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Atas nama semua teman-teman pengurus PPI Newcastle, saya ingin menyambut kamu 
di Newcastle. Kota kecil ini akan menjadi rumah kedua bagi kamu untuk beberapa 
tahun kedepan dan kami akan mencoba membantu kamu untuk “feel at home” 
selama menuntut ilmu di sini. Booklet ini mengandung informasi-informasi penting 
mengenai kehidupan di Newcastle. Kami sangat berharap bahwa booklet ini dapat 
membantu kalian untuk menetap di Newcastle. Kami tahu bahwa bagi beberapa orang, 
menuntut ilmu di luar negeri sendiri dan jauh dari keluarga adalah hal yang sulit, dan 
dapat membuat kita merasa kesepian atau bahkan sedih. Maka dari itu, kami ingin 
mengingatkan bahwa kita ada di sini untuk mendukung satu sama lain selama kalian 

belajar di Newcastle.

PPI Newcastle adalah sebuah organisasi mahasiswa yang diawasi oleh Kedutaan Besar 
Republik Indonesia di Inggris, di mana semua mahasiswa/i Indonesia dianjurkan untuk 
berpartisipasi dalam berbagai aktifitas yang dapat membantu untuk bertemu dengan 
teman-teman baru dan mengembangkan kemampuan atau skill dalam berbagai hal. 
Komunitas ini juga berperan sebagai organisasi pendukung dari Kedutaan Besar 
Republik Indonesia di Inggris, maka dari itu kalian dapat melihat website PPI atau 
bergabung dalam grup Whatsapp yang telah kami buat untuk mengkomunikasikan 
pengumuman-pengumuman penting yang juga dapat berperan sebagai forum 

pertanyaan.

Sekali lagi, saya harap kamu akan bisa  menikmati masa perjuanganmu di Newcastle 
dan semoga sukses dalam studinya dan juga untuk perkembangan diri masing-masing.

Salam sukses!

Wimbar Gusti Prayoga I.
Persiden PPI Newcastle

Selamat datang di Newcastle!



3



4



5



6

Newcastle upon Tyne merupakan kota 
yang terletak di timur laut Inggris (74 km 
dari batas wilayah Skotlandia dan 446 km 
dari London ke arah utara Inggris) dan 
merupakan kota terbesar ke-delapan di 
Inggris. Newcastle merupakan bagian 
dari wilayah Northumberland sampai 
tahun 1400 sampai akhirnya berubah 
menjadi salah satu wilayah dari Tyne and 
Wear di tahun 1974. 

Kota ini dapat ditempuh selama 3 jam 
perjalanan dengan kereta atau 1,5 jam 
via udara dari London. Kota ini dikelilingi 
oleh beberapa kota terdekat, diantaranya: 
York, Durham, dan Edinburgh.

Dengan kondisi luas kota yang tidak 
terlalu besar namun memiliki berbagai 
fasilitas dan pilihan hiburan serta lokasi 
universitas yang berada di pusat kota, 
maka kota ini menjadi salah satu pilihan 
terbaik bagi mahasiswa yang ingin 
melanjutkan studinya.

Newcastle merupakan kota yang terdiri 
dari 4 (empat) musim dengan rata-rata 
suhu terendah -5 °C dan tertinggi 20°C 
berdasarkan kondisi terakhir di tahun 
2018-2019. Selain itu, Newcastle memiliki 
intensitas angin yang cukup kencang di 
sepanjang tahun.

Dengan jarak tempuh yang tidak terlalu 
jauh dari satu tempat ke tempat lain, 
kota ini menjadi kota yang ramah bagi 
pejalan kaki namun tidak dilengkapi 
dengan pra-sarana yang memadai untuk 
para pengguna sepeda. Selain dengan 
berjalan kaki, alternatif moda transportasi 
di kota ini adalah Metro, Bus, Uber/Taksi.

LOKASI MUSIM

TRANSPORTASI
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Universitas yang terletak di pusat kota Newcastle ini merupakan salah satu pilihan 
universitas favorit bagi mahasiswa Indonesia. Universitas ini didirikan di atas tanah 
seluas 50  hektar dan pertama kali dibuka pada tahun 1834 dengan Sekolah Kedokteran 
dan Bedah (School of Medicine and Surgery) sebagai fakultas pertamanya. Newcastle 
University merupakan anggota dari Russel Group dan menjadi salah satu universitas 
dengan research portfolio terbesar di Inggris.

Terdapat 24 sekolah akademik dan 40 institusi penelitian yang tersebar di dalam 3 
(tiga) fakultas, yaitu: Fakultas Sosial dan Humaniora (Faculty of Humanities and 
Social Science), Fakultas Ilmu Kedokteran (Faculty of Medical Science), dan Fakultas 
Agrikultur dan Teknik (Faculty of Agriculture and Engineering).

Info lebih lanjut:
• Alamat: Newcastle University Newcastle upon Tyne Tyne and Wear NE1 7RU 

United Kingdom 
• Telepon: +44 (0) 191 208 6000
• Website: https://www.ncl.ac.uk/

NEWCASTLE UNIVERSITY



9

Northumbria University juga menjadi salah satu pilihan  favorit mahasiswa Indonesia 
sebagai tempat mencari ilmu. Universitas yang diresmikan di tahun 1984 oleh Duke 
of York ini terdiri atas 16 fakultas, yaitu: Applied Science,  Architecture and Built 
Environment, Arts, Computer and Information Sciences, Geography and Environmental  
Sciences, Humanities, Mathematics Physics and  Electrical Engineering, Mechanical 
and Construction  Engineering, Business School, Law School, School of  Design, 
Nursing, Midwifery & Health, Psychology, Social Science, Social Work, Education & 
Community Wellbeing, Sport, Exercise, and Rehabilitations.

