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Paduan antara sejarah selama ratusan 
tahun dan keragaman etnik masyarakatnya 
membuat London selalu penuh kejutan, 
baik dalam hal sejarah (banyak kisah-kisah 
menarik yang luput tertulis di buku-buku 
sejarah), budaya, kuliner, taman bermain, 
hingga belanja. Mungkin karena alasan ini 
jugalah belum lama ini situs TripAdvisor 
menobatkan London sebagai kota yang 
paling banyak dicari informasinya di 
Internet. 

Panduan ini ingin menunjukkan bahwa 
London memang kota yang menarik bagi 
semua orang, sehingga booklet ini secara to-
the-point menjawab berbagai kebutuhan dan 
rasa ingin tahu akan ibu kota Inggris Raya 
ini. London yang terkenal mahal karena nilai 
tukar poundsterling yang tinggi terhadap 
rupiah dapat dinikmati dengan berstrategi. 
Terlebih bila memiliki tabungan Tanda 360° 
dari Bank OCBC NISP dapat membantu 
mewujudkan liburan impian dengan banyak 
cara. Untuk keterangan lebih lanjut, klik 
www.tandafuntastrip.com atau datang ke 
cabang Bank OCBC NISP terdekat.

Semua 
ada di 
London

8

9

10

11

12

    Kensington Gardens     RoyalAlbert Hall     Hyde 
Park     The British Museum     Buckingham Palace 
6  Westminster Abbey      Tate Modern      Imperial War 
Museum 9   Katedral St Paul      Shakespeare’s Globe 
Theatre      Tower of London      Tower Bridge

1
4 5

6 7 8
9 10

11 12

2 3



•	 Walau	terkenal	sebagai	salah	
satu	kota	termahal	di	dunia,	
namun	banyak	hal	yang	dapat	
dinikmati	secara	gratis	di	sini,	
seperti	berbagai	museum	dan	
galeri	terkenal,	serta	taman-taman	
bersejarah.	Tempat-tempat	di	
pusat	kota	pun	dapat	diakses	
dengan	berjalan	kaki	karena	
berdekatan.	

•	 London	terhubung	efisien	dengan	
jaringan	kereta	bawah	tanah	
ketiga	terbesar	di	dunia	setelah	
Shanghai	dan	Beijing	dan	kereta	
bawah	tanah	ini	(disebut	tube	oleh	
masyarakat	setempat)	yang	telah	
beroperasi	lebih	dari	150	tahun.	

aLaSan 
mengunjungi 
London

•	 Kawasan-kawasan	di	kota	ini	
beragam,	mulai	dari	yang	elit	dan	
eksklusif,	hingga	yang	multikultur,	
santai,	dan	terbuka	bagi	siapa	
saja.	

•	 London	memanjakan	para	
pecinta	belanja	melalui	banyaknya	
pilihan	tempat	berbelanja.	Tak	
hanya	butik-butik	perancang	
setempat,	tapi	juga	berbagai	gerai	
department	store	merek	Inggris,	
seperti	Fortnum	&	Mason,	Harvey	
Nichols,	Selfridges	and	Liberty;	
selain	tentu	saja	pasar	tradisional	
dan	pasar	loak	yang	selalu	penuh	
kejutan.

•	 Selain	Milan,	New	York,	dan	

Paris,	London	pun	merupakan	
kiblat	fashion	dunia	karena	kota	
ini	telah	menelurkan	banyak	
perancang	ternama,	seperti	Vivienne	
Westwood,	Alexander	McQueen,	
Jimmy	Choo,	dan	Stella	McCartney.	
Setiap	Februari,	kota	ini	dibanjiri	
para fashionista yang	ingin	terdepan	
mengetahui	berbagai	tren	terkini.	

•	 Merupakan	kota	yang	ramah	
keluarga,	banyak	aktivitas	yang	
dapat	dinikmati	oleh	seluruh	keluarga	
dari	berbagai	usia	di	museum,	
theme	park,	taman,	hingga	berbagai	
gedung	pertunjukan.

•	 London	merupakan	surga	bagi	para	
pecinta	musik.	Tak	seperti	Amerika	
Serikat	yang	memperlakukan	industri	
musik	sebagai	mesin	pencetak	
uang,	industri	musik	di	Inggris	masih	
memperhatikan	bakat	sehingga	
pilihan	musisinya	pun	lebih	beragam	
dan	dapat	dinikmati	di	berbagai	
klub	jazz,	nightclub,	festival	musik,	
hingga	gedung-gedung	pertunjukan	
bergengsi,	seperti	Royal	Albert	Hall.

