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Melalui buku panduan ini, kami telah menyatukan informasi-
informasi yang penting dan menarik untuk kamu ketahui. Kami 
harap informasi ini bisa menjadi panduan untuk mendapatkan 
gambaran tentang kehidupan di Newcastle dan Sunderland. 

PPI Newcastle adalah sebuah organisasi mahawasiswa 
Indonesia yang berada dibawah naungan Kedutaan Besar 
Republik Indonesia di Inggris. Misi dari organisasi ini adalah 
untuk menyatukan pelajar Indonesia di Inggris dan membuka 
kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam acara dan aktivitas 
yang dapat mengembangkan kemampuan individual dalam 
berbagai hal dan juga kesempatan untuk berkenalan dengan 
teman-teman baru. Untuk mendukung misi tersebut, PPI 
Newcastle juga telah membuat program-program yang telah 
direncakan dan memperdayakan teknologi yang sudah ada 
menjadi wadah komunikasi antar pelajar – seperti Instagram, 
Whatsapp Group, Facebook Group, Youtube dan LinkedIn.

Saya harap Newcastle dan Sunderland bisa menjadi tempat 
dimana kamu membuat memori yang indah untuk dikenang 
bersama teman-teman. Sukses selalu untuk studinya dan 
sampai jumpa!

Salam hangat,
Jennifer Vanessa Eljapa
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Kami selalu
ada untuk 
sesama, 
mendukung 
dan 
membantu 
satu sama 
lain. ””

““

Saya mewakili segenap keluarga PPI Newcastle 
dengan ini ingin menyambut kedatangan 
kamu di Newcastle dan Sunderland.  Kota yang 
kecil ini mungkin jarang diketahui banyak 
orang, namun tanpa disadari telah menjadi 
rumah kedua untuk beberapa dari kami yang 
sudah berada disini. Kami tahu menempuh 
pendidikan di negeri orang bukanlah hal yang 
mudah, pastinya kita akan sesekali merasa 
kesepian, homesick dan sedih. Namun, jangan 
khawatir, PPI Newcastle telah lama menjadi 
sandaran dan keluarga kedua untuk pelajar-
pelajar disini. Kami selalu ada untuk sesama, 
mendukung dan membantu satu sama lain. 
Kami yakin hal ini akan kamu rasakan selama 
berada di Newcastle maupun Sunderland. 
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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 2018-2020. Selain itu, Newcastle 
memiliki intensitas angin yang cukup 
kencang di sepanjang tahun.

General 
Information

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.

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.

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 
Russell Group dan menjadi 
salah satu universitas 
dengan research portfolio 
terbesar di Inggris.

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/

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).

NEWCASTLE UNIVERSITY
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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 terdari dari 16 

fakultas. Jurusan favorit 
mahasiswa Indonesia di 
Northumbria University 
adalah Architecture and 
Built Environment, Arts, 
Computer and Information 
Science, Business School 
dan School of Design. 

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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Entertainment
in Newcastle
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CINEWORLD CINEMA 
The Gate, Newgate St, Newcastle upon Tyne NE1 5TG

Everyman Cinema 
75-85 Grey St, Newcastle upon Tyne NE1 6EF

 

Tyne Side Cinema 
10 Pilgrim St, Newcastle upon Tyne NE1 6QG 

Bioskop
1

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

2

https://www.everymancinema.com/newcastle

3

https://tynesidecinema.co.uk/whats-on/

1

2

3



13

O2 Academy
Westgate Rd, Newcastle upon Tyne NE1 1SW

 

Utilita Arena 
Arena Way, Newcastle upon Tyne NE4 7NA

 

Theatre Royal 
100 Grey St, Newcastle upon Tyne NE1 6BR

 

St. JamesÕ Park
Barrack Rd, Newcastle upon Tyne NE1 4ST

Concert Venue
& Stadium

https://www.utilitaarena.co.uk

https://academymusicgroup.com/o2academynewcastle/

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

https://www.nufc.co.uk/stadium/

1

2

3

4

1

2

3

4
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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!

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.

NEW YEAR NEWCASTLE RESTAURANT 
WEEK

FEBRUARY

CHINESE NEW YEAR

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.

JANUARY

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.

DISCOVER INDONESIA

APRIL & MAY
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JUNE

Durham Regatta adalah 
perlombaan dayung tertua di 
Inggris yang diadakan di minggu 
kedua bulan Juni dan bertempat 
di River Wear, Durham. Dari 
Newcastle, Anda bisa naik bus 
ke Durham Bus Station, lalu 
dilanjutkan dengan menaiki bus 
lokal dari Durham ke River Wear.