Info lebih lanjut:
• Alamat: Northumbria University Sutherland Building  Newcastle-upon-Tyne NE1 

8ST
• Telepon: +44 (191) 232 6002
• Website: https://www.northumbria.ac.uk/

NORTHUMBRIA UNIVERSITY
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Berada di dalam Gedung hiburan the 
Gate, bioskop ini menjadi pilihan paling 
sering bagi mahasiswa di Newcastle untuk 
menonton film terbaru. Harga sekitar 4-9 
pounds. Tiket juga dapat dibooking online 
melalui websitenya di: 

https://www.cineworld.co.uk/cinemas/
newcastle-upon-tyne 

Tempat hiburan ini menjadi salah satu 
tempat yang paling komplit untuk 
menghabiskan waktu Bersama teman-
teman. Ada banyak permainan di tempat 
ini sepeti, bowling, mini golf, billiard, 
karaoke, ping pong, dan tempat makan. 
Info lebih lanjut dapat dicek di:

https://lane7.co.uk/newcastle/

Berada di Kawasan Gateshead Trinity 
Square, bioskop ini juga menjadi salah 
satu pilihan bagi banyak mahasiswa. 
Harga mulai dari 4 pounds. Info lebih 
lanjut dapat dicek di:

h t t p s : / / w w w . m y v u e . c o m / c i n e m a /
gateshead/whats-on 

Terletak sangat strategis di tengah kota 
Newcastle, tempat ini memiliki berbagai 
hiburan dan kebutuhan lifestyle untuk 
mahasiswa. Diantaranya mereka menye-
diakan bowling, squash court, fitness 
gym, beberapa olahraga dengan fasilitas 
sports hall dan masih banyak lainnya. 
Info lebih lanjut dapat dilihat di:

https://www.better.org.uk/leisure-centre/
newcastle/eldon

CINEWORLD CINEMA

VUE CINEMAS

BIOSKOP LANE 7

ELDON LEISURE CENTRE
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Tempat ini menjadi salah satu tempat 
favorit bagi penikmat musik. 02 Academy 
menyediakan berbagai macam live 
music dari mulai band local hingga 
band internasional. Lokasinya terdapat 
di tengah kota Newcastle dan sangat 
mudah di akses. Informasi lebih lanjut 
mengenai 02 Academy Newcastle dan 
lainnya dapat dilihat di:

h t tps : / /academymus icgroup.com/
o2academynewcastle/ 

Salah satu tempat utama untuk event-
event besar seperti konser musik dan 
exhibition. Tempat ini menyediakan 
berbagai konser musik dari band lokal 
hingga internasional. Info lebih lanjut 
dapat dilihat di: 

https://www.metroradioarena.co.uk/

Bagi penggemar teater, tempat ini bisa 
menjadi salah satu tempat favorit selama 
menempuh studi di Newcastle. Tempat 
ini menyediakan berbagai teater terkenal 
dan seru. Info lebih lanjut dapat di akses 
di:

https://www.theatreroyal.co.uk/whats-on

Newcastle merupakan rumah bagi klub 
sepak bola Newcastle United yang 
bermarkas di St. James’ Park. Stadion 
ini berkapasitas 52.405 kursi. Dengan 
atmosfer yang luar biasa, tempat ini wajib 
dikunjungi bagi pecinta sepak bola. Info 
lebih lanjut dapat dilihat di:

https://www.nufc.co.uk

02 ACADEMY NEWCASTLE

METRO RADIO ARENA NEWCASTLE

KONSER MUSIK THEATRE ROYAL

ST. JAMES’ PARK
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Perayaan Chinese New Year di Newcastle 
merupakan acara besar di awal bulan 
Februari. Pertunjukan barongsai dan 
naga liong (lion and dragon dances) akan 
menjadi pembuka dalam perayaan ini, 
sebelum dilanjutkan dengan parade di 
sepanjang China Town. Selain itu, Anda 
juga dapat menikmati festival makanan 
dan kesenian tradisional di Chinese 
Market & Fairground, Bath Lane.

Minggu terakhir di bulan Januari akan 
ditutup dengan NE1 Restaurant Week. 

NE1 Restaurant Week adalah acara 
tahunan yang diadakan dua kali 
setahun, yaitu pada bulan Januari dan 
Agustus, dimana berbagai restoran akan 
memberikan voucher makan sebesar 
£10 untuk 2-course-meal dan £15 untuk 
3-course-meal. Tentunya, tawaran ini 
tidak boleh dilewatkan!

Di awal bulan ini, tentunya perayaan 
tahun baru menjadi acara pembuka di 
Newcastle. Sejak 2017, perayaan tahun 
baru diadakan di Quayside. Tepat pada 
tengah malam, akan ada pesta kembang 
api dengan latar belakang Millenium 
Bridge dan Tyne Bridge. Acara tengah 
malam ini dibuka gratis untuk umum. Tak 
hanya itu, di sepanjang Quayside terdapat 
kios-kios makanan untuk mengisi perut. 

Sebelum melihat pesta kembang api, 
terdapat juga live music dan street theatre 
pada sore harinya di Grey’s Monument 
dan Northumberland Street.

NEW YEAR

CHINESE NEW YEAR

NEWCASTLE RESTAURANT WEEKJANUARI

FEBRUARI
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Tak hanya perlombaan dayung, di sekitar 
area ini juga terdapat kios-kios makanan 
dan suvenir, serta hiburan berupa live 
music, pertunjukan sirkus, face painting, 
wall climbing, dan classic car rally. Untuk 
mengikuti rangkaian acara ini, tiap orang 
harus membayar tiket masuk sebesar £5 
untuk pengunjung dewasa dan £2 untuk 
anak usia 5–16 tahun.

Di musim panas ini, ada dua acara yang 
tidak boleh dilewatkan. Pertama ada 
Sunderland International Airshow, yaitu 
pertunjukan udara tahunan terbesar di 
Eropa yang diadakan pada hari Jumat–
Minggu di pekan terakhir bulan Juli. 
Bertempat di tepi laut, yakni di Roker and 
Seaburn Seafronts dengan pemandangan 
yang indah.

Durham Regatta adalah perlombaan 
dayung tertua di Inggris yang diadakan di 
minggu kedua bulan Juni dan bertempat 
di River Wear, Durham.

