 
surat permohonan ke universitasmu untuk kembali 
mendapatkannya.

No-objection Letter Source : Google images & personal photo

Perpanjangan Masa Berlaku Visa Pelajar
Masa berlaku atau batas tinggal yang diberikan pada 
visa pelajar akan sesuai dengan durasi normal 
program studi atau masa berlaku yang tersisa pada 
paspor kamu pada saat masuk ke Hong Kong. 

Misalnya, secara umum, visa pelajar dengan masa 
berlaku 4 tahun akan diberikan jika kamu terdaftar 
dalam program 4 tahun. Namun, jika paspor kamu 
akan kadaluwarsa dalam waktu satu tahun sejak 
kamu memasuki Hong Kong, maka batas tinggal 
yang diberikan hanya akan menjadi satu tahun. 
Kamu perlu mengajukan perpanjangan visa pelajar di 
kemudian hari. Demi kenyamanan, jika 
memungkinkan, disarankan untuk memperpanjang 
paspor kamu sebelum mendaftarkan visa 
application.

Jika masa berlaku visa pelajar kamu lebih pendek 
dari durasi normal program studi kamu, kamu harus 
mengajukan perpanjangan masa berlaku empat 
minggu sebelum masa berlaku visa berakhir. Masa 
berlaku akan diperpanjang sesuai dengan:
-Periode maksimum enam tahun setelah masuk 
sebagai siswa di bawah program studi yang sama dan 
di universitas yang sama.
-Masa berlaku paspor kamu.

Untuk mengajukan permohonan perpanjangan visa, 
kamu harus terlebih dahulu memperoleh testimonial 
dari universitas tujuan kamu. Dengan dokumen 
pendukung ini, daftarkan permohonan perpanjangan 
visa di Hong Kong Immigration Department. 
Disamping itu, kamu juga harus mengajukan 
permohonan secara langsung atau memberi kuasa 
secara tertulis kepada perwakilan untuk mengajukan 
permohonan atas nama kamu. Namun, kamu harus 
secara fisik berada di Hong Kong pada tanggal 
penyerahan visa lama dan pada tanggal pengambilan 
visa baru.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai perpanjangan 
visa:
Immigration Policy on Study 
(http://www.immd.gov.hk/eng/index.html)

Untuk informasi lebih lanjut mengenai visa pelajar di 
Hong Kong:
Study in Hong Kong 
(http://www.studyinhongkong.edu.hk/en/apply-to-s
tudy/visas.php)
Step-by-step Visa
(http://www.immd.gov.hk/eng/services/visas/study.
html)

Memperpanjang paspor bisa dilakukan di KJRI Hong 
Kong. Tata cara dan persyaratan 
pembuatan/perpanjangan paspor dapat dilihat di 
website KJRI Hong Kong.
https://www.kemlu.go.id/hongkong/id/tentang-per
wakilan/Pages/pasport.aspx

Landing slip
Spurce: immd.gov.hk

Tanpa “landing slip” ini, visa pelajar kamu belum 
aktif dan kamu tidak akan diizinkan untuk melakukan 
daftar ulang di universitas tujuan kamu. 
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Pre-departure Gathering merupakan sebuah acara 
yang diselenggarakan oleh Persatuan Pelajar 
Indonesia di Hong Kong (PPI-HK) dan bertujuan 
untuk memberikan petunjuk kepada mahasiswa baru 
(freshmen) tentang studi dan kehidupan di Hong 
Kong. Acara ini juga merupakan wadah bagi 
mahasiswa baru untuk bertemu dengan 
teman-teman freshmen lainnya dan beberapa senior 
yang berkuliah di Hong Kong. Berbagai informasi 
akan disediakan mengenai berbagai universitas di 
Hong Kong, seperti Chinese University of Hong Kong 
(CUHK), City University of Hong Kong (CityU), 
University of Hong Kong (HKU), Hong Kong 
University of Science and Technology (HKUST), 
Hong Kong Polytechnic University (PolyU), dan 
universitas-universitas di Hong Kong lainnya.

First
Train

Last
Train

Adult Fare
(in HK Dollars)

00:48 110

100

65

Pre-departure Gathering

Documents
1.  Pastikan paspor kamu memiliki jangka waktu 
masa berlaku lebih dari 6 bulan.
2.  Cap visa pelajar harus dikeluarkan oleh Hong 
Kong SAR.
3.  Admission letter yang dikeluarkan oleh 
universitas tujuan kamu.
4.  Email atau surat yang dikeluarkan oleh 
universitas tujuan yang mengkonfirmasikan tempat 
tinggal (hall) kamu, sehingga kamu tahu hall mana 
yang harus kamu check-in.
5. Dokumen asuransi kesehatan / asuransi 
perjalanan yang disediakan oleh universitas tujuan.
6.  Bukti alamat tempat tinggal di Indonesia (seperti 
surat yang dikeluarkan oleh bank, perusahaan 
utilitas, pemerintah, dll).
7.  Semua dokumen catatan akademis yang sudah 
ditranslate seperti ijazah, rapor, sertifikat (sertifikat 
yang di upload saat mendaftar ke universitas), dan 
lain-lain.
8.  Dokumen-dokumen identitas diri yang telah 
dilegalisir seperti Paspor, KTP, SIM, Akta Lahir, 
Kartu Keluarga, dan lain-lain.
8.  Foto berukuran paspor (3x4 dan 4x6) yang 
sesuai untuk pendaftaran kartu penduduk, visa 
perjalanan, dan lain-lain.
9.  Fotokopi paspor, dokumen-dokumen identitas, 
kartu kredit, dan lain-lain.
10. Bukti pembayaran tuition fee (untuk daftar 
ulang).
11.  Salinan asli yang sudah ditranslate dari sertifikat 
dan transkrip lulus SMA, transkrip ujian nasional, 
dan lain-lain.

Barang yang dianjurkan dibawa saat 
berangkat ke Hong Kong

Acara ini sangat penting bagi semua mahasiswa baru 
sebelum mereka berangkat ke Hong Kong, karena 
acara ini telah dirancang untuk memberikan 
informasi yang berguna mengenai studi & kehidupan 
sehari-hari di Hong Kong. Tidak hanya mahasiswa 
baru yang bisa datang ke acara tersebut, tetapi juga 
orang tua mereka. Siswa senior juga akan hadir 
dalam rangka berbagi dan menjawab pertanyaan 
dari mahasiswa baru. Acara biasanya 
diselenggarakan sekitar satu bulan sebelum 
semester dimulai.

Pre-departure Gathering. Source : PPI HK

Sesi tanya-tanya senior. Source : PPI HK

Sources: 
templates.o�ce.
com,images.goo
gle.com,en.wikip
edia.org,immd.g
ov.hk
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Causeway Bay.
Photo by : Regina Tania



Dana
-  Dianjurkan untuk membawa dana yang cukup, 
setidaknya untuk 1 semester pertama. Biaya hidup 
akan bervariasi tergantung pada pilihan akomodasi 
dan gaya hidup kamu. Sebaiknya anggaran kamu 
HKD 30.000-40.000 (USD3,800-5,200) untuk satu 
semester.
-  Disarankan untuk menyelesaikan pembayaran 
uang sekolah (tuition fee) sejak sebelum tiba di Hong 
Kong. Dengan cara ini, kamu tidak perlu 
terburu-buru membuka rekening bank saat tiba di 
Hong Kong hanya untuk membayar uang sekolah. 
Kamu juga akan memiliki bukti pembayaran uang 
kuliah, sehingga kamu bisa melanjutkan ke tahap 
registrasi ulang.
-  Idealnya, kamu harus membawa kombinasi 
uang tunai, cek perjalanan, dan kartu kredit. 
Bukanlah sebuah pilihan yang baik untuk membawa 
uang dalam jumlah besar.

Baju
Iklim Hong Kong bersifat sub tropis dengan musim 
yang berbeda:
Spring (March to May) 17°C–24°C
Summer (June to August) 26°C–31°C (can rise 
above 31°C) 
Autumn (September to November) 21°C–27°C 
Winter (December to February) 12°C–20°C (can 
drop below 10°C)
Alangkah baiknya membawa beragam pakaian 
seperti pakaian berlapis untuk musim dingin dan 
pakaian tidak tebal untuk musim panas. Bangunan 
universitas dan sebagian besar bangunan di Hong 
Kong ber-AC. Namun, pada Spring Term suhu bisa 
turun sampai di bawah 10 ° C dan bangunan jarang 
memiliki pemanas. Pakaian kasual akan sangat 
sesuai untuk sebagian besar aktivitas di universitas.

