
 

 

MATERI BRIEFING 
PROGRAM SEKOLAH BAHASA MANDARIN 1 TAHUN 

JIANGSU SECOND NORMAL UNIVERSITY 

 

Berikut ini kami sampaikan materi Briefing untuk mempersiapkan apa saja yang perlu 

dibawa untuk keperluan sekolah bahasa Mandarin selama 1 tahun di Jiangsu Second 

Normal University.  

 

A. Profil Kampus 

Jiangsu Second Normal University (JSSNU), awalnya didirikan pada tahun 

1952 dengan nama Jiangsu Institute of Education, yang merupakan Universitas 

Negeri milik Pemerintah China yang fokus pada Pendidikan Guru dan Teknik 

Pengajaran. Khususnya pendidikan untuk Guru TK dan Sekolah Dasar. Karena hal 

inilah, JSSNU terkenal dengan Jurusan Keguruan yang maju dan memiliki 

Lembaga Penelitian tersendiri untuk Pendidikan Guru dan Teknik Pengajaran. 

JSSNU terletak di 3 lokasi yang berbeda, yaitu Kampus Caochangmen (yang akan 

ditempati untuk Sekolah Bahasa), Kampus Pukou (Kampus Pusat) dan Kampus 

Xiaohang. Total luas kampus adalah 35 hektar dan memiliki 14 Jurusan untuk 

pendidikan S1, yang masuk dalam fakultas Pendidikan Keguruan, Sastra, Hukum, 

Sains, Teknik Industri, Manajemen dan Seni. Saat ini terdapat 8300 Mahasiswa aktif 

di JSSNU dan pada 2017 ini akan membangun kampus baru seluas 67 Hektar.  

JSSNU sendiri sudah memiliki banyak kerjasama Internasional, seperti 

kerjasama dengan UNESCO, UNDP, World Bank, kerjasama antar kampus dalam 

bidang pertukaran pelajar/pengajar/staf akademik dengan kampus di Australia, 

Inggris, Prancis, Jerman, Indonesia, Jepang, Rusia, Singapura, Afrika Selatan, 

Thailand, Amerika Serikat, Hongkong dan Taiwan. Tahun 2017 ini, JSSNU untuk 

pertama kalinya akan membuka Kelas Internasional untuk mahasiswa asing yang 

ingin Student Exchange selama 1 semester, Kuliah Full-time maupun Sekolah 

Bahasa Mandarin. Berikut ini gambaran suasana Kampus JSSNU;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampus Caochangmen Kampus Pukou (Kampus Pusat JSSNU) 



 

B. Fasilitas Kampus untuk Sekolah Bahasa, dan Aturan di Kampus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapangan Olahraga dengan Jogging Track 

Ruang Komputer Ruang Seminar/Kuliah Umum 

Red Roof Building, Gedung Perkuliahan Ruang Kelas Multimedia Untuk Belajar Bahasa 

Dari kiri, Ruangan Belajar Seni Tari China. Ruangan Belajar Kaligrafi China dan Ruang Kelas Multimedia  



 

Masih ada beberapa Fasilitas lain seperti: 

Gymnasium (lapangan Badminton dan Volley), Kantin, Lapangan Basket, 

Perpustakaan, Minimarket, Ruangan Musik, Bus Kampus (Untuk transportasi 

kegiatan kuliah di kampus JSSNU yang lain jika diperlukan), Student Service 

Center, dan Wifi di area kampus. 

 

Semua Fasilitas tersebut dapat diakses jika sudah memiliki student card/terdaftar 

di kampus JSSNU. Untuk kantin dan minimarket, biasanya setiap mahasiswa akan 

diberikan kartu yang bisa di top-up saldonya untuk memudahkan belanja di 

kantin maupun minimarket, sehingga belanjanya tidak perlu pakai cash. Setiap 

belanja, kartu tersebut tinggal di scan di mesin yang tersedia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biaya Dormitory per-tahun adalah 4800 RMB/orang dengan 1 kamar 2 orang. 

Fasilitas di Dormitory sudah termasuk Listrik, Wifi, Air Panas, Kamar mandi dalam, 

TV, AC, dan petugas kebersihan (hanya mengambil sampah saja). Untuk Laundry 

dan Membersihkan kamar, Mahasiswa perlu mengeluarkan biaya tambahan, 

dimana untuk biaya cuci-kering per ember (ember yang sudah disediakan di 

kamar) adalah 3 Yuan. Jika ingin setrika, ada tambahan biaya 3 yuan lagi per 

ember nya. Untuk kebersihan kamar, seperti membersihkan kamar mandi dan 

merapikan kamar ada biaya sekitar 10 Yuan. Mahasiswa bisa mencuci dan 

membersihkan kamar sendiri jika bersedia. Di Dormitory tidak disediakan dapur, 

karena memang disana aturannya tidak boleh memasak di dalam kamar. 