DURHAM REGATTA

SUNDERLAND INTERNATIONAL 
AIRSHOW

JULI

JUNI

APRIL & MAY

DISCOVER INDONESIA

Discover Indonesia merupakan salah 
satu  acara terbesar PPI Newcastle sejak 
tahun 2014. Acara ini dijadikan sebagai 
ajang untuk memperkenakan budaya 
Indonesia. Terdapat dua acara inti di 
Discover Indonesia, yaitu Semarak dan 
Retorik.  

Dari Newcastle, Anda bisa naik bus ke 
Durham Bus Station, lalu dilanjutkan 
dengan menaiki bus lokal dari Durham ke 
River Wear. 
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Acara yang kedua terletak di tengah kota 
Newcastle, yaitu Newcastle Screen on 
The Green. Sesuai namanya, akan ada 
skrining film gratis di Old Eldon Square 
sepanjang musim panas, tepatnya dari 
akhir Juli sampai dengan awal September.

SCREEN ON THE GREEN

Tentunya acara ini menjadi salah satu 
acara yang dinantikan oleh banyak orang. 
Tiap tahunnya, Sunderland International 
Airshow bahkan didatangi hingga dua 
juta pengunjung! Anda dapat melihat 
pertunjukan udara ini secara gratis, 
hanya perlu membayar tiket bus untuk ke 
Sunderland dari Newcastle.

Film yang ditayangkan sangat bervariasi, 
dari film klasik hingga film terbaru. 
Tentunya, sensasi menonton film outdoor 
di musim panas ini patut dicoba bersama 
teman-teman.

The Great North Run merupakan kompetisi 
lari half marathon terbesar di Inggris 
Raya dan di dunia yang diadakan pada 
awal September. Bahkan, acara ini diikuti 
hingga 50,000 peserta mancanegara 
tiap tahunnya! Perlombaan ini dimulai di 
Newcastle dan berakhir di South Shields. 

THE GREAT NORTH RUN

Untuk mengikuti The Great North Run, 
Anda harus mendaftar dari jauh-jauh hari 
dan membayar sekitar £50. Biasanya, 
pendaftaran dibuka hingga awal Februari. 
Bagi Anda yang baru saja mendalami 
bidang lari atau tidak ingin mengikuti half 
marathon, mungkin Anda bisa mencoba 
lari 5K (Great North 5K) yang juga 
diadakan di awal September.

Selain perlombaan lari, anda juga bisa 
berdonasi untuk beberapa organisasi 
amal yang ada di Inggris, seperti Diabetes 
UK, Cancer Research UK, dan lainnya.

SEPTEMBER
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Halloween Night merupakan acara 
yang cukup ramai dirayakan oleh 
warga Newcastle. Meskipun Halloween 
Night sebenarnya jatuh pada tanggal 
31 Oktober, acara untuk menyambut 
Halloween Night yaitu pesta kostum 
biasanya sudah ada dari seminggu 
hingga dua minggu sebelumnya di 
berbagai klub malam di Newcastle. Tak 
hanya pesta kostum, biasanya Newcastle 
Castle juga mengadakan skrining film 
dan horror storytelling di sepanjang bulan 
Oktober.

HALLOWEEN

OKTOBER

NOVEMBER & DESEMBER

GUY FAWKES DAY

CHRISTMAS MARKET

CHRISTMAS VILLAGE

Tanggal 5 November merupakan hari 
yang diperingati sebagai Guy Fawkes 
Day di Inggris. Pada hari ini, terdapat 
tradisi Bonfire Night, yaitu pesta kembang 
api di berbagai tempat di Newcastle dan 
Gateshead.

Pada pertengahan November hingga 
Desember, Christmas Market akan 
meramaikan area sekitar Northumberland 
Street dan Grey’s Monument dalam rangka 
menyambut hari raya natal. Terdapat 
berbagai kios makanan dan kerajinan 
tangan di sekitar Grey’s Monument, dan 
wahana permainan anak-anak seperti 
carrousel dan ferris wheel di sepanjang 
jalan Northumberland Street.

Selain itu, ada juga Christmas Village yang 
bertempat di sebelah Central Station, 
tepatnya di Town Square, yang tak hanya 
menyediakan kios-kios makanan tapi juga 
outdoor ice skating.
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DISKON AKHIR TAHUN

Pada dua bulan terakhir sebelum menutup tahun, terdapat diskon besar-besaran dari 
berbagai toko dan toko online yaitu Black Friday Sale, Cyber Monday Sale, dan Boxing 
Day Sale. Black Friday Sale diadakan pada hari Jumat setelah Thanksgiving (biasanya 
pada minggu keempat di bulan November), dan dilanjutkan dengan Cyber Monday 
Sale pada Senin di pekan berikutnya. Sementara itu, Boxing Day Sale diadakan 
tepat sehari setelah hari raya natal, yaitu pada tanggal 26 Desember. Diskon yang 
ditawarkan toko dan toko online sangat menggiurkan, namun Anda perlu berhati-hati 
apabila berbelanja di toko online. Pastikan website toko tersebut terpercaya, ya!
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Menjadi salah satu ikon Newcastle, jembatan ini berada di Kawasan Quayside. Pertama 
digunakan untuk publik pada tahun 2001. Jembatan ini disebut juga “Blinking eye 
bridge”

Terletak sedikit di luar kota Newcastle, patung ini terdapat diatas bukit dan sangat 
jelas terlihat dari jalanan sekitarnya. Tingginya mencapai 20 meter dan memiliki sayap 
selebar 54 meter.

GATESHEAD MILLENIUM BRIDGE

ANGEL OF THE NORTH
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Jembatan yang berada diatas sungai Tyne ini menhubungkan antara Newcastle dengan 
Gateshead. Pertama dibuka untuk umum pada tahun 1928, menjadikan jembatan ini 
sebagai salah satu ikon Newcastle.