Berikut adalah panduan berpakaian di Hong Kong:
Cocok untuk sepanjang tahun:
Jeans/Pants
T-shirts
Runners
Dark-colored suit
Dress shirt, tie and dress shoes (for men)
Blouse and dress shoes/pumps (for women)
Cocok untuk musim dingin:
Sweatshirts/sweaters
Scarf/Tunic
Warm jacket
Wind- and water-proof jacket (terutama bila kamu 
berencana untuk travelling atau menjalani outdoor 
activity)

Hong Kong Dollar. Source : medium.com

A local shop along Hong Kong streets. Source : flickr.com Macam-macam pakaian.
Sources : uniqlo.com.hk, toryburch.com, flickr.com, blibli.com 
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Other Items
-  Bantal, guling, sprei, sarung bantal, sarung 
guling, selimut, bed cover, dan perlengkapan tidur 
lainnya tidak akan disediakan. Jadi kamu disarankan 
untuk membawa barang-barang tersebut dari 
Indonesia, atau membelinya setibanya kamu di Hong 
Kong.
-  Tersedia koneksi Wi-Fi dan kabel LAN dengan 
kecepatan internet yang memadai di sebagian besar 
area kampus.
-  Dianjurkan bagi kamu untuk membawa laptop 
pribadi agar dapat digunakan kapanpun dan 
dimanapun kamu mau.
-  Tegangan listrik di Hong Kong adalah AC 220V 
/ 50Hz dengan soket listrik tipe 3-pin persegi (sama 
seperti UK). Soket listrik ini berbeda dengan colokan 
di Indonesia. Kamu dapat membeli adaptor di Hong 
Kong supaya dapat tetap menggunakan steker 
listrik.

-  Jika Kamu menggunakan obat apa pun, ada 
baiknya membawa cukup banyak persediaan untuk 
bertahan setidaknya pada bulan pertama. Hal ini 
akan memberikan kamu cukup waktu untuk 
mencarinya setelah kamu menetap di Hong Kong. 
Selain itu, sebelum kamu meninggalkan Indonesia, 
sebaiknya kamu memeriksakan diri ke dokter medis 
untuk memastikan apakah obat kamu tersedia di 
Hong Kong atau tidak.
-  Perlengkapan mandi seperti handuk mandi, 
sabun, sikat gigi, dan lain-lain.
-  Payung / jas hujan.
-  Bawa barang-barang pribadi yang akan 
membuat kamu lebih betah seperti foto keluarga dan 
teman, musik, dan lain-lain.

Lifestyle shop - MINISO. Photo by: Regina TaniaLifestyle shop - AEON Living Plaza. Source: insideretail.hk
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Jika kamu berumur dibawah 18 tahun, kamu 
disarankan untuk membawa dokumen-dokumen 
identitas diri yang telah dilegalisir dan ditranslate 
seperti Akta Lahir dan Kartu Keluarga. Kamu juga 
dianjurkan untuk membawa salinan aslinya. Lebih 
baik lagi apabila kamu dapat membawa dokumen 
identitas pendukung lain seperti KTP atau SIM. Hal 
ini dilakukan untuk keperluan pendaftaran Bank 
Account dan Hong Kong Identity Card. Sangat 
dianjurkan untuk membawa paling tidak salah satu 
orang tua atau seseorang yang telah dewasa (diatas 
18 tahun) ke Hong Kong untuk memudahkan proses 
membuka rekening bank dan pembuatan HKID.

Last
Train

Adult Fare
(in HK Dollars)

00:48 110

100

65

Students under 18

Open A Bank Account
Jika kamu berusia di bawah 18 tahun pada saat 
pembukaan rekening bank, peraturan perbankan di 
Hong Kong mengharuskan kamu membawa salah 
satu orang tua kamu ataupun seorang yang telah 
dewasa untuk menandatangani dokumen terkait.

Hong Kong ID (HKID)
Hong Kong ID merupakan tanda kependudukan 
kamu di Hong Kong. Hukum Hong Kong 
mengharuskan kamu untuk membawa HKID kamu 
setiap saat. Untuk itu, bagi kalian yang masih 
dibawah 18 tahun, kalian tetap harus memiliki HKID. 
Caranya adalah dengan mendaftar Juvenile HKID. 
Dan nantinya ketika kamu telah berusia 18 tahun, 
kamu wajib mengganti Juvenile HKID tersebut 
menjadi Adult HKID.

Source : customs.gov.hk

Source : sunwebhk.com

Phone customer service at Bank of East Asia. Source : hkbea.com

Akta Lahir dan KK. Sources : cermati.com, Dindukcapil Brebes

BACK SIDE

FRONT SIDE

HKID untuk umur 
11 sampai 17 tahun.

HKID untuk umur 
18 tahun keatas.

HKID untuk penduduk
Hong Kong (belum permanen).

22



Hong Kong at Night.
Source: flickr.com
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• HKU:  
 Airport – Hong Kong – HKU <Exit A> ->  
 ± 39 Menit, 110 HKD
• CUHK: 
 Airport – Tsing Yi – Lai King – Prince  
 Edward – Kowloon Tong – University  
 <Exit B> -> ± 61 menit, 65 HKD
• PolyU: 
 Airport – Tsing Yi – Lai King – Mei Foo –  
 Nam Cheong – Hung Hom <Exit A> -> ±  
 40 menit, 65 HKD
• CityU: 
 Airport – Tsing Yi – Lai King – Prince  
 Edward – Kowloon Tong <Exit C2> ->  
 ± 42 menit, 65 HKD
• HKUST:
 Airport - Tsing Yi – Lai King – Prince   
 Edward – Choi Hung – (Bus 91 / 91 M  
 <Exit C2> (Mini bus 11M <Exit C1>  
 atau Hang Hau (Bus 11M <Exit B>) -> ±  
 90 menit, 80 HKD

Lokasi Bandara

 Bandar Udara Internasional Hong Kong 
yang terletak di Pulau Chek Lap Kok merupakan 
salah satu bandara tersibuk di dunia. Bandara 
ini memiliki dua terminal, Terminal 1 melayani 
maskapai seperti Air China, Asiana Airlines, 
China Airlines, Cathay Pacific Airways, Garuda 
Indonesia, Qantas Airways, dan Dragonair, 
Terminal 2 melayani maskapai seperti AirAsia, 
City Airways, HK Express, Jetstar Asia Airways, 
dan Tigerair. Kendaraan yang dapat dipilih dari 
bandara untuk ke tujuan masing masing dari 
yang tercepat untuk sampai tujuan antara lain:

MTR (Menggunakan Octopus)

Hong Kong International Airport
Source : depositphotos.com

 Airport Express membawa penumpang 
ke pusat kota hanya dalam waktu 24 menit. 
Kereta cepat ini berangkat setiap 10 sampai 12 
menit. Kereta ini melewati stasiun Hong Kong, 
Kowloon, Tsing Yi, dan AsiaWorld-Expo. 
Setelah sampai di stasiun tersebut, kamu bisa 
melanjutkan perjalanan dengan MTR biasa.

 • SCAD: 
       -> Tujuan SCAD: Airport – Tsing Yi –  
 Lai King – Prince Edward – Sham Shui  
 Po <Exit D2> -> ± 69 menit, 65 HKD
      -> Tujuan HK Gold Coast: Airport –  
 Tsing Yi – Lai King – Nam Cheong –  
 Tuen Mun (Bus 11K <Exit C> -> ± 90  
 menit, 75HKD 
• HKBU: 
 Airport – Tsing Yi – Lai King – Prince  
 Edward – Kowloon Tong <Exit F> -> ±  
 42 menit, 65 HKD 
• EduHK:
 Airport – Tsing Yi – Lai King – Prince  
 Edward – Kowloon Tong – University  
 (dari Chung Chi College menggunakan  
 Bus 28K/ 72/ 73A <Exit B> dan berhen 
 ti di Cheung Sheu Tan) -> ± 64 menit,  
 120 HKD 
• THEI:
 Airport – Hong Kong – Central – Heng  
 Fa Chuen <Exit A2> -> ± 65 menit, 110  
 HKD
 
Taksi

 Taksi menawarkan perjalanan cepat 
dan fleksibel dari dan ke Bandar Udara Interna-
sional Hong Kong. Terdapat Taxi Station di luar 
area kedatangan. Taksi di Hong Kong memiliki 
warna tertentu sesuai dengan wilayah operasi 
mereka.
 • HKU : ± 350 HKD, 45 menit
 • CUHK : ± 300 HKD, 60 menit 
 • PolyU : ± 300 HKD, 40 menit
 • CityU : ± 300 HKD, 40 menit
 • HKUST : ± 360 HKD, 60 menit
 • SCAD : 
           -> SCAD : ± 320 HKD, 40 menit
           -> HK Gold Coast : ± 270 HKD,  
  30 menit
 • HKBU : ± 300 HKD, 40 menit
 • EduHK : ± 380 HKD, 60 menit
 • THEI : ± 340 HKD, 60 menit