Namun, jika hanya membawa alat masak yang untuk rebus seperti Rice Cooker, 

masih diperkenankan. Teko listrik untuk merebus air panas juga sudah disediakan 

disana.  

 

Batas jam keluar malam di Dormitory adalah 22.30, jika memang ada acara diluar 

sampai malam, bisa bilang ke Aiyi (Penjaga Asrama) akan pulang larut.  

 

 

Kamar Dormitory dan Kamar Mandi Dalam 



 

 

C. Kehidupan Sosial dan Wisata di Nanjing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masjid di Nanjing (Masjid paling dekat JSSNU ada di dekat kawasan Fuzimiao) 

Dari Kiri: Nanjing Massacre Memorial Hall, Sun Yat Sen Mausoleum, Xuanwu Lake 

Dari Kiri: Nanjing Presidential Palace, Nanjing Eye, Nanjing Olympic Arena 

Dari Kiri: Nanjing Fuzimiao, Line Cafe, Laomendong, Jiming Temple 

Dari Kiri: Nanjing Library, Nanjing Museum, Cheng Ho Ship Museum, Nanjing City Wall 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student Card adalah kartu sakti bagi mahasiswa di China. Karena dengan 

Student Card, kalian akan mendapatkan diskon untuk fasilitas umum apapun 

yang ada di China (Transportasi, wisata, makanan, belanja di tempat tertentu dll).  

 

D. Dokumen Yang Perlu Dibawa 

- Paspor adalah identitas utama kalian saat berada di Luar Negeri, untuk itu 

bawalah paspor selalu jika kalian keluar jalan dari Kampus.  

- Bawalah pas foto dalam jumlah banyak dan berbagai ukuran, cetak di 

indonesia saja karena cetak foto di China cukup mahal hitungannya. Mulai 

cetak dari ukuran 2x3, 3x4 dan 4x6 dalam jumlah yang banyak. Background 

pakai yang putih saja.  

- Bawalah KTP, Fotokopi Kartu Keluarga dan Buku tabungan kalian untuk 

berjaga-jaga jika diperlukan saat di China.  

- Bawa juga Copy Ijazah terakhir yang sudah dilegalisir, Copy Ijazah terjemahan 

dan Copy transkrip nilai terjemahan. Untuk file asli dari dokumen tersebut 

Dari Kiri: Alat Transportasi Umum di Nanjing. Pesawat, Kereta Api Cepat untuk antar kota di China, 

Subway (kereta bawah tanah) dan City Bus untuk transportasi dalam kota 



 

bawalah dalam bentuk scan dan simpan baik-baik karena bisa sangat 

diperlukan.  

 

E. Teknis Keberangkatan, Penjemputan dan Sesudah sampai di Kampus 

- Sampai di Nanjing akan dijemput oleh Ibu Sophie atau perwakilan JSSNU di 

Bandara Lukou Nanjing. Jangan lupa isi kartu Imigrasi saat di China. Bentuk 

Immigration card di China seperti ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Begitu dijemput, kalian akan diantarkan ke kampus JSSNU dan langsung ke 

Dormitory. Esok harinya, kalian akan dipandu untuk mengurus Student Permit 

yang merupakan Izin Belajar selama 1 tahun di China (Biaya 400 RMB), 

mengurus Asuransi Kesehatan untuk 1 tahun (600 RMB), Pembayaran 

Dormitory (4800 RMB/tahun atau bisa juga dibayarkan 1 semester), Dipandu 

untuk mengurus Sim Card China, Membuka rekening Bank China dan urusan 

administrasi di JSSNU terkait pendaftaran. Untuk pembuatan Sim card China, 

siapkan dana 50-100 RMB (Tergantung paket Internet yang kalian pilih). Saat 

membuka rekening bank juga sediakan dana untuk saldo minimum 

- Tuition Fee sekolah bahasa adalah 10.000 RMB untuk 1 tahun, bisa dibayarkan 

per semester atau 1 tahun sekaligus.  

- Medical Check Up dilakukan di Rumah Sakit di Nanjing yang akan dibantu 

pengurusannya oleh pihak kampus. Biaya MCU adalah 450 RMB 

- Visa yang ada di Paspor kalian hanya berlaku 30 hari, karena hanya dipakai 

untuk masuk China saja. Setelah sampai di Kampus, akan diganti dengan 

Student Permit, jadi Student Permit kalian inilah Visa untuk tinggal dan belajar 

di China selama 1 tahun. Jika pulang ke Indonesia saat liburan Summer, kalian 

bisa kembali ke China tanpa mengurus visa kembali.  

- Untuk Barang bawaan, karena jatah bagasi terbatas dari maskapai, maka 

pastikan membawa barang yang efisien digunakan di China. Jika sudah ada 

perlengkapan musim dingin, bisa dibawa, jika belum punya sebaiknya beli 

saat di China saja.  