Istana ini menjadi inspirasi dari penamaan Newcastle. Newcastle castle adalah salah 
satu peninggalan dari jaman Romawi yang hingga kini masih di lestarikan dan menjadi 
salah satu objek wisata di Newcastle.

TYNE BRIDGE

NEWCASTLE CASTLE
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Terletak berdekatan dengan Millenium bridge, tempat ini menyediakan berbagai 
eksibisi dan event seni berbeda sepanjangan tahun.

Musium yang terletak di Blanford square ini memiliki barbagai koleksi mengenai sains 
dan sejarah lokal kota Newcastle, termasuk diantaranya kapal Turbinia. Musium ini 
menjadi salah satu yang terbaik di wilayah North East.

BALTIC CENTRE FOR CONTEMPORARY ART

DISCOVERY MUSEUM
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Monumen ini pertama kali dibangun pada tahun 1832 ini terletak tepat di tengah kota 
Newcastle. Menjadi salah satu ikon dan pemandangan sehari-hari bagi mahasiswa di 
Newcastle karena letaknya. Tingginya mencapai 41 meter.

Taman ini terletak di wilayah Gateshead dan dapat dijangkau dengan bus dari tengah 
kota Newcastle. Luasnya yang mencapai 22 hektar menjadikan taman ini menjadi salah 
satu tempat yang cocok untuk meluangkan waktu dengan alam.

GREY’S MONUMENT

SALTWELLL PARK
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Kawasan Quayside terletak diperbatasan antara Newcastle dan Gateshead berupa 
sungai Tyne. Di kawasan ini terdapat berbagai bangunan menarik seperti the Sage, 
jembatan-jembatan cantic dan juga berbagai restoran dan kafe dengan pemandangan 
cantik.

QUAYSIDE

GRAINGER MARKET

Tempat ini adalah pasar tradisional yang terletak di tengah kota Newcastle. Terdapat 
berbagai macam took dari mulai bahan makanan hingga pakaian dengan harga yang 
terjangkau. Selain itu, Grainger market menyediakan berbagai tempat makanan dengan 
makanan beragam termasuk Traditional English breakfast.
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MUSLIM

Tempat ibadah yang mudah diakses oleh mahasiswa biasanya terletak di kawasan 
kampus (Newcastle/Northumbria Moslem Prayer Room). Tidak perlu khawatir bagi 
yang laki-laki, karena biasanya Musholla kampus juga mengadakan Sholat Jum’at.

Selain itu, jika tinggal di daerah yang terbilang jauh dari kampus, Newcastle Central 
Mosque adalah salah satu alternatif pilihan tempat ibadah. Untuk mengetahu lebih 
lanjut dapat diklik di link:  

KRISTIANI

Sangat mudah menemukan gereja di Newcastle karena tersebar di berbagai tempat. 
Hillsong, Jesmond Parish Church, dan St. Mary’s Church adalah beberapa dari banyak 
pilihan. Berikut list gereja beserta rinciannya dapat diklik di link: 

https://www.northumbria.ac.uk/media/24912443/churches-in-newcastle-and-
gateshead.pdf

Newcastle University Islamic Society
Northumbria University Islamic Society

Newcastle Central Mosque

:
:

:

https://www.newcastleisoc.com/
https://www.mynsu.co.uk/getinvolved/society/
islamic/
https://www.newcastlecentralmosque.com/
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HINDU

Untuk yang beragama Hindu, anda bisa menemukan banyak perkumpulan agama 
Hindu, salah satunya adalah Newcastle Hindu Temple (Bhakt Pariwar) yang terletak di 
172 West Rd. Untuk mengetahu lebih lanjut dapat diklik di link: 

https://www.durhamlocate.org.uk/Services/3768/Hindu-Temple-Newcas

BUDDHA

Bagi yang beragama Buddha, dapat juga menemukan perkumpulan agama Buddha,  
seperti Dhammakaya Meditation Centre of Newcastle yang terletak di Church St, 
Hebburn dan Newcastle Buddhist Centre yang terletak di 187 Westgate Rd. Untuk 
mengetahu lebih lanjut dapat diklik di link berikut:

http://www.youtube.com/c/DMCNewcastle

https://www.facebook.com/WatPhraDhammakayaNewcastle

https://www.youtube.com/channel/UCRQz5RTJxDU06fUctZz3Qrw

https://www.newcastlebuddhistcentre.org/contact/
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Jika anda ingin mencari kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, atau 
keperluan rumah lainnya, supermarket dan minimarket ini bisa menjadi pilihan. Jam 
bukanya beragam, beberapa buka sejak pagi sampai hampir tengah malam jika anda 
butuh cemilan untuk menemani belajar atau kumpul bersama.

Tesco merupakan toko swalayan seperti Hero, Giant, Carrefour, dan sebagainya. 
Terdapat berbagai jenis Tesco, yaitu Tesco Extra (hanya terdapat di Gateshead 
dengan pilihan paling lengkap), Tesco Metro, dan Tesco Express (merupakan Tesco 
yang paling kecil di antara yang lain dan harganya cenderung lebih mahal). Untuk info 
lebih lanjut dapat mengunjungi link:

https://www.tesco.com/

TESCO

SAINSBURY’S

Selain Tesco, Sainbury’s bisa menjadi opsi lain untuk belanja untuk kehidupan 
sehari-hari. Ada dua jenis Sainsbury’s, yaitu Sainsbury’s (lebih besar & lengkap) dan 
Sainsbury’s Local (lebih kecil dan harganya cenderung lebih mahal). Namun, untuk di 
dalam kota, Sainsbury’s local lebih banyak dan mudah untuk ditemui. Untuk info lebih 
lanjut dapat mengunjungi link:

https://www.sainsburys.co.uk/
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MORRISONS