Hong Kong Taxis
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Bus Umum

 Terdapat banyak bus ke berbagai 
tujuan dengan harga yang relatif lebih murah, 
namun transportasi ini memerlukan waktu paling 
lama dibandingkan transportasi lainnya.
• HKU :  
 -> Bus A10 turun di Pokfulam Road (48  
 HKD, 90 menit)
 -> Bus A11 ke Central (40 HKD, 60  
 menit), MTR station ke HKU 
• CUHK :
 Bus A41 turun di Shatin Central Bus  
 Terminal (22,3 HKD, 70 menit), taxi ke  
 Wu Yee Sun College (100 HKD, 15  
 menit) atau MTR station ke University  
 (4HKD, 9 menit)
• PolyU :
 Bus A21 turun di Hung Hom MTR   
 Station (33 HKD, 100 menit)
• CityU :
 Bus E22 turun di Shek Kip Mei Park  
 Station Cornwall Street (14HKD, 80  
 menit)
• HKUST :
 Bus A29 turun di Po Lam Public Trans 
 port Interchange (42 HKD, 60 menit),  
 Taxi merah ( 65 HKD, 10 menit) atau  
 bus 91M ( 20HKD, 40 menit)
• SCAD :
 -> SCAD Sham Shui Po: Bus A47x turun  
 di Kwong Fuk Estate, Bus 72 turun di  
 SCAD HK (90 menit, 30HKD) 
 ->Hong Kong Gold Coast Residence:  
 Free shuttle bus (20 menit) / bus A33  
 (38 menit, 28 HKD) 
• HKBU :
 Bus E22 turun di Kam Shing Road (18  
 HKD, 80 menit)
• EduHK :
 Bus E41 turun di Tai Po Centre, bus  
 74K (50 HKD, 15 menit)

Hong Kong Public Bus
Source : Wikipedia

• THEI : 
 Bus NA11 turun di Hing Fat Street, N8P  
 turun di Chai Wan park (2 jam 18 menit,  
 30 HKD)

Hal-hal administratif

HKID

a) Membuat appointment secara online   dengan 
cara memilih tanggal dan lokasi pada link ini 
https://www.immd.gov.hk/en/services/hkid.ht-
ml
b) Isi formulir dan siapkan foto. 
c) Datang ke kantor imigrasi sesuai tanggal dan 
waktu dalam appointment.
d) HKID kamu akan siap dalam waktu 10 hari 
kerja.

Lapor Diri ke KJRI

 Semua mahasiswa Indonesia diwajibkan 
untuk melaporkan diri kepada KJRI di tahun perta-
ma belajar di Hong Kong. Hal-hal yang perlu 
disiapkan adalah passport, foto dan HKID. Proses 
lapor diri akan dibantu oleh PPI Hong Kong setelah 
kalian sampai di Hong Kong.

Hong Kong Identity Card
Source: Google Image

Pembuatan Bank Account

 Bank yang biasa digunakan oleh maha-
siswa di Hong Kong adalah Hang Seng Bank, 
Bank of China, atau Bank of East Asia. Doku-
men-dokumen yang biasanya perlu disiapkan 
antara lain: Passport, HKID, surat keterangan 
tempat tinggal di Hong Kong (dari universitas), 
kartu pelajar, dan visa pelajar

Asuransi
 Diwajibkan untuk membayar asuransi di 
setiap sekolah. Biasanya, asuransi akan ditawar-
kan di universitas masing-masing. 

SIM Card dan Provider
 Beberapa provider SIM Card yang biasa 
dipakai orang-orang Indonesia adalah CSL, 
China Mobile, Three, Smartone, Telin/Kartu-
As2in1. Harga paket per bulan bervariasi dari 
sekitar 47 HKD (kuota) sampai 90-100 HKD 
(unlimited kuota).
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Central, Hong Kong
Source: Unsplash.com



Student MTR

 Student MTR merupakan kartu octopus 
(semacam kartu pembayaran elektronik seperti 
Flazz atau E-Toll.) khusus untuk pelajar di Hong 
Kong. Dengan memiliki kartu ini, kamu akan 
mendapatkan diskon sekitar 50% saat kamu 
menggunakan MTR. 

a) Menjelang bulan September formulir akan 
disiapkan oleh sekolah atau dapat diambil di 
MTR station terdekat.
b) Isi formulir, siapkan 2 buah foto dan stampel 
dari pihak universitas masing masing.
c) Kembalikan formulir di MTR station terdekat 
dan kartu octopus dapat  diambil sesuai tanggal 
dan tempat yang dipilih.

Personalized Student Octopus Card

Tempat membeli kebutuhan sehari-hari
• Wellcome

 Wellcome merupakan satu dari dua 
supermarket terbesar di Hong Kong. Tersedia 
sayur sayuran dan buah buahan, daging dan 
ikan, roti dan juga makanan timur dan barat. 
Wellcome biasanya buka pada pukul 8.00 – 
23.00.
• Taste

 Taste menjual berbagai makanan baik 
bahan mentah maupun siap untuk disantap, 
seperti sushi, Chinese food, pizza, roti, dan 
salad. Salah satu gerainya terletak di Festival 
Walk Mall (Kowloon Tong MTR / City University) 
dan buka pada pukul 8.00 – 22.00.
• Sogo Freshmart

 
 Salah satu supermarket ini berlokasi di 
Causeway Bay dan merupakan Japanese 
groceries store. Buka pada pukul 10.00 – 22.00.

•Park n Shop

 Park n Shop memiliki banyak cabang 
sehingga mudah dicari dan harga yang terjang-
kau. ParknShop menjual kebutuhan sehari-hari 
seperti daging, ikan, dan bahan makanan organ-
ic. Buka dari pukul 8.00 hingga 22.00.
• Marks & Spencer

 Berlokasi di Central, Wan Chai, Tsim 
Sha Tsui, Tsuen Wan dan juga Kowloon. Bahan 
makanan yang mereka jual merupakan produk 
dari UK. Buka pada pukul 11.00- 22.00.
• Indo Market

 Terletak di jalan 19 Yee Wo St, Cause-
way Bay. Menjual berbagai makanan produk 
Indonesia seperti Indomie, Teh Botol, dan 
Kecap ABC. Buka pada pukul 9.00 hingga 20.00.
•Living Plaza by AEON

 

 Tempat untuk membeli peralatan 
rumah tangga dengan harga yang relatif murah. 
Menjual produk dari Jepang seperti makanan 
hingga perabot rumah tangga. Berlokasi di Mong 
Kok, Wan Chai, Sham Shui Po, Tai po dan Fo 
Tan. Buka pada pukul 10.00 hingga 22.00.
•IKEA

 Menjual furniture dan juga tersedia 
makanan barat siap santap. Berlokasi di Kow-
loon Bay, Shatin, Causeway Bay, dan Tsuen 
Wan. Buka pada pukul 10.30 hingga 22.30. 

Kesehatan
1) Tersedia klinik hampir disetiap university 
untuk membeli obat dan berkonsultasi dengan 
dokter untuk penyakit ringan.
2) Pemilik HKID akan mendapatkan harga yang 
relatif murah untuk membayar perawatan 
dirumah sakit milik pemerintah Hong Kong. 
Terlebih dari itu, harga juga dapat diberikan  
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potongan lagi dari asuransi yang dibayarkan 
kepada pihak sekolah. Salah satu rumah sakit 
terbesar di Kowloon adalah Queen Elizabeth 
Hospital. Berlokasi di Yau Ma Tei dan buka 24 
jam. 

Kerja Paruh Waktu
 Dalam peraturan yang ditetapkan 
pemerintah Hong Kong, mahasiswa/i non-lokal 
yang sedang menjalani program akreditasi lokal 
full-time pada tingkat sarjana atau di atasnya 
(dengan masa studi tidak kurang dari satu tahun 
akademik) diperbolehkan untuk bekerja magang 
dengan kondisi berikut: 

 1.Magang harus berhubungan dengan  
 kurikulum belajar dan diatur atau   
 didukung oleh institusi tempat mereka  
 belajar; dan
 2.Durasi magang maksimum satu tahun  
 akademik, atau sepertiga dari durasi  
 normal program akademik yang berkai 
 tan. Tidak ada batasan dan peraturan   
 tentang kriteria pekerjaan, tingkat gaji,  
 lokasi, jumlah jam kerja dan perusa 
 haan atau perorangan yang mempeker 
 jakan untuk program magang.