- Seluruh Charger, Power Bank dan alat elektronik berbahan Baterai jangan 

ditaruh di Koper, semuanya ditaruh di ransel. Untuk Power bank, pastikan 



 

Nomor Registrasi Power Bank nya belum rusak atau hilang, karena jika sudah 

rusak, maka Power Bank tersebut akan disita saat di Bandara China.  

- Karena di China beberapa social media diblok oleh pemerintah China, maka 

bagi pengguna Iphone bisa download Onavo VPN di appstore, dan bagi 

pengguna android, bisa pakai Hola VPN atau VPN lain. Untuk android coba 

instal beberapa VPN, karena saat di China, Playstore dan lain-lain yang 

berasal dari Google tidak akan bisa diakses. Jadi, pastikan sebelum sampai 

China, sudah terinstal VPN.  

- Macam kebutuhan mandi dan kebersihan lain, untuk di China agak lebih 

mahal daripada di Indonesia. Jika kalian ingin memprioritaskan membawa 

barang tersebut, kalian harus sesuaikan dengan bagasi kalian.  

- Pastikan tidak ada cairan yang kemasannya lebih dari 100 ml di tas yang 

dibawa ke kabin saat akan naik pesawat. Cairan dan Gel yang boleh dibawa 

ke kabin adalah 100 ml x 10 (1 liter). Kemasan tetap harus per 100 Ml meskipun 

yang dibawa kurang dari 1 liter.  

- Untuk Obat-obatan yang perlu dibawa ke kabin, pastikan memiliki resep 

dokter.  

- Instal Aplikasi Wechat dan Baidu Map, karena 2 aplikasi ini akan sangat sering 

dipakai di China.  

- Kartu ATM Indonesia yang bisa dipakai di China adalah yang berlogo Visa dan 

Union Pay. Untuk logo Master Card bisa, namun hanya bisa di ATM Bank of 

China jika ingin ambil uang. Untuk keperluan pembayaran pertama kali saat 

tiba di JSSNU, kalian bisa siapkan cash RMB sejumlah yang perlu dibayarkan 

saat masih di Indonesia, atau juga bisa ambil lewat ATM di China. Sekali 

transaksi di ATM China kena charge 30 ribu rupiah. 

- Jika orang tua ingin transfer uang, bisa transfer ke rekening Indonesia yang 

dibawa ke China dalam Rupiah. Karena jika ditarik dari ATM China akan 

langsung dikonversikan ke Yuan. Biasanya mahasiswa di China mengambil 

uang dalam jumlah banyak dari kartu ATM Indonesia, lalu disetorkan ke 

rekening Bank China mereka untuk kebutuhan sehari-hari.  

- Sekolah Bahasa Mandarin, teknis pengajarannya adalah langsung memakai 

bahasa Mandarin, namun buku tetap ada penjelasan bahasa Inggrisnya. Jadi 

sebaiknya, persiapkan bahasa mandarin dasar kalian agar tidak terlalu 

kesulitan dalam berkomunikasi di sana pada awal-awal.  

- Kalian juga akan dipandu untuk membeli kartu Kereta dan Bus agar 

memudahkan kalian bermobilisasi selama di Nanjing. Jika memakai kartu, 

biaya bus dan kereta juga akan lebih murah.  

- Bawa Sambal dan Kecap dari Indonesia, karena makanan di China rasanya 

agak jauh berbeda dari Indonesia. Bawa Secukupnya saja, menyesuaikan 

bagasi.  



 

- Uang saku untuk biaya hidup di Nanjing, kisaran tidak terlalu Boros atau tidak 

terlalu irit juga ada di angka 700 Yuan per bulan.  

- Jika kalian sudah menguasai minimal HSK 4, kalian bisa apply Beasiswa S1 atau 

S2 dalam Jurusan apapun, karena Jurusan tersebut semuanya diajarkan 

dalam bahasa Mandarin. Bisa apply Beasiswa lewat kampus JSSNU, atau 

melalui seleksi online di Website Pemerintah Provinsi Jiangsu di 

www.studyinjiangsu.org atau Website Beasiswa nasional di www.csc.edu.cn 

 

F. Emergency Contact 

Untuk kontak di saat emergency, kalian bisa menghubungi pihak JSSNU, yaitu; 

- Ms. Lisa Luo (Director of International Office JSSNU) +86 1385 1610  351 

- Ms. Jenny Fu (Staff of International Office JSSNU) +86 1385 1997 962 

- Ms. Sophie Mou +86 137 1871 8434 

 

Alamat kampus JSSNU (Jiangsu Di Er Shi Fan Xue Yuan) adalah 77 West Beijing 

Road, Nanjing (Beijing Xi Lu) No. Telp +86 025 837 58442 

 

http://www.studyinjiangsu.org/