DURHAM REGATTA

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. 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.

JULY

SCREEN ON THE GREEN

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. 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.

AUGUST
THE GREAT NORTH RUN

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. 
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.

SUNDERLAND 
INTERNATIONAL AIRSHOW
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HALLOWEEN
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.

NOVEMBER AND 
DECEMBER

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.

CHRISTMAS MARKET

OCTOBER

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.

GUY FAWKES DAY

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!

DISKON AKHIR TAHUN

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.

CHRISTMAS VILLAGE
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Tourist
Attractions
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Gateshead Millenium Bridge
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.

ANGEL OF THE NORTH
ANGEL OF THE NORTH
ANGEL OF THE NORTH

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

Tyne Bridge
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Istana ini menjadi inspirasi dari 
penamaan Newcastle. Newcastle 

Castle adalah salah satu peninggalan 
dari jaman Romawi yang hingga kini 
masih dilestarikan dan menjadi salah 

satu objek wisata di Newcastle.

BALTIC CENTRE FOR BALTIC CENTRE FOR 
CONTEMPORARY ARTCONTEMPORARY ART

Terletak berdekatan dengan Millennium 
Bridge, tempat ini menyediakan 
berbagai eksibisi dan event seni berbeda 
sepanjang tahun.

Discovery 
Museum

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

Newcastle Castle
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Jesmond Dene adalah sebuah taman yang 
sangat unik yang terletak di South Gosforth dan 
Jesmond Valley. Pengunjung dapat berjalan – 
jalan menelusuri taman sambal berolahraga dan 
menhirup udara segar. Pengunjung juga dapat 
menikmati piknik makan siang bersama teman 
dan keluarga.

Grey’s Monument
Grey’s Monument
Grey’s Monument

Tynemouth adalah sebuah kota kecil yang terletak 
sekitar 13 kilometer dari kota Newcastle ini memiliki 

keindahan yang sedikit berbeda dari kota Newcastle itu 
sendiri. Pengunjung dapat menikmati pemandangan 
pantai hingga menikmati salah satu hidangan fish & 

chips yang sangat digamari pengunjung setiap 
mengunjungi Tynemouth.

Jesmond Dene

Tynemouth

Monumen ini pertama kali dibangun pada tahun 
1832 dan terletak tepat di tengah kota Newcastle. 
Menjadi salah satu ikon dan pemandangan 
sehari-hari bagi mahasiswa di Newcastle karena 
letaknya. Tingginya mencapai 41 meter.
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Saltwell Park
Taman ini terletak di wilayah 
Gateshead dan dapat dijangkai 
dengan bus dari tengah kota 
Newcastle. Luasnya yang 
mencapai 22 hektar menjadikan 
taman ini menjadi salah satu 
tempat yang cocok untuk 
meluangkan waktu dengan 

ALNWICK CASTLE:ALNWICK CASTLE:

Sebuah kastil yang terletak 
tidak jauh dari Newcastle ini 
adalah tempat tinggal dari The 
12th Duke of Northumberland. 
Namun tempat ini terkenal 
sebagai salah satu kastil yang 
digunakan dalam perekaman 
film Harry Potter.

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

Home of The Harry 
Potter Broomstick

Quayside



23

Grainger Market
Grainger Market
Grainger Market

Tempat ini adalah pasar tradisional yang terletak di 
tengak kota Newcastle. Terdapat berbagai macam toko 

yang menjual berbagai macam barang, mulai dari bahan 
makanan hingga pakaian dengan harga yang terjangkau. 
Selain itu, Grainger Market menyediakan berbagai tempat 

makanan dengan makanan beragam termasuk 
traditional English breakfast.

Sunday 
Market

Sebuah bazar yang diadakan setiap minggu 
di sepanjang jalan Quayside. Banyaknya kios 
makanan dari berbagai negara termasuk 
Indonesia, hasil kerajinan warga lokal dan 
juga suasana riverside yang indah selalu 
menjadi daya tarik utama warga Newcastle 
maupun pendatang.
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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:

Newcastle University Islamic 
Society: 
https://www.newcastleisoc.com/

Northumbria University Islamic 
Society:  
https://www.mynsu.co.uk/
getinvolved/society/ islamic/

Newcastle Central Mosque: 
https://www.
newcastlecentralmosque.com/

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-andgateshead.

Tempat Ibadah
MUSLIM

KRISTEN
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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/

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

HINDU

BUDDHA
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Tempat
Belanja
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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.