 Untuk siswa non-lokal yang terdaftar 
dalam program akreditasi lokal dengan masa 
studi tidak kurang dari 2 tahun akademik, 
mereka juga diijinkan untuk menjalani program 
magang jika memenuhi persyaratan berikut:

 1.Magang diwajibkan, berkaitan dengan  
 studi / kurikulum dan disusun /   
 didukung oleh institusi tempat mereka  
 belajar; dan
 2.Durasi magang maksimal 6 bulan.

 Selain itu, siswa non-lokal (tidak terma-
suk siswa pertukaran) yang menjalani program 
akreditasi lokal full-time di tingkat sarjana atau 
di atas yang masa studinya tidak kurang dari 
satu tahun akademik, dalam batas masa tinggal 
mereka, diperbolehkan untuk:

 1.Bekerja paruh waktu di kampus untuk  
 tidak lebih dari 20 jam per minggu  
 sepanjang tahun; dan
 2.Bekerja selama musim panas, tanpa  
 batasan jam kerja dan lokasi.
For more information: https://www.immd.gov-
.hk/eng/faq/imm-policy-study.html#q20

Tempat Beribadah
Muslim
 Berikut adalah beberapa lokasi masjid 
yang ternama di Hong Kong:

     1.Kowloon Mosque and Islamic Centre
     Alamat : 105 Nathan Road, TST, Kowloon
     2.Ammar Mosque
     Alamat : 40 Oi Kwan Road, Wanchai
Informasi lebih lanjut: http://www.is-
lam.org.hk/eng/E-address_mosque.asp

Kristen
 Berikut adalah beberapa gereja Kristen 
protestan yang terkenal bagi orang Indonesia:

     1.GKY Hong Kong
     Alamat: 4/F Room 502A-C Winner House               
     (Next to HSBC), 310 King's Road, North Point,     
     Hong Kong
     2.The Vine Church
     Alamat: 19 Burrows St, Wanchai
Informasi lebih lanjut: http://aohk.org/other/in-
do/main/indo-chu-hk.html

Katolik
 Berikut adalah beberapa gereja Katolik 
yang terkenal di Hong Kong
     1. Cathedral of the Immaculate Conception
     Alamat: 16 Caine Rd, Mid-level
     2. Rosary Church
     Alamat: 125 Chatham Rd S, Tsim Sha Tsui
Informasi lebih lanjut: http://catholic.org.hk/en/
全港堂區資料搜尋/

Buddha
 Berikut adalah kuil-kuil terkenal di 
Hong Kong:  
     • Buddha Besar and Biara Po Lin 
     • Kelenteng Che Kung di Sha Tin 
     • Kelenteng Che Kung di Ho Chung 
     • Biara wanita Chi Lin dan Taman Nan Lian 
     • Ching Chung Koon
     • Fung Ying Seen Koon
     • Tempat Suci Bunga Emas
     • Kelenteng Hau Wong 
     • Kelenteng Hung Shing di ai Sai Chau, Sai        
       Kung 
     • Kuil Hung Shing di Wan Chai 
     • Paviliun Kwan Kong 
     • Kelenteng Lo Pan
     • Kelenteng Lung Mo 
     • Kelenteng Man Mo
     • Kuil Pak Tai di Cheung Chau 
     • Kuil Pak Tai di Wan Chai 
     • Kelenteng Shing Wong 
     • Kelenteng Tam Kung
     • Kelenteng Tin Hau di Shau Kei Wan
     • Kelenteng Tin Hau di Sai Wan
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Informasi lebih lanjut: http://www.discover-
h o n g k o n g . c o m / i d / s e e - d o / c u l t u r e - h e r i -
tage/chinese-temples/big-buddha-and-po-lin-
monastery.jsp 

Voltase dan Listrik
 Voltase listrik standar di Hong Kong 
adalah 220 volt AC, 50Hz. Sebagian besar 
kamar mandi hotel juga memiliki voltase 100 
volt. Mayoritas outlet listrik di Hong Kong meng-
gunakan gaya pasang Inggris -tiga cabang. Anda 
dapat membeli adaptor murah untuk peralatan 
listrik di toko-toko. 

Outlet Listrik dan Adaptor Hongkong

Layanan Pos
 Kantor pos dan kotak pos  berlokasi di 
sekitar kota dan prangko banyak tersedia di 
toko-toko. Informasi mengenai layanan pos dan 
juga letak kotak pos dapat dilihat di website. 
https://www.hongkongpost.hk/en/about_us/-
n e t w o r k / s t r e e t _ p o s t -
ing_boxes/index.html#map.

28.0
45.0

(Weight limit : 50g) (Weight limit : 500g) (Weight limit : 2Kg)

3.7
5.2

- -
- -

- 7.3 7.5
- 13.7

2Kg

-

30g
50g

100g
250g
500g
1Kg

Small Letter Large Letter Packet
LETTER AND PACETS (NON-BULK)

Weight not over ($)($) ($)

155
165
175
180
210
230

9 Kg
11 Kg
13 Kg
16 Kg
20 Kg

70
85

100
120
140

3 Kg
4 Kg
5 Kg
6 Kg
7 Kg
8 Kg

Postage
PARCELS

Weight not over
($)

14.0

5.0

Source:https://www.hongkongpost.hk/fileman-
ager/common/forms/pos15_eng.pdf

Hiburan
Kuliner
 Hong Kong adalah salah satu pusat 
kuliner paling terkenal di Asia. Hong Kong 
sangat kaya akan budaya dari berbagai negara, 
dan ini pun tercermin dalam variasi kulinernya. 
Ada beberapa restoran yang menyajikan hidan-
gan Indonesia, beberapa yang paling sering 
dikunjungi adalah Seng Thai Chong Indonesia & 
Thai Cusine yang berlokasi di San Po Kong 
(Wong Tai Sin) , Toko Abadi di Causeway Bay, 
dan Amin Indonesian Restaurant di Sham Shui 
Po. 

 Berikut adalah rekomendasi lain untuk 
restoran Indonesia: 

     • Bali Restaurant 峇里餐廳, Jordan
     • Indonesian Restaurant 1968 印尼餐廳1968,   
       Central
     • MAMA SAN by Will Meyrick, Central
     • TRi, Repulse Bay
     • Indonesian Sate House 印尼沙屋, Shau Kei  
       Wan
     • Nyonya Indocook House 娘惹廚房, Tuen  
       Mun 
     • Lucky Indonesia Restaurant 好運印尼餐廳,  
       Kwun Tong
     • 蘭英印尼小食 Sai Ying Pun, Kowloon City 
     • Kaum, Western District 
     • Indonesia Restaurant 印尼餐廳, Tsim Sha  
       Tsui
     • Kampoeng, Causeway Bay
     • Shatin Inn Restaurant 沙田茵餐廳, Sha Tin
     • The Venue 基隆街五號, Mong Kok
     • Bali SatayQ 巴里島沙, Kwai Fong

Informasi lebih lanjut: https://www.open-
rice.com/en/hongkong/restaurants/cuisine/in-
donesian
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Tian Tan Buddha, Hong Kong
Source: Unsplash.com



Restoran Michelin

 Jika kamu ingin mencoba makanan 
jenis lain, Michelin Guide adalah panduan paling 
tepat untuk memilih restoran yang enak dan 
menarik. Bisa dibilang, dengan mendapatkan 
Michelin star, sebuah restoran dinilai memiliki 
tingkat kelezatan, keunikan, dan kesempurnaan 
yang sangat tinggi. Tetapi terkadang harga tidak 
berbohong, kamu harus menyiapkan uang yang 
tidak sedikit untuk mencoba salah satu restoran 
berkualitas tinggi ini.

Openrice 

 

 Openrice merupakan sebuah panduan 
informasi restoran yang memiliki platform di 
website dan aplikasi mobile. Ketika kamu 
bingung ingin makan apa atau dimana, Openrice 
bisa menjadi solusi terbaik untuk menentukann-
ya. Openrice menyediakan informasi restoran 
berupa alamat, perkiraan pengeluaran, jam 
operasional, dan beberapa foto menu dan 
makanan dari sebuah restoran.

Source: Google Image

Source: Google Image

 Hong Kong memiliki dua taman hiburan 
yang sangat terkenal, yaitu Ocean Park dan 
Hong Kong Disneyland.
 