Salah satu tempat belanja yang cukup terkenal di UK ini menjadi salah satu opsi untuk 
mencari kebutuhan sehari-hari yang cukup lengkap. Terdapat 4 supermarket Morrisons 
di Newcastle, yaitu di Byker street, Goose street, West Denton dan Cowgate. Morrisons 
juga melayani online shopping untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk info lebih lanjut 
dapat mengunjungi link:

https://groceries.morrisons.com/webshop/startWebshop.do

ASDA

Toko swalayan ini bisa menjadi opsi untuk berbelanja. Ada dua jenis Asda, yaitu 
Superstore dan Supermarket. Asda Superstore menawarkan berbagai pilihan 
kebutuhan hidup dan layanan yang lebih lengkap, mulai dari bahan makanan, alat 
elektronik, peralatan rumah tangga, cafe hingga farmasi. Asda Superstore terletak di 
Newcastle Shopping Park dan Hollywood Ave. Sedangkan, Asda Supermarket hanya 
menawarkan bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Asda Supermarket 
dapat ditemukan di Mill lane. Untuk info lebih lanjut dapat mengunjungi link:

https://www.asda.com/



31

ICELAND

Tempat belanja ini terkenal dengan harganya yang cukup murah dan diskon-diskonnya. 
Iceland cukup lengkap dalam menyediakan berbagai bahan makanan hingga makanan 
jadi dengan harga miring. Selain itu, Iceland juga menyediakan online shopping. Untuk 
info lebih lanjut dapat mengunjungi link:

https://www.iceland.co.uk/

ALDI

Salah satu supermarket kebutuhan sehari-hari yang terkenal dengan harganya yang 
terjangkau. Aldi menyediakan seluruh kebutuhan sehari-hari yang cukup lengkap 
mulai dari bahan makanan hingga peralatan rumah tangga. Terdapat 4 lokasi Aldi di 
Newcastle, yaitu di Ellison road, McKendrick Villas, Stamfordham road dan Tynemouth 
road. Untuk info lebih lanjut dapat mengunjungi link:

https://www.aldi.co.uk/
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LIDL

Opsi lainnya untuk Supermarket murah adalah Lidl. Walaupun lokasinya berada diluar 
pusat kota, namun karena harganya yang murah dan lengkap, supermarket ini ramai 
dikunjungi, terutama pada saat akhir pekan. Untuk info lebih lanjut dapat mengunjungi 
link:

https://www.lidl.co.uk/en/index.htm

WING HONG

Supermarket yang terletak di wilayah Chinatown Newcastle ini menyediakan berbagai 
kebutuhan bahan makanan Asia. Berbagai sayuran, daging beku, hingga bumbu-
bumbu masakan Asia dapat ditemui di Supermarket ini. Untuk info lebih lanjut dapat 
mengunjungi link:

http://winghong.co.uk/
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HI YOU 

TSANG FOODS

Supermarket Asia yang terletak di 108 Newgate St ini juga menjual berbagai macam 
produk Asia mulai dari bahan makanan hingga peralatan rumah tangga khas Asia, 
seperti ulekan. Untuk info lebih lanjut dapat mengunjungi link:

https://www.hiyou.co/

Tsang Foods terletak di 87 Percy St dan 27-31 Fenkle St. Pilihan produk yang dapat 
ditemukan di sini mungkin tidak selengkap Hi You atau Wing Hong. Namun, beberapa 
produk memiliki harga yang lebih murah.
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NAJEB SUPERMARKET

Salah satu supermarket yang menyediakan berbagai bahan makanan halal, dari 
mulai bumbu-bumbu makanan, makanan olahan hingga daging segar. Selain halal, 
daging segar yang dijual di supermarket ini juga terhitung murah. Lokasinya berada di 
Westgate road.

PAMIR HALAL MEAT

Salah satu toko yang menyediakan daging halal yang cukup terkenal di Newcastle. 
Pelanggan dapat memilih berbagai daging, dari mulai daging sapi, daging domba 
hingga daging ayam, dan juga dapat meminta untuk dipotongkan sesuai dengan 
keinginan. Lokasinya berada di Stanhope street. Untuk info lebih lanjut dapat 
mengunjungi link:

https://pamirhalalmeatne4.wixsite.com/pamirhalameat
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MA BROTHERS

Terletak di Elswick Rd, MA brothers bisa menjadi alternatif bagi yang mencari daging 
halal. Supermarket ini menjual berbagai macam produk Asia mulai dari bumbu-bumbu, 
sayuran sampai berbagai macam daging halal. Harganya pun cukup terjangkau. Untuk 
info lebih lanjut dapat mengunjungi link di bawah ini:

https://www.facebook.com/mabrothers/

Newcastle Halal Food Store merupakan salah satu tempat yang menyediakan  berbagai 
macam daging halal mulai dari ayam, sapi hingga domba. Tak hanya daging, di sini 
juga tersedia buah-buahan, sayuran  hingga makanan dan jajanan khas Timur Tengah 
siap santap. Toko ini berada di 16-30 West Road.

NEWCASTLE HALAL FOOD STORE
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MEDINA FOOD STORE

Layaknya Newcastle Halal Food Store, toko ini menyediakan berbagai macam daging 
halal dan bahan-bahan makanan lainnya seperti sayuran dan buah-buahan. Medina 
Food Store berada di 35 Nuns Moor Rd.

Mencari bahan-bahan makanan seperti daging, buah, dan sayur? Anda bisa 
berkunjung ke pasar tradisional, salah satunya adalah Grainger Market. Khusus hari 
Minggu, di daerah Quayside anda bisa mengunjungi Sunday Market; disana anda bisa 
mengunjungi booth-booth makanan ataupun food truck dengan citarasa dari berbagai 
negara, termasuk Indonesia. Untuk info lebih lanjut mengenai Grainger Market, dapat 
mengunjungi link di bawah ini:

https://www.newcastle.gov.uk/business/newcastle-markets/visit-market-newcastle/
grainger-market

https://www.newcastlegateshead.com/shopping/grainger-market-p433811

GRAINGER MARKET & SUNDAY MARKET
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Berbelanja pakaian dan sepatu di Newcastle terbilang mudah dan dekat. Dua mall 
yang bisa anda kunjungi adalah intu Eldon Square dan intu Metrocentre, dimana anda 
bisa mengunjungi toko-toko dengan berbagai brand. Northumberland St. adalah jalan 
terbesar di daerah city centre dimana anda bisa menemukan banyak toko maupun 
restoran, seperti Fenwick dan Primark.