•	 London	pernah	menjadi	lokasi	
pementasan	karya-karya	
Shakespeare,	yang	hingga	kini	pun	
masih	dapat	dinikmati	di	Globe	
Theater	dan	National	Theater	
maupun	dalam	bentuk	yang	lebih	
modern	di	berbagai	teater	di	
kawasan	West	End.

•	 Sebagai	kota	yang	multikultur	yang	
dihuni	banyak	imigran	dari	India,	
Pakistan,	Nepal,	dan	Tiongkok,	
London	menawarkan	wisata	kuliner	
yang	seru	untuk	mencicipi	berbagai	
masakan	etnik,	jajanan	jalanan,	
maupun	restoran	terkenal	milik	para	
koki	berbintang	Michelin.	

•	 Ketenaran	London	tak	lepas	
dari	Sungai	Thames,	begitupun	
sejarahnya	yang	terentang	selama	
ratusan	tahun	dan	menyimpan	
berbagai	kisah	menarik.
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London EyE
Setinggi	135	meter,	kincir	ria	raksasa	di	seberang	
Houses	of	Parliament	dan	Big	Ben	ini	menawarkan	
pemandangan	Sungai	Thames	dan	deretan	
bangunan	di	sekitarnya.	Sejak	beroperasi	pada	
2000,	London	Eye	telah	menarik	jutaan	pengunjung	
dan	segera	menjadi	salah	satu	ikon	London.	
Berdurasi	sekitar	setengah	jam	setiap	putaran,	
masing-masing	kabinnya	yang	berkapasitas	28	
pengunjung	ini	juga	dilengkapi	panduan	interaktif	
mengenai	berbagai	tempat	terkenal	di	London.	
Untuk	menghindari	antrean	panjang,	sebisa	mungkin	
jangan	datang	di	akhir	pekan	dan	pesanlah	tiket	
secara	online minimal	satu	hari	sebelumnya	untuk	
mendapatkan	harga	yang	lebih	hemat	sekitar	enam	
pound	per	orang	dari	tarif	normal	27,45	pound.	

WarnEr Bros. studio tour
Melalui	walking	tour	The	Making	of	Harry	Potter,	
Warner	Bros	mengajak	para	penggemar	film	fantasi	
tersebut	melihat	sejumlah	set	film	yang	populer,	
seperti	Aula	Besar	di	Hogwarts,	kantor	Dumbledore,	
dan	Diagon	Alley.	Pengunjung	pun	dihibur	dengan	
fitur-fitur	menarik,	seperti	toko	penjual	tongkat	sihir	
Ollivanders,	toko	lelucon	Weasley’s	Wizard	Wheezes,	
Bank	Sihir	Gringotts,	pintu	masuk	Leaky	Cauldron,	
dan	tentu	saja	pintu	masuk	menuju	Platform	
Sembilan-dan-Tiga-Perempat	di	King’s	Cross	Station	
untuk	berfoto	bersama	troli	yang	seakan-akan	
menembus	dinding.	Peserta	tur	juga	akan	diajak	
mengintip	teknik	pembuatan	film	yang	memanfaatkan	
animatronik	dan	computer-generated imagery	(CGI),	
serta	melihat	properti-properti	ikonik	yang	digunakan,	
seperti	sapu	terbang	Nimbus	2000	dan	sepeda	
motor	milik	Hagrid.	Seharga	35	pound	untuk	dewasa	
dan	27	pound	untuk	anak-anak,	jadwal	tur	berdurasi	
sekitar	tiga	jam	ini	dapat	dilihat	di	wbstudiotour.co.uk.

yang Seru di London
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katEdraL st PauL
Terletak	di	puncak	Ludgate	Hill,	titik	tertinggi	
di	London,	gereja	ini	memiliki	banyak	kisah	
bersejarah,	mulai	dari	penobatan	penguasa	
Inggris,	pemakaman	Lord	Nelson	dan	Winston	
Churchill,	misa	perdamaian	untuk	menandai	
berakhirnya	Perang	Dunia	I	dan	II,	hingga	
pernikahan	Pangeran	Charles	dan	Lady	
Diana.	Memiliki	dekorasi	yang	mendetail	pada	
interiornya,	seperti	mozaik	pada	langit-langit	
dan	penambahan	kanopi	pada	altar	sehingga	
menyerupai	singgasana	kerajaan,	bangunan	
bergaya	barok	ini	juga	memiliki	kubah	gereja	
terbesar	kedua	di	dunia.	Buka	Senin	hingga	
Sabtu	dengan	tiket	dewasa	18	pound	dan	
anak-anak	delapan	pound,	pengunjung	dapat	
melihat	berbagai	benda	seni	yang	tersimpan	
di	sini,	seperti	lukisan	Bunda	Maria	dan	Yesus	
karya	Henry	Moore,	serta	kompleks	kuburan	
orang	terkenal,	seperti	penyair	Inggris	John	
Donne,	politisi	Duke	of	Wellington,	Admiral	
Nelson,	arsitek	Christopher	Wren,	dan	perawat	
Florence	Nightingale.