 
 
 

Taman Hiburan

 Ocean Park adalah taman hiburan 
pertama dan terbesar di Hong Kong. Tempat 
wisata ini berlokasi di Hong Kong Island, satu 
stasiun dari Admiralty (jalur East South Island). 
Harga tiket masuk taman hiburan ini adalah 480 
HKD untuk orang dewasa (per Juli 2018). Selain 
itu, Ocean Park juga menawarkan annual pass 
yang harganya berkisar dari 940 HKD sampai 
1,730 HKD (per Juli 2018).
Untuk informasi lebih lanjut bisa dilihat dari: 
https://www.oceanpark.com.hk/enDi

 Hong Kong Disneyland, kamu bisa 
menikmati berbagai atraksi, parade, berfoto 
dengan tokoh-tokoh Disney, belanja beragam 
oleh-oleh bertema Disney serta menikmati 
hidangan yang enak dan unik. Selain itu, 
pengunjung juga dapat bermalam di Hotel Disn-
eyland Resort. Harga tiket masuk Disneyland 
adalah 619 HKD untuk one day pass dan 799 
HKD untuk two day pass (per Juli 2018). Annual 
pass juga ditawarkan oleh taman hiburan ini 
dengan harga yang berkisar dari 880 HKD 
sampai 2,485 HKD untuk students (per Juli 
2018). 
Untuk informasi lebih lanjut bisa dilihat dari: 
https://www.hongkongdisneyland.com

Hong Kong Disneyland Resort

Hong Kong Ocean Park

Museum

 

 Museum dapat dibilang salah satu 
destinasi paling tepat jika kamu bosan dan tidak 
ingin jalan-jalan ke tempat yang fancy. Selain 
banyak informasi yang bisa kamu dapatkan,
 
 

Hong Kong Space Museum Source: Google Image

Source: Google Image

Source: Google Image
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kamu bisa menemukan tempat foto yang  
museum di Hong Kong sangat menarik. Bebera-
pa museum yang patut dikunjungi, yaitu:

     • Hong Kong Museum of History
     • Hong Kong Heritage Museum
     • Hong Kong Museum of Art
     • Hong Kong Science Museum

Untuk informasi museum lainnya:
http://www.museums.gov.hk/en_US/web/por-
tal/home.html 

 Beberapa tiket masuk museum berhar-
ga kurang lebih 20 HKD atau terkadang gratis; 
setiap museum memiliki tarif yang berbeda, 
tetapi jangan khawatir, harganya masih ramah 
dengan dompet. Beberapa museum terkadang 
menyelenggarakan pameran dengan tema 
tertentu, jika tertarik, kamu bisa mencari info 
lebih lanjutnya mengenai museum tersebut.

Hiking

 Hong Kong memiliki banyak tempat 
mendaki dengan pemandangan yang sangat 
menarik, topografi tanah Hong Kong memiliki 
banyak bukit dengan jalur mendaki dengan tingkat 
kesulitan yang beragam. Pilihan lokasi mendaki di 
Hong Kong sangatlah banyak dan pastinya sangat 
cocok buat kalian yang mencintai alam dan ingin 
mencoba hal baru di Hong Kong.

Untuk Informasi lebih lanjut:
http://hkss.cedd.gov.hk/hkss/eng/educa-
tion/GS/eng/hkg/chapter9.htm 
ht tp://www.discoverhongkong.com/eng/-
see-do/great-outdoors/hikes/index.jsp

Bersepeda
 Selain bukit-bukit tempat hiking, Hong 
Kong juga memiliki beberapa rute-rute bersepeda 
dengan pemandangan pegunungan, laut dan ciri 
khas Hong Kong. Banyak tempat penyewaan 
sepeda dekat rute bersepeda agar kalian tidak 
perlu bawa sepede sendiri. Jika kamu tertarik 
dengan olahraga yang menyegarkan ini, berikut 

Pantai

 Hong Kong memiliki 41 pantai umum yang 
tersebar di seluruh wilayah Hong Kong Island dan 
New Territories. Masuk ke pantai gratis dan beber-
apa pantai sudah memiliki fasilitas tempat mandi 
yang memadai. 

Pantai di Hong Kong Island:

Pantai di New Territories:

Untuk informasi lebih lanjut:
http://www.lcsd.gov.hk/en/beach/index.html 
h t tp://www. lcsd.gov.hk /en/beach/ index-
/beach-location-hk.html 
h t tp://www. lcsd.gov.hk /en/beach/ index-
/beach-location-nt.html 

Dragons Back Hike, Shek O Source: Google Image

adalah beberapa rute bersepeda di Hong Kong:
 1. Nam Sang Wai
 2. Sha Tin ke Tai Mei Tuk
 3. Sha Tin ke Wu Kai Sha

Untuk informasi lebih lanjut:
h t tp : //w w w.d i s c ove r h o n g ko n g .c o m / i d / -
see-do/great-outdoors/cycling/index.jsp 
https://www.gov.hk/en/residents/culture/recre-
ation/activities/cycling.htm

Repulse Bay Beach Source: Google Image
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Nama Layanan Nomor Telepon
Layanan darurat (polisi, kebakaran, ambulans) 999

Hotline Polisi +852 2527 7177

Dewan Industri Perjalanan Hong Kong +852 2807 0707

Hong Kong Tourism Board Visitor Hotline +852 2508 1234
Bandara Internasional Hong Kong +852 2181 8888

Departemen Imigrasi Hong Kong +852 2824 6111

Dewan Konsumer +852 2929 2222

Departemen Kesehatan +852 2961 8989
Departemen Bea dan Cukai 24 hours Hotline +852 2815 7711

Hongkong Post +852 2921 2222
Observatorium Hong Kong (untuk informasi cuaca) +852 1878 200

Directory Phone Number 1081
http://www.discoverhongkong.com/id/plan-your-trip/traveller-info/good-to-know/useful-numbers.jsp 

 Dalam situasi darurat, kamu bisa meng-
hubungi polisi setempat, ambulans, pemadam 
kebakaran dan layanan darurat lainnya dengan 
menghubungi 999.

Paspor hilang

 Jika kamu kehilangan paspor, buat 'lapo-
ran kehilangan' di kantor polisi terdekat (hubungi 
Police Hotline 2527 7177 untuk lokasi atau rujuk ke 
situs web mereka untuk menemukan Ruang Lapo-
ran). Kemudian kamu disarankan untuk meng-
hubungi KJRI Hong Kong secepatnya agar paspor 
bisa diganti.

Dompet hilang atau dicuri

 Jika dompet atau barang berharga kamu 
hilang atau dicuri, langsung melaporkan pencurian 
ke polisi. Disarankan untuk segera mengontak 
penerbit kartu kredit atau perusahaan asuransi 
kamu untuk mendapatkan bantuan darurat. 

 Berikut ini beberapa nomor kontak 
darurat yang umum. 

Kontak DaruratPusat Perbelanjaan

 Hong Kong terkenal memiliki banyak 
pusat perbelanjaan dari pasar malam sampai 
mall besar. Di pusat-pusat perbelanjaan ini juga 
bisa ditemukan berbagai macam oleh-oleh khas 
Hong Kong, termasuk makanan, baju-baju, dan 
souvenir kecil.

Hiburan Lain

 Selain hiburan-hiburan yang sudah 
disebutkan diatas, Hong Kong juga memiliki 
banyak hiburan lain, contohnya bioskop yang bisa 
ditemukan hampir di semua pusat perbelanjaan, 
hiburan malam, dan lain-lain. 

IFC Mall, Central Source: Google Image
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Tentang PPI-HK
 Persatuan Pelajar Indonesia di Hong Kong 
/ Indonesian Student Association in Hong Kong 
(PPI-HK) didirikan pada tanggal 28 April 2012 dan 
telah diakui keberadaannya oleh Konsulat Jender-
al Republik Indonesia di Hong Kong.

Visi
 Visi kami adalah menjadikan PPI Hong 
Kong sebagai sarana bagi seluruh anggota untuk 
berbagi dan belajar dari satu sama lain dalam 
berbagai aspek yang meliputi bidang akademik, 
sosial, budaya, dan hubungan eksternal. 

Misi
 Misi kami adalah mendukung kesejahter-
aan pelajar Indonesia di Hong Kong melalui kegia-
tan-kegiatan yang memberikan pengaruh positif 
yang berkelanjutan dan memfasilitasi pelajar 
Indonesia untuk mengembangkan potensi di era 
globalisasi.

Tujuan

1. Mempererat dan memperluas hubungan antar 
pelajar Indonesia di Hong Kong. 
2. Memfasilitasi proses adaptasi pelajar baru 
Indonesia di Hong Kong. 
3.  Menjadi penghubung antara Konsulat Jenderal 
Republik Indonesia di Hong Kong dengan pelajar 
Indonesia di Hong Kong melalui kerjasama dalam 
berbagai acara dan kegiatan. 
4. Mendorong partisipasi pelajar Indonesia di Hong 
Kong dalam memperkenalkan budaya bangsa 
Indonesia melalui berbagai kegiatan. 