MAKANAN
DAN
GROSERI

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/

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/

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

Tempat belanja ini 
menawarkan harga 
yang lebih premium 
dibandingkan dari 
supermarket – 
supermarket lainnya, 
namun supermarket 
ini juga menawarkan 
kualitas makanan 
cepat saji yang cukup 
beragam dan kualitas 
makanan yang lebih 
premium dan fresh.  

TESCO

SAINSBURY’S
MARKS &
SPENCERS

MORRISONS
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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/

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/

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/

Mencari bahan-bahan 
makanan seperti 
daging, buah, dan 
sayur? Anda bisa 
berkunjung ke pasar 
tradisional, salah 
satunya adalah Grainger 
Market. 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

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

ICELAND

ALDI

GRAINGER 
MARKET

ASDA

LIDL
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ASIAN SUPERMARKET

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/

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.

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/

WING HONG

TSANG FOODS

HI YOU
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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/

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.

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.

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

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.

MA BROTHERS

MEDINA FOOD STORE

NEWCASTLE HALAL
FOOD STORE

PAMIR HALAL MEAT

NAJEB SUPERMARKET
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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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Restaurants
& Cafes
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@
jennifereljapa

15

8

19

1 - Quilliam’s Brother Terrace
2 - Flatcaps
3 - Les Petit Choux
4 - Quay Ingredients
5 - Herb Garden
6 - Olive & Bean
7 - Breadpoint
8 - Jasmine Bakery House
9 - Kapa’s Desserts
10 - Cream’s Desserts

11 - Alsham
12 - Tarboosh
13 - Dabbawal
14 - Luigikhans
15 - Taste of Persia
16 - Almandi

17 - Wing Kee
18 - Happiness Inn
19 - Amaysia
20 - Chinatown Express

CAFE, BAKERY
DESSERT

MIDDLE
EASTERN

CHINESE

&
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@angelic
ahlm
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21 - Mannaza
22 - Stix at Stacks
23 - Kimchi Planet

24 - Dojo
25 - Shijo
26 - St. Sushi

27 - Chili Padi
28 - Thai House Cafe
29 - Zaap Thai Food

KOREAN

JAPANESE

SOUTH
EAST ASIAN
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30 - As You Like It
31 - Jam Jar
32 - The Goose

WESTERN

33 - Get Stuffed
34 - Munchies
35 - Chicken Cottage

LATE
NIGHT FOOD
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Useful
Applications



43

USEFUL
APPS

MONZO

BLACKBOARD

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

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

NUSU

NU CONNECT

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

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.

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.



44

TRAVELLING

FOOD DELIVERY

Circuit
Laundry

Microsoft
Outlook

LAINNYA

Omio Trainline

Deliveroo Just Eat Uber Eats

Trainpal

Unidays

CanvasStudentBeans NHS Covid-19

Railcard

National 
Express
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General 
Information
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LOKASI

Sunderland adalah area otoritas lokal 
terbesar kedua di Tyne and Wear yang 
mencakup total 137 kilometer persegi. 
Penduduk Sunderland merupakan 
10,57% dari populasi Timur Laut 
dan 24,75% dari populasi Tyne and 
Wear. Jarak tempuh dari Newcastle 
ke Sunderland adalah 30 menit 
menggunakan kereta, sedangkan dari 
London ke Sunderland bisa ditempuh 
dengan 3,5 jam menggunakan moda
transportasi kereta.

MUSIM

Terdapat 4 musim di Sunderland 
suhu biasanya bervariasi dari 2°C 
hingga 19°C dan jarang di bawah -2°C 
atau di atas 23°C. Musim panas disini 
pendek dan sejuk, sedangkan musim 
dingin berlalu sangat panjang, sangat 
dingin, berangin, juga bagian berawan 
sepanjang tahun.

TRANSPORTASI
Sunderland merupakan kota yang 
tidak sibuk dan memiliki jaringan 
rute bersepeda yang indah dan jalan 
setapak umum yang menunggu 
untuk dijelajah. Untuk moda 
transportasi kota ini memiliki bus lokal, 
metro Tyne and Wear, juga kereta.
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UNIVERSITY OF
SUNDERLAND
Universitas riset publik yang berlokasi di Sunderland, 
United Kingdom yang terbagi ke dalam 2 lokasi 
kampus yang berbeda yaitu City Campus - tempat 
studi bagi pelajar science complex (health sciences 
and wellbeing faculty dan St. Peter’s Campus - lokasi 
studi bagi pelajar business, law , tourism faculty,
education & society faculty, computer science faculty, 
engineering and advanced manufacturing faculty, art 
and creative industries faculty.