tatE ModErn
Salah	satu	galeri	seni	modern	yang	paling	banyak	
dikunjungi	di	dunia	ini	memiliki	sekitar	70.000	karya	
dari	lebih	3.000	seniman.	Tak	hanya	berupa	lukisan,	
di	sini	juga	terpajang	mural,	gambar,	cetak	grafis,	
fotografi,	film,	dan	patung	yang	dikurasi	sesuai	
kontribusinya	terhadap	sejarah	dan	perkembangan	
seni.	Dengan	pertimbangan	tersebut,	maka	karya-
karya	unik	seniman	ternama,	seperti	lukisan	berjudul	
Whaam!	karya	Roy	Lichtenstein,	lukisan	wanita	
menangis	karya	Pablo	Picasso,	lukisan	Marilyn	
Diptych	karya	Andy	Warhol,	lukisan	The	Lady	of	
Shalott	karya	John	William	Waterhouse,	dan	lukisan	
teratai	karya	Claude	Monet,	dipamerkan	di	museum	
ini.	Tak	hanya	koleksinya	yang	mengesankan,	
gedung	museum	ini	pun	tak	kalah	mengundang	
decak	kagum	karena	bertempat	di	bekas	Stasiun	
Bankside	Power	yang	sengaja	dipertahankan	bentuk	
bangunan	aslinya.	Serunya	lagi,	museum	yang	buka	
setiap	hari	ini	bebas	tiket	masuk.	

PaLacE of WEstMinstEr 
Gedung	Parlemen	dengan	menara	jam	Big	Ben-nya	
di	tepi	Sungai	Thames	ini	berada	di	situs	bekas	gereja	
Saxon	abad	kedelapan	bernama	West	Minster.	Pada	
abad	10,	keluarga	kerajaan	menginginkan	tanah	
tempat	West	Minster	berada	dan	ketika	Edward	the	
Confessor	naik	tahta	pada	1042,	ia	memindahkan	
pusat	pemerintahannya	ke	Westminster,	sehingga	
wilayah	tersebut	kemudian	resmi	menjadi	simbol	
kekuasaan	Inggris.	Pada	1834,	Palace	of	Westminster	
terbakar	dan	ketika	merestorasinya,	arsitektur	
neogotik	rancangan	Sir	Charles	Barry	dan	Augustus	
Welby	Pugin	ditambahkan.	Kini	Gedung	Parlemen	
ini	memiliki	tiga	menara,	yaitu	Central	Tower	yang	
berbentuk	oktagonal,	Victoria	Tower	yang	ketika	
selesai	dibangun	pada	1858	merupakan	bangunan	
sekuler	tertinggi	kedua	di	dunia,	dan	Elizabeth	
Tower	yang	kepopulerannya	melampaui	Palace	of	
Westminster	itu	sendiri	karena	memiliki	lonceng	Big	
Ben.	Setinggi	96	meter,	hanya	warga	Inggris	yang	
diperbolehkan	naik	ke	puncak	menara	yang	terhubung	
dengan	334	anak	tangga.	Tidak	dipungut	biaya	
masuk	ke	sini,	kecuali	mengikuti	tur	seharga	15	pound	
per	orang.

churchiLL War rooMs
Rubanah	di	Whitehall,	Westminster,	ini	merupakan	
tempat	Winston	Churchill	mengomandokan	strategi	
perang	selama	Perang	Dunia	II.	Dibuka	untuk	umum	
pada	1984	oleh	Margaret	Tatcher	yang	saat	itu	
menjabat	sebagai	Perdana	Menteri	Inggris	dengan	
pengelolaan	diserahkan	kepada	Imperial	War	
Museum,	museum	ini	terdiri	Cabinet	War	Rooms	
yang	memamerkan	meja	dan	deretan	kursi	untuk	
pertemuan,	peta	dunia	berukuran	besar,	serta	
beragam	peralatan	komunikasi.	Churchill’s	Room	
merupakan	bekas	kantor	pribadi	dan	ruang	istirahat	
Winston	Churchill,	sementara	Churchill	Museum	
memajang	memorabilia	perjalanan	hidup	Churchill	
sejak	kecil,	ketika	menjadi	tentara,	politisi,	dan	
perdana	menteri,	hingga	pensiun	dan	meninggal	
akibat	serangan	jantung.	Di	ruangan	ini	jugalah	