Aktivitas Tahunan PPI-HK  

1. Pre-departure Gathering
 Sebuah acara yang bertujuan utama 
mempersiapkan calon mahasiswa/i baru untuk 
keberangkatan ke Hong Kong dengan memberikan 
informasi mengenai umum tentang Hong Kong 
serta universitas masing-masing. Acara ini biasanya 
diadakan pada akhir bulan Juli tau awal bulan 
Agustus. Akan diumumkan lebih lanjut via universi-
tas masing-masing untuk detail acara.
2. Welcoming Gathering
 Sebuah acara yang mengajak mahasiswa/i 
baru untuk lebih mengenal beberapa tempat-tem-
pat Hong Kong dan mengenal satu sama lain. 
Biasanya, bentuk dari acara ini ialah permainan 
Amazing Race. Acara ini diadakan beberapa 
minggu setelah dimulainya proses pembelajaran di 
universitas. 
3. Sport Competition
 Sebuah ajang kompetisi antar maha-
siswa/i Indonesia setiap Universitas untuk unjuk diri 
dalam permainan olahraga seperti sepakbola mini, 
basket, dan bulu tangkis serta kompetisi E-sport. 

 Sesuai dengan sistem keanggotaan yang 
baru, setiap calon anggota wajib membayar biaya 
keanggotaan 100 HKD yang akan berlaku selama 4 
tahun. Adapun hak dan kewajiban setiap anggota 
ialah sebagai berikut:
     1. Menyampaikan pendapat baik secara lisan    
      maupun tulisan yang bersifat membangun. 
     2. Berpartisipasi dalam kegiatan - kegiatan PPI  
     Hong Kong. 
     3. Menerima manfaat keanggotaan PPI Hong  
     Kong selama masa keanggotaan berlaku. 
     4. Memelihara, menjaga dan menjunjung tinggi  
     nama baik PPI Hong Kong.

Membership Keanggotaan PPI-HK

Membership Benefits

Garuda Indonesia

1. Diskon 10% untuk seluruh penerbangan kelas 
ekonomi. (Harga tergantung seat availability). 
Diskon berlaku untuk penerbangan Hong 
Kong-Jakarta, Jakarta-Hong Kong. Free changes 
of flight ticket within 6 months (no refund).
2. Mendapatkan baggage allowance sebesar 40kg.

Ketentuan dan kondisi sebagai berikut:
1. Proses booking tiket dapat dilakukan melalui 
telepon dengan menyebutkan bahwa mahasiswa 
adalah anggota PPI-HK.
2. Pembayaran harus dilakukan dengan cara 
mengunjungi kantor Garuda Indonesia di Hong 
Kong.
3. Ketika melakukan pembayaran, member yang 
bersangkutan wajib menunjukkan kartu pelajar 
dan kartu membership PPI-HK untuk proses 
identifikasi.
4. Diskon untuk pembelian tiket hanya berlaku 
untuk pemegang kartu membership PPI-HK. 
5. Ketentuan di atas hanya berlaku untuk pener-
bangan yang dilakukan sebelum atau pada bulan 
Maret 2015. (Ketentuan akan di-update untuk 
penerbangan setelah bulan Maret 2015)

Alamat Kantor Garuda Indonesia: 21/F, Lee 
Garden Six, 111 Leighton Road, Causeway Bay, 
Hong Kong
Telp: +852 2840 0000

4. Sub-committee Recruitment
 Sebuah acara perekrutan pengurus PPI 
Hong Kong yang terbuka bagi seluruh mahasiswa/i 
Indonesia di Hong Kong. Beberapa wakil dari 
setiap universitas akan terpilih setiap tahunnya. 
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Ayam Penyet Ria

Potongan harga sebesar 10 HKD untuk setiap 
paket makanan (tidak berlaku untuk paket tahu 
tempe penyet dan paket sayur asem)*

Alamat Ayam Penyet RIA:
Shop 5, G/F, The Grandeur, 48 Jardine’s 
Crescent, Causeway Bay

 *1 (satu) Membership Card PPI-HK berlaku untuk 
1 (satu) paket makanan

Warung Malang

1. Gratis minuman Teh Kotak untuk setiap 
pembelian makanan seharga 50 HKD atau lebih**
2. Gratis satu porsi makanan untuk setiap 8 kali 
pembelian makanan (kartu penanda akan diberi-
kan Warung Malang dan harus ditunjukkan setiap 
saat)

Alamat Warung Malang: 
2/F, Dragon Rise, 9-11 Pennington Street, 
Causeway Bay

 ** Tidak berlaku kelipatan

Amin Indonesian Restaurant

Diskon 10% dengan minimal pembelian 6 
bungkus. Hanya berlaku untuk take away.

Alamat Amin Indonesian Restaurant: 
G/F, 57 Yen Chow Street, Sham Shui Po

Sinar Abadi

1. Potongan harga sebesar 8 HKD untuk pembeli-
an Nasi campur (bu�et).
2. Potongan harga pada setiap pembelian lalap, 
dibulatkan turun ke angka puluhan.
3. Catering service untuk mahasiswa-mahasiswi 
Indonesia di Hong Kong ke universitas 
masing-masing. Dua pilihan harga :
 - Nasi campur 20 HKD : Nasi dengan 3  
 lauk yang sudah dipaket
 - Nasi campur 33 HKD : Nasi dengan 3  
 lauk dan bisa memilih lauk sesuka hati.

 Alamat Sinar Abadi: 
"Seng Thai Chong Indonesia & Thai Cusine"
Shop CF18-19, 1/F, Choi Hung Road Market, San 
Po Kong
*Cabang Causeway Bay Sudah Ditutup*

Bali Restaurant

Diskon 10% untuk semua menu (kecuali lunch set) 
dengan bukti menunjukan kartu anggota

 Alamat Bali Restaurant: 
Shop D&E, G/F, Luk Fook Jewellery Centre, 
237-247 Temple Street, Jordan

Indonesia Restaurant

Diskon 10% dengan bukti menunjukan kartu 
anggota pada pukul 15.00-22.00 HKT pada hari 
Senin-Jumat

Alamat Indonesia Restaurant: 
 66 Granville Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong 
Kong
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NamNam Noodle Bar

1. Diskon 10% untuk setiap pembelian makanan 
atau minuman di NamNam outlet di Jakarta, 
dengan maksimum pembelanjaan Rp. 500,000 
sebelum dikenakan pajak.
2. Diskon tidak berlaku kelipatan.
3. Diskon juga berlaku untuk take away.

Alamat NamNam Noodle Bar: 

     • Ruko Crown Golf Blok D No. 21 dan 23,    
     Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Indonesia
     • Gandaria City Mall, Mainstreet Ground Floor   
     # MG-06,J. Sultan Iskandar Muda Kebayoran  
     Lama, Jakarta Selatan, Indonesia
     • Senayan City, Senayan City Lower Ground  
     Floor Unit L - 10 A, Jalan Asia Afrika, Gelora,  
     Tanah Abang, Jakarta Pusat, Indonesia
     • Plaza Indonesia, Level Basement, unit 16-19,  
     Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta Pusat,  
     Indonesia

Soto Betawi Bang Japri

Diskon 10% yang berlaku di tempat tertentu.

 Alamat Soto Betawi Bang Japri dimana diskon 
berlaku: 
Sarinah Building, Lantai Lower Ground, M Food 
Court, Jl. MH Thamrin, Thamrin, Jakarta

Soto Betawi Bang Sawit

Diskon 10% yang berlaku di tempat tertentu.