Untuk barang-barang elektronik dan rumah tangga; IKEA, Wilkinson/Wilko, dan Argos 
adalah pilihan tempat yang menjadi rekomendasi.
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Untuk urusan makanan dan tempat berkumpul, Newcastle juga tidak kalah dari kota-
kota lain di UK. Range harganya beragam, dari yang mahal sampai yang ramah di 
kantong mahasiswa. Dibawah ini adalah beberapa tempat yang direkomendasi (per 
kategori):

CAFE, BAKERY,DESSERT

Quilliam’s Brother teahouse
Flatcaps

Olive & Bean
Breadpoint

Les Petit Choux Jasmine Bakery House
Quay Ingredients Kapa’s Desserts
Herb Garden Cream’s Desserts

MIDDLE EASTERN

Dabbawal

Alsham
Tarboosh Taste of Persia

Luigikhans
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KOREAN CHINESE 

ManazaWing Kee
Stix at The StacksHappiness Inn
Kimchi PlanetAmaysia

SOUTH EAST ASIAN JAPANESE

LATE NIGHT FOOD

Dojo Chili Padi
Shijo Thai House Cafe
St. Sushi Zaap Thai Food

Get stuffed
Munchies
Chicken Cottage

WESTERN

As You Like It
Jam Jar
The Goose
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Salah satu keuntungan dengan tinggal di luar negeri adalah belajar berhemat dengan 
mengatur keuangan kita. Untuk membantu memperkirakan budget tinggal di Newcastle, 
di bawah ini dijelaskan mengenai berbagai pilihan tempat untuk berbelanja groceries 
sehari-hari dan tempat makan beserta uraian rentang harganya.

TESCO

Berikut merupakan gambaran harga dari kebutuhan-kebutuhan dasar yang dapat 
dibeli di Tesco.

Bahan Harga
Telur (15 buah) £1.2
Susu (2L) £1.3
Butter £2
Minyak £1.1
Ayam drumstick (8 potong/1 kg) £1.9
Daging sapi cincang (500 g) £1.5
Daging sapi potong (400 g) £2.6
Frozen veggies (1 kg) £1.4
Cereal (400-600 g) £1 - £2
Pasta (500 g) £0.25 - £0.5
Beras £1 - 2
Roti Tawar £0.55
Kentang utuh kupas £1
Garam £1
Gula £0.7
Merica £0.7

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai harga dari kebutuhan-kebutuhan lainnya, bisa 
mengunjungi link di bawah ini:

https://www.tesco.com/groceries/
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GRAINGER MARKET

Untuk sayur-sayuran dan buah-buahan, serta beberapa daging seperti daging babi, 
daging  sapi, daging ayam, dan seafood, dapat ditemukan di Grainger Market dengan 
harga yang lebih murah.

Bahan Harga
Sayuran (daun-daun) £1 - £2
Bawang putih & merah (1 pack) £1 - £2
Bawang bombay (2-4 buah) £1 - £2
Raspberry, strawberry, anggur 
(1 kotak)

£1

Plum, peach £1 - £2 / kg

HIYOU / TSANG (PRODUK ASIA)

Bahan Harga
Saus Asia
(kikkoman, oyster sauce, kecap)

£2 - £4

Mie / bihun kering (500 g) £1.5 - £2.5
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai harga dari kebutuhan-kebutuhan lainnya, bisa 
mengunjungi link di bawah ini:

https://www.hiyou.co/shop/
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RESTAURANT

Untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai harga makanan di Newcastle, berikut 
terdapat beberapa contoh restoran Asia berikut dengan range harganya.

READY-TO-EAT MEAL

Bagi kalian yang sedang buru-buru dan membutuhkan makanan siap saji, berikut 
terdapat contoh-contoh dari toko-toko yang menjual ready-to-eat meal

Restaurant Contoh / Jenis Makanan Harga
Shijo chicken katsu curry with rice £5 - £10 / porsi
Stix at Stack Korean chicken wings, rice bowl £5 - £10 / porsi
Wingkee Chinese food £5 - £10 / porsi
Happiness Inn Chinese food £8 - £15 / porsi
Dojo Bento, sushi £10 - £20 / porsi
Yo Yo Noodle Fried noodles £5 - £10 / porsi
Thai House Cafe Thai food £7 - £15 / porsi
Zaap Thai food £7 - £15 / porsi

Tempat Contoh / Jenis Makanan Harga
Greggs Pastries & Pies £1 - £1.6
Greggs Sandwich £2 - £4
Sainsbury’s In-store pastries & bread £0.7 - £1.5
Tesco Ready-to-eat meal £2.5 - £3.5 
M&S Pastries & Bread £1.5 - £4 
M&S Ready-to-eat meal £2.5 - £4.5 
Milligans Pastries & Bread £1 - £1.5 
Milligans Sandwich £1 - £2 
Subway Sandwich - 6 inch £3.6
Subway Sandwich - Foot long £5.6
Eat4less Baguettes & Sandwich £0.9 - £1.99
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Untuk memberi gambaran lebih pasti dalam memperkirakan budget hidup di Newcastle, 
di bawah ini terdapat tabel yang membandingkan harga yang harus dikeluarkan jika 
memasak dan membeli makanan siap saji dengan beberapa menu tertentu.