Alamat Universitas:

- City Campus
Edinburgh Building, Chester Rd, Sunderland SR1 3SD
Telp : 0191 515 3000

- St. Peter’s Campus
St Peters Campus, St Peters Way, Sunderland SR6 0DD
Telp : 0191 515 3000

Website Universitas:

http://www.sunderland.ac.uk
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Annual 
Events
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Acara Paskah tahunan ini adalah 
kompetisi menggulung telur 
tradisional yang menampilkan anak-
anak muda menghias telur mereka 
sendiri dan menggulungnya 
menuruni bukit. Biasanya dilakukan 
pada bulan April setiap tahunnya.

Sunderland Airshow adalah acara 
tahunan yang diadakan pada bulan
Juli di dekat tepi laut Roker dan 
Seaburn. Ini adalah pertunjukan 
udara gratis terbesar di Eropa dan 
menampilkan sejumlah besar pesawat, 
biasanya termasuk Red Arrows. Acara
ini pertama kali diadakan pada tahun 
1988 dan direncanakan menjadi acara 
satu kali tetapi sekarang menarik
hingga satu juta penonton.

NOV

APR

JUL

Festival of Light berlangsung setiap 
Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu 
dari sekitar bulan November hingga 
Desember. Acara ini menampilkan 
live music, instalasi lampu di sekitar 
taman, karak ter teater jalanan, 
kegiatan/pertunjukan kerajinan ekstra, 
taman bermain, stand makanan, rusa 
kutub dan juga binatang lainnya.
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Tourist
Attraction
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Pantai kembar Sunderland di Roker
dan Seaburn adalah tempat yang 
sempurna untuk bersantai. Tempat 
untuk duduk dan bersantai dengan 
piknik bersama teman.

Taman yang indah dengan akses 
langsung dari. Terdapat taman bermain 
untuk anak-anak, lapangan basket, 
lapangan tenis, fasilitas berperahu di 
danau, dan masih banyak lagi!

Terletak di jantung kota, museum 
ini memiliki empat lantai galeri dan 
pameran menarik yang menunggu 
untuk ditemukan. Pelajari kisah kota 
dan orang-orangnya serta dunia luar 
yang menakjubkan. Sebuah program 
pameran khusus menampilkan koleksi 
yang luar biasa serta beberapa kekayaan 
bangsa, yang dibawa ke sini melalui 
hubungan dengan museum nasional

SUNDERLAND MUSEUM 
AND WINTER GARDEN

NATIONAL GLASS CENTRE
Berbasis di gedung kaca dan baja 
kontemporer yang unik, National Glass 
Center memiliki galeri pameran, studio 
seniman dan fasilitas produksi, toko 
kerajinan & desain, serta kafe / restoran
pemenang penghargaan

ROKER PARK

ROKER AND
SEABURN BEACHES

@athinasaraya
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MUSLIM
Pelajar muslim tak perlu khawatir, 
masjid bukan menjadi hal yang 
sulit ditemukan disini. Masjid yang 
terletak di Sunderland berada di 
jalan besar dan dilalui oleh jalur bus 
sehingga tidak sulit untuk dikunjungi. 
University of Sunderland juga memiliki 
ruang untuk sholat dan bahkan 
mengadakan sholat jumat berjamaah 
bagi penduduk muslim.

KRISTEN
Terdapat berbagai gereja yang 
tersebar di seluruh sudut kota 
Sunderland. Dua gereja di bawah ini 
adalah lokasi paling populer yang 
sering dikunjungi.

ST PETER’S CHURCH

HOLY TRINITY CHURCH

MASJID ANWAR E MADINAH

SUNDERLAND JAMI MASJID
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Tempat
Belanja
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Jika mencari bahan 
dapur dan daging segar 
yang halal, Sultan Halal 
Superstore bisa menjadi 
alternatif untuk berbelanja. 
Berbagai jenis bumbu 
dapur tersedia lengkap 
disini dengan harga yang 
sangat terjangkau.

SULTAN HALAL 
SUPERSTORE

DF ASIAN 
SUPERMARKET

Mengobati kerinduan 
terhadap masakan asia bisa 
diobati dengan berbelanja 
di DF Asian Supermarket, 
terletak di area Bridges 
Shopping Center, toko 
ini menyediakan aneka 
bahan makanan dan 
bumbu instant dari Asia. 
Tidak hanya itu, berbagai 
perlengkapan makan 
dan alat masak juga bisa 
dijumpai disini.
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