Alamat Soto Betawi Bang Japri dimana diskon 
berlaku: 
     • Jl. Boulevard Raya Blok QJ 1 No. 8, Kelapa  
     Gading, Jakarta
     • Epicentrum Walk, Lantai Ground, Jl. HR  
     Rasuna Said, Kuningan, Jakarta
     • Kota Wisata Cibubur, Ruko Paris Blok H, Jl.  
     Wisata Utama, Cibubur, Jakarta

     • Ruko Beryl 1, No. 17, Jalan Gading Golf       
     Boulevard Gading Serpong, Pakulonan Bar.,  
     Klp. Dua, Tangerang, Banten 15810, Indonesia
     • Mardi Gras, Jl. Citra Raya Boulevard,       
     Tangerang, Banten 15710, Indonesia

 Pertanyaan ataupun informasi lebih lanjut 
mengenai PPI Hong Kong bisa diakses melalui:

 website : ppihongkong.org 
 email : ppihongkong@gmail.com
 instagram : ppihongkong
 facebook : @PPIHK
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North Point, Hong Kong
Source: Unsplash.com
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Station

Station

Belajar dan tinggal di kota 
metropolitan yang sangat 
sibuk seperti Hong Kong tentu 
tidak menghentikan semangat 
mahasiswa Indonesia untuk 
terus berbagi kepada 
masyarakat sekitar yang 
membutuhkan, terlebih 
kepada komunitas diaspora 
Indonesia yang berada di 
Hong Kong.Melalui semangat 
berbagi dan keinginan untuk  

terus belajar, berbagai komunitas dan Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) di Hong Kong 
memberikan peluang yang begitu besar bagi 
mahasiswa Indonesia untuk berperan dalam banyak 
kegiatan sebagai volunteer atau sukarelawan. 
Berbekal kemauan dan kemampuan yang kami 
miliki, hingga saat ini PPI-HK terus berusaha untuk 
menjadi jembatan antara pemerintah, LSM, 

komunitas, dan masyarakat kepada mahasiswa 
Indonesia dengan membuka kesempatan yang 
sebesar-besar nya bagi mahasiswa Indonesia untuk 
terlibat dalam berbagai kegiatan tersebut. Berikut 
adalah daftar LSM dan komunitas yang pernah atau 
saat ini sedang bekerja sama dengan PPI-HK dalam 
berbagai kegiatan volunteer, dan akan terus 
bertambah dalam tahun-tahun kedepan!

Pesta Rakyat Merah Putih yang digelar KJRI Hong Kong untuk PMI. Source : hannayohana.wordpress.com

Station

(www.christian-action.org.hk)
Memiliki tujuan untuk melayani orang-orang yang 
terpinggirkan, terlantar atau ditinggalkan, Christian 
Action memberikan bantuan hukum dan psikososial 
secara gratis kepada para pekerja migran maupun 
pengungsi yang berada di Hong Kong melalui shelter 
yang mereka miliki. Bentuk kegiatan volunteer yang 
dilakukan adalah menjadi pengajar bahasa inggris 
dan berbagai keahlian lainnya, dan membantu 
kegiatan tahunan mereka sebagai bagian dari 
kepanitiaan.

Christian Action
(www.pathfinders.org.hk)

Pathfinders memiliki misi untuk membantu 
anak-anak pekerja migran yang lahir di Hong Kong, 
maupun pekerja migran yang sedang dalam masa 
kehamilan mereka. Bentuk kegiatan volunteer yang 
dilakukan adalah wawancara dan penerjemah bagi 
klien, bermain dan mengurus anak, mendampingi 
berbagai proses hukum yang harus dilalui para 
pekerja migran, hingga berbagai kegiatan 

penggalangan dana. 

Pathfinders

Pengajaran Bahasa Inggris ke para PMI oleh anggota PPI-HK.
Source : PPI-HK

Source: Pathfinders Facebook Page

41



(www.helpfordomesticworkers.org)
Berada dibawah naungan St. John's Cathedral, 
HELP for Domestic Workers memberikan layanan 
konsultasi dan bantuan hukum secara pro-bono 
terkait dengan ketenagakerjaan, imigrasi, dan 
berbagai isu Hak Asasi Manusia kepada pekerja 
rumah tangga di Hong Kong. Bentuk kegiatan 
volunteer yang dilakukan adalah wawancara klien, 
menjadi penerjemah kegiatan advokasi dan 
surat-menyurat, maupun ikut serta dalam berbagai 
kegiatan penggalangan dana.

HELP for Domestic Helpers

Merupakan sebuah bimbingan belajar khusus untuk 
para pekerja migran Indonesia yang ingin 
mengambil kejar paket B dan paket C, yang adalah 
setara dengan tingkat SMP dan SMA. Para pelajar 
biasanya dapat membantu mengajar segala macam 
pelajaran yang diujikan di soal Ujian Nasional, 
biasanya terdiri dari Matematika, Fisika, Geografi, 

dan Akuntansi.

Bintang Nusantara

Kegiatan UNBK Paket C.
Source: Facebook Bintang Nusantara Hong Kong.

Sebuah Komunitas Buddhis untuk orang Indonesia di 
Hong Kong yang bertujuan untuk belajar dan 
bertumbuh dalam Dhamma. Sejak didirikan pada 
bulan Oktober 2015, Dhammamitta mengadakan 
kegiatan dua mingguan mulai dari diskusi 
keagamaan, kunjungan pura, perayaan Kathina, 
inisiasi sukarelawan dan pertemuan sosial seperti 
hiking. Meskipun sebagian besar aktivitas komunitas 
ini terkait dengan agama Buddha, namun sangat 
terbuka untuk semua orang termasuk mahasiswa 
Indonesia khususnya dalam kegiatan pelayanan 
sosial mereka.

Komunitas Mahasiswa Buddha Indonesia 
(Dhammamitta)

Sebuah komunitas yang didirikan sebagai wadah 
pengembangan seluruh umat Katholik Indonesia di 
Hong Kong. Selain kegiatan ibadat dalam bahasa 
Indonesia yang diadakan setiap sabtu dan minggu di 
Catholic Centre (Central) dan Christ the King Chapel 
(Causeway Bay), komunitas ini juga memiliki 
berbagai kegiatan kepemudaan, seminar, workshop, 
perayaan tahunan, serta berbagai kegiatan 
pelayanan sosial dan kemasyarakatan untuk diaspora 
Indonesia yang terbuka untuk umum, termasuk 

didalamnya untuk mahasiswa Indonesia.

Komunitas Katholik Indonesia di Hong 
Kong (KKI-HK)

Kathina 2017: 5 Steps to A Selfless Me Source: Facebook Dhammamitta Persekutuan Doa KKI-HK. Source: Facebook KKI-HK

Konseling dan pembekalan tentang Maternal Justice.
Source: helpfordomesticworkers.org
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Divisi pendidikan PPI-HK akan secara rutin menyampaikan kesempatan 
menjadi sukarelawan dalam setiap periode kegiatan melalui milis PPI-HK 
kepada seluruh anggota PPI-HK yang ingin berkomitmen untuk menjadi 
sukarelawan dalam satu periode kegiatan (kepanitiaan maupun kegiatan 
berjangka). Anggota PPI-HK yang tertarik untuk bergabung ataupun memiliki 
informasi, kritik, maupun saran tentang kegiatan volunteer lainnya dapat 

menghubungi divisi pendidikan untuk berkomunikasi lebih lanjut.

Tertarik untuk 
bergabung 
bersama 

kami?

Anggota PPI-HK turut berkontribusi pada acara kebersamaan “Ayo Gerak, Ayo Jalan!” pada Hari Sumpah Pemuda. Source : PPI-HK

Sebagai perwakilan pemerintah Indonesia di Hong Kong, KJRI mengaungi banyak sekali komunitas PMI di Hong 
Kong dengan berbagai kegiatan seminar maupun workshop yang hampir diselenggarakan setiap bulannya. 
Mahasiswa Indonesia diundang untuk berpartisipasi aktif mulai dari kegiatan sub-komunitas seperti mengajar 
bahasa inggris, komputer, maupun berbagai keahlian lainnya; maupun tergabung dalam kepanitiaan kegiatan 
besar tahunan dan perayaan kemerdekaan republik Indonesia.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan berbagai Organisasi dan Komunitas 
Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong

Temu kangen PMI HK dengan Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Source: kemlu.go.id

Pesta Rakyat Merah Putih yang digelar KJRI Hong Kong untuk PMI.
Source : hannayohana.wordpress.com
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Yang berarti “halo” atau “apa kabar”, menjadi salah 
satu kata paling umum saat kamu bertemu 
seseorang. Namun, pada umumnya orang akan 
mengatakan “Hello!” dalam bahasa Inggris dan frase 
ini tidak berlaku saat mengangkat telepon.

Beberapa Frase yang Berguna:

你好
néih hóu

我唔識講廣東話
ngóh mhsīk góng gwóngdùngwá

Karena kebanyakan dari orang Indonesia keturunan 
Tionghoa berasal dari China selatan, banyak orang 
Hong Kong yang sulit membedakan mereka dari 
pendatang lainnya. Bukan tidak mungkin, suatu saat 
kamu akan diajak bercakap dengan seseorang dalam 
bahasa Kanton. Jika mereka tetap bersikeras 
mengajakmu bercakap dengan bahasa lokal, kalian 
bisa mencoba mengatakan kalimat di atas yang 
berarti “Saya tidak mengerti bahasa Kanton”.