Masak Beli
• Bawang merah & putih = £0.2
• Garam, merica & kecap = £0.1
• Mie keriting (300 g) = £1.3
• Ayam (2 drumstick) = £0.5
• Telur 4 buah = £0.32

• Yo Yo Noodle = £5 - £6 
• Wingkee = £7 - £8 
• Happiness Inn = £7 - £8 

       Total 4 porsi = £2.42
       Total 1 porsi = £0.6

MIE GORENG (1 PORSI)

Masak Beli
• Spaghetti (500 g) = £1.5
• Jamur (150 g) = £0.475
• Daging sapi cincang (250 g) = £0.75
• Olive oil, bumbu = £0.1

• Bella Italia = £8.95 
• Ask Italian = £12.5  

       Total 4 porsi = £2.825
       Total 1 porsi = £0.7

SPAGHETTI BOLOGNESE (1 PORSI)

Masak Beli
• Ayam drumstick (4 potong) = £0.95
• Bawang putih, seasoning = £0.2
• Frozen veggies (500 g) = £0.7
• Roasted potatoes (500 g) = £0.7

• M&S = £3.2

       Total 4 porsi = £2.55
       Total 1 porsi = £0.6

ROASTED CHICKEN DRUMSTICK + VEGGIES + POTATO WEDGES 
(1 PORSI)
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Ketika sampai di Newcastle, mencari kartu provider telepon dan internet menjadi salah 
satu hal yang paling awal dilakukan. Ada lumayan banyak pilihan provider yang ada di 
Newcastle. Untuk sinyal, hampir seluruh provider memiliki sinyal yang bagus, namun 
tergantung dari lokasinya. Selain itu, untuk pilihan paket, ada banyak sekali paket yang 
ditawarkan oleh perusahaan provider. Untuk mendapatkan kartu provider, biasanya 
kita harus langsung datang ke masing-masing official store dari provider. Biasanya 
akan dimintakan identitas diri termasuk bank account dan British Residence Permit 
(BRP). Kemudian, kita akan tawarkan paket yang dipilih beserta kontrak dengan durasi 
tertentu (biasanya satu tahun) yang akan otomatis dipotong dari tabungan kita.

Untuk informasi mengenai pelayanan dan paket penawaran dapat diakses di website 
masing-masing provider. Berikut adalah beberapa provider yang umum digunakan 
pelajar Indonesia di Newcastle:

http://www.three.co.uk/

THREE

VODAFONE

http://www.vodafone.co.uk/

EE

http://www.ee.co.uk/

02

VIRGIN MEDIA

http://www.o2.co.uk/

http://www.virginmedia.com/
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Sangat kecil kemungkinannya kita dapat membuka rekening bank sebelum terdaftar 
di universitas atau sebelum datang di UK. Membuka rekening bank dapat memakan 
waktu beberapa minggu. Oleh karena itu, pastikan kita mempunyai uang yang cukup 
untuk kebutuhan hidup ketika datang di UK untuk pertama kali.  

Berikut merupakan beberapa hal yang biasanya dibutuhkan untuk membuka rekening 
bank. Namun, setiap bank mungkin mempunyai persyaratan yang berbeda.

BARCLAYS

https://www.barclays.co.uk

0345 734 5345

49-51 Northumberland St
Newcastle Upon Tyne
NE1 7A

HSBC

https://www.hsbc.co.uk

0345 740 4404

110 Grey St, 
Newcastle Upon Tyne
NE1 6JG.

Paspor dan visa pelajar atau kartu BRP.
Offer letter atau letter of introduction dari universitas yang menyatakan bahwa kita 
merupakan pelajar full time.
Salinan asli letter of acceptance dari universitas.
Konfirmasi alamat UK (kontrak akomodasi).

Ada kemungkinan bahwa kita dapat membuka rekening bank secara online. Akan 
tetapi, kita mungkin juga perlu untuk mengunjungi cabang dari bank yang kita pilih  
dengan membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Cek website bank tersebut 
untuk mengetahui opsi apa saja yang tersedia dan dokumen-dokumen apa saja yang 
dibutuhkan. Ketika kita sudah membuka rekening bank di UK, selalu beri tahu bank 
segera apabila kita mengubah alamat tempat tinggal.

Berikut merupakan beberapa bank yang ada di Newcastle:
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SANTANDER

https://www.santander.co.uk/uk/index

0800 912 3123

112-118 Northumberland
St, Newcastle Upon Tyne
NE1 7DG

LLOYDS

https://www.lloydsbank.com 

0345 300 0000

Haymarket Branch Haymarket
Newcastle Upon Tyne
NE1 7QD

HALIFAX

https://www.halifax.co.uk

0191 2199560

Unit 1, Metro Station, Haymarket
Newcastle Upon Tyne
NE1 7PF

NATWEST

https://personal.natwest.com

0345 788 8444

16 Northumberland St
Newcastle Upon Tyne
NE1 7EL
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VIRGIN MONEY

https://uk.virginmoney.com/virgin/

0191 221 1191

132-134 Northumberland St
Newcastle Upon Tyne 
NE1 7DG

BRITANNIA

https://www.co-operativebank.co.uk

0191 2304214

Unit 4, The Haymarket
Newcastle Upon Tyne
NE1 7PF

TSB

https://www.tsb.co.uk/personal/

03459 758758.

162 Northumberland St
Newcastle Upon Tyne
NE1 7PR
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BLACKBOARD

Blackboard adalah platform untuk mahasiswa 
mengakses semua modules yang diupload 
oleh dosen termasuk materi untuk di kelas 
dan tugas-tugas. Di dalamnya juga ada video 
recap selama pembelajaran di kelas kalau 
kalian tidak bisa hadir di kelas atau ingin 
mengulang pelajaran di kelas.

Newcastle University app digunakan untuk 
mengakses timetable atau jadwal kuliah 
dan ujian, cek ketersediaan study space di 
perpustakaan.

NU CONNECT

NU Connect merupakan aplikasi yang 
digunakan oleh pelajar Northumbria 
University untuk mengakses informasi 
mulai dari jadwal  kuliah serta ujian, 
acara-acara di kampus, students’ union, 
online library, hingga ketersediaan PCs 
dan software. 

NUSU 

Ini adalah app Newcastle Uni Student 
Union. Di app ini kalian bisa akses info 
society di Newcastle University atau 
kegiatan ekstrakurikuler dan info acara 
yang diadakan oleh NUSU.

MONZO

Monzo adalah sebuah bank dengan basis aplikasi/digital. Ini adalah salah satu aplikasi favorit 
teman-teman di Newcastle karena bisa dengan mudah mengatur segala keperluan perbankan 
melalui smartphone. App ini juga sangat handal untuk kamu yang sering pt-pt bareng!

NEWCASTLE UNIVERSITY
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TRAVELLING FOOD DELIVERY

Omio
Trainpal
Trainline
National Express

Deliveroo
Just Eat
Uber Eats

LAUNDRY

Circuit Laundry

LAINNYA

Unidays
Microsoft Outlook
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NHS FOR INTERNATIONAL STUDENTS

NHS (National Health Services) adalah sistem kesehatan nasional di Inggris yang 
meliputi berbagai pelayanan kesehatan. Semua pelajar dengan masa studi lebih 
dari enam bulan di Inggris wajib membayar Immigration Health Surcharge (IHS) 
sebesar £300 per orang per tahun, yang dibayar ketika mengajukan permohonan 
visa. Misalnya, jika seorang pelajar memiliki masa studi selama dua tahun di Inggris, 
maka biaya IHS yang harus dibayar saat permohonan visa adalah sebesar £600. 
Dengan membayar IHS, setiap pelajar berhak untuk mengakses pelayanan NHS di 
Inggris tanpa dikenakan biaya apapun. Pelayanan ini meliputi pelayanan kesehatan 
primer oleh dokter umum (Primary Care), pelayanan rumah sakit (Hospital Care), dan 
pelayanan darurat (Emergency Care). Akan tetapi, biaya tambahan mungkin diperlukan 
untuk pelayanan kesehatan gigi dan mata, serta obat yang diresepkan dokter. Selain 
itu, pelayanan sekunder oleh dokter spesialis hanya bisa diakses setelah mendapatkan 
rujukan dari dokter umum. Untuk mengakses pelayanan ini, tiap pelajar harus 
mendaftar dengan dokter umum (General Practitioner/GP) setempat sesampainya di 
Inggris. Biasanya, universitas akan mengadakan pelayanan untuk membantu dengan 
pendaftaran tersebut saat registration week. Jika tidak, maka pelajar harus datang ke 
pusat kesehatan (health centre) setempat dan mengisi GMS1 form agar dapat terdaftar 
dengan dokter umum. Setelah mendaftar, tiap pelajar akan mendapatkan kartu NHS 
yang harus selalu dibawa ketika mengakses pelayanan kesehatan NHS.

Untuk informasi lebih lengkap, dapat melihat di:
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/visiting-or-moving-to-england/how-to-
access-nhs-services-in-england/.
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PRODUK KEBERSIHAN & KESEHATAN

Terdapat beberapa pilihan toko untuk berbelanja produk kebersihan rumah tangga 
dan diri, serta produk kesehatan. Produk kebersihan rumah tangga bisa didapatkan di 
Tesco, Poundland (memiliki harga yang lebih murah) dan Wilko.

Untuk kebutuhan kebersihan diri, bisa didapatkan di Tesco, Superdrug (sering 
terdapat beberapa promo diskon), Booth (memiliki harga yang lebih mahal), serta Wilko 
(sering terdapat promo diskon). Sedangkan untuk produk kesehatan dapat di beli di 
Superdrug, Booth dan Wilko.

TEMPAT OLAHRAGA

Belajar di luar negeri bukan menjadi halangan untuk berolahraga. Selain fasilitas 
olahraga yang disediakan oleh Newcastle dan Northumbria University Sports Centre, 
anda bisa daftar sebagai member di Pure Gym, BodyZone, dan The Gym.
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Ghani Rabbani Natakoesoemah
Bachelor of Mass Communication with Advertising

Northumbria University class of 2019

Newcastle kotanya sangat nyaman terutama untuk mahasiswa-
mahasiswi yang akan sekolah disini. Selain itu, semua kebutuhan 
bisa diakses dengan mudah di Newcastle dan banyak hal-hal 
yang bisa di lakukan di sini untuk mengisi waktu luang seperti 
ke city center atau ke Tynemouth Park. Yang pasti akan sangat 
menyenangkan di Newcastle, terutama di tambah lagi banyak 

murid-murid Indonesia.

Northumbria University memiliki lingkungan yang sangat 
mendukung untuk kita belajar dan murid-murid dan staf di 
Northumbria sangat ramah dan sangan membantu dalam segala 
aspek. Banyak fasilitas yang bisa di gunakan untuk para murid-
murid contoh nya seperti sport center dan perpustakaan yang 

sangat lengkap untuk murid.

“

“
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Maria Putri Rosari
M.Sc Marine Transport Management 
Newcastle University class of 2019

Menjadi mahasiswa Newcastle University di kota Newcastle upon 
Tyne buat saya adalah sesuatu yang membahagiakan. Dari segi 
kualitas pendidikan sudah jelas tidak perlu diragukan lagi, semua 
fasilitas tercukupi, dan kesejahteraan dari segi mental dan material 
terjamin. orang-orang lokal di sini sangat ramah terhadap ‘orang 
asing dan pendatang’, mereka mampu membuka diri dengan 
menjadi tuan rumah yang ramah dan bersedia menolong. Teman-
teman di kampus juga sangat suportif dalam menunjang proses 

pembelajaran dan pengembangan diri saya. 

Newcastle upon Tyne sendiri adalah kota yang cantik. Kota 
ini termasuk dalam kota-kota di United Kingdom yang mampu 
menyeimbangkan aspek modern dan tradisional dalam 
penataannya. Jadi dari segi suasana pun tidak membosankan. 

Benar-benar worth it berada di sini.

“

“



61

https://www.ppincl.org/

ppinewcastleppi_newcastleuk PPI Newcastle

FOR MORE INFORMATION 
VISIT OUR WEBSITE

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA
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OUR PARTNERS

my.vitastudent.com www.indofood.com

www.facebook.com/tokogordon/ twitter - @alimanuncl 

www.waroengindonesia.co.uk