Kata tersebut dapat berarti “permisi”, “trims” atau 
“tolong”. Kata ini akan sangat sering kalian dengar 
misalnya di dalam MTR saat rush hour atau saat 
kalian berada di pasar yang ramai dan sempit, 
dimana orang- orang sangat sulit untuk lewat. Selain 
itu, kata ini bisa diucapkan sebagai ungkapan 
terimakasih atas jasa atau bantuan yang bersifat tak 
berwujud.

唔該
mhgòi

唔該, 廁所喺邊度?
mhgòi, chisó hái bīndouh?

Bisa dibilang bahwa mencari toilet saat di tempat 
umum di Hong Kong sedikit sulit, apalagi saat 
bepergian ke tempat yang lebih lokal atau pinggiran. 
Bahkan, jarang ditemukan toilet di dalam tempat 
makan atau toko- toko kecil. Kalimat diatas 
menanyakan dimana keberadaan toilet (廁所, chisó).

Sebelum kamu tiba di Hong Kong, tidak ada salahnya 
kamu belajar beberapa kata- kata yang umum diucapkan 
oleh orang- orang lokal serta local slang yang sering 
dipakai di kalangan universitas.

FYI, bahasa utama yang dipakai di Hong Kong adalah 
bahasa Kanton (Cantonese). Baru setelah itu bahasa 
Mandarin dan bahasa Inggris. Banyak orang berpendapat 
bahwa bahasa Kanton lebih sulit dibandingkan bahasa 
Mandarin, selain bahasa ini memiliki sembilan nada baca, 
huruf/ kata yang ditulis bisa berbeda dengan apa yang 
dibacakan atau bahasa percakapan, bahkan percakapan 
formal sekalipun.
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Beberapa restoran lokal mungkin menediakan 
makanan yang lebih khas atau menarik untuk kalian, 
tetapi memesan makanan menjadi salah satu 
kendala. Kata diatas artinya “menu bahasa Inggris”, 
dan saat sampai di tempat makan yang kalian tuju, 
kalian bisa bertanya apakah mereka punya menu 
bahasa Inggris atau tidak (你地有冇英文餐牌呀? 
néihdeih yáuhmóuh yìngmán chāanpáai a?)

英文餐牌
yìngmán chāanpáai

呢個幾多錢呀?
Nīgo géidō chín a?

“Berapa harga barang ini?” Akan sangat berguna saat 
kamu menjelajahi pasar lokal dan berharap tidak 
diberikan harga turis yang cenderung lebih mahal. Untuk 
tawar- menawar, frase ini dapat bisa diguanakan: “平啲
得唔得呀? Pèhng dī dāk mh dāk a?”
*得唔得: dāk mh dāk= okay not okay?

Beberapa Slang Umum:

文化
Berawal dari budaya di area sekitar Mong Kok, terminologi tersebut 
digunakan saat mendeskripsikan cara berpakaian orang- orang yang relatif 
unik dan memiliki selera yang kurang bagus dalam berpakaian dan 
berperilaku. Misalnya, berdiri di depan stasiun MTR sambil merokok dan 
bermain smartphone.

Biasanya orang- orang tersebut disebut “MK guy” atau “MK girl” tergantung 
dari jenis kelamin mereka.

“Oh you look so MK wearing those net stockings with oversized tshirt, dude!”

Dibaca: MK (seperti 
dalam bahasa Inggris)

Digunakan saat mendeskripsikan aktivitas atau situasi yang biasa, santai, atau 
gak ngapa-ngapain. Dapat juga ditujukan untuk orang yang malas atau tidak 
serius.

“I spent my weekend staying on my couch and bingewatch the whole episode 
of FRIENDS. Yea it was pretty hea..”

Hea
Dibaca: Hea

3

Chur Untuk mendeskripsikan keadaan dimana segala sesuatunya terlalu berlebihan 
dan melelahkan, misalnya pekerjaan yang menumpuk.

“My timetable is freaking packed! Hou chur ah!”Dibaca: Chur

出pool
Dengan terjemahan langsung “keluar dari pool” yang dipakai saat seseorang 
menemukan pasangan romantisnya atau akhirnya berpasangan. Sama seperti 
yang biasanya kita lakukan, orang- orang biasanya menagih traktiran jadian 
(chut pool fan/ chut pool rice).

Dibaca: Chut pool
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Yang artinya gila, sakit, dll. Untuk mengungkapkan sesuatu yang 
mengagetkan, tak disangka- sangka, atau sesuatu tidak dapat dipercaya 
terjadi.

“They were fighting in the middle of the class, CHISIN!”

黐線
Dibaca: Chi sin

收皮
Dibaca: Sau pei

Dimsum Illustration. Source : istockphoto.com

Dalam terjemahan langsungnya adalah “mengumpulkan kulit”, sebenarnya 
diungkapkan untuk meminta seseorang yang menyebalkan atau rese untuk 
pergi, hilang, atau diam.

Sama halnya dengan negara- negara lain, Hong Kong 
memiliki tata cara yang berbeda mulai dari makan, 
etika mengantri, sampai mitos, dan lain lain.

Setelah sekian waktu tinggal di Hong Kong, 
menyantap makanan lokal di restoran lokal akan 
menjadi sesuatu yang sering kalian lakukan. Selain 
mencicipi makanan khas Hong Kong dengan suasana 
yang khas, tempat makan seperti ini sangat mudah 
ditemui dan dengan harga yang berkisar dari murah 
sampai mewah.

Kebanyakan dari restoran jenis ini memberikan satu 
set alat makan lengkap, dengan varian mangkok dan 
piring, cangkir, dua jenis sumpit, dsb. Ada beberapa 
hal unik yang tidak lazim dilakukan bahkan di 
Chinese restaurant di Indonesia sekalipun.

Tata Cara Makan

Sekilas Tata Karma
- *** -
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2. Ketuk meja dengan jari telunjuk dan jari tengah 
saat dituangi teh sebagai tanda terimakasih kepada 
penyaji teh. Hal ini umum dilakukan di China bagian 
selatan dan dipercaya berawal saat kepemimpinan 
dinasti Qing.

3. Pada umumnya, restoran sejenis ini akan 
menyediakan dua jenis sumpit dengan warna yang 
berbeda. Gunakan warna hitam untuk mengambil 
makanan dari tengah meja dan gunakan warna putih 

untuk memakan atau memasukan makanan tersebut 
dari mangkok ke dalam mulut.

4. Biasanya kita meletakkan makanan di piring kecil 
saat makan Chinese food di Indonesia, namun 
kebiasaan di Hong Kong adalah menaruh mangkok 
di atas piring kecil dan makan dari mangkok 
tersebut, bukan piring. Piring biasanya dipakai untuk 
meletakkan tulang dan sisa makanan yang ingin 
dibuang.

1. Bilas semua peralatan makan 
dengan air panas atau teh panas 
yang disiapkan, terutama di tempat 
makan yang menyediakan dim sum. 
Hal ini dilakukan untuk memastikan 
bahwa segala alat makan bersih. Dr. 
Kwan, salah seorang dosen di City 
University of Hong Kong 
mengatakan bahwa hal ini semakin 
umum dilakukan setelah SARS 
outbreak pada tahun 2003. Banyak 
orang menjadi lebih paranoid dan 
merubah kebiasaan sehari- harinya 
menjadi lebih bersih. Lama- 
kelamaan, hal ini sudah menjadi 
tradisi yang melekat di antara 
penduduk lokal.

Source : unsplash.com

Source : flickr.comDimsum Assortment.
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Saat menaiki eskalator, sebaiknya diperhatikan agar 
kalian berdiri di sebelah kanan dan biarkan sebelah 
kiri kosong untuk orang yang ingin mendahului. 
Berbeda halnya dengan Indonesia dimana kedua sisi 
ditempati, perlu diingat bahwa orang Hong Kong 

bergerak cepat.

Berdiri di Eskalator

Ada mitos di kalangan orang- orang lokal, jika kamu 
sedang berulang tahun dan diberikan kue, jangan 
potong kue itu sendiri sampai habis (sampai bawah 
kue). Konon, orang percaya bahwa orang tersebut 
akan tetap single seumur hidupnya. Biarkan orang 
lain yang menyelesaikan potongan itu dan membantu 
membagikannya kepada orang lain.

Saat berulang tahun, budaya di Hong Kong 
memberikan kesempatan kepada teman- teman si 
yang berulang tahun untuk mentraktir, berbalik 
hal-nya dengan budaya di Indonesia, dimana orang 
yang berulang tahunlah yang mentraktir teman- 
temannya.

Potong Kue

Source : flickr.com

Suasana eskalator Hong Kong saat ramai.
Terlhat orang berdiri di sebelah kanan.

Source : flickr.com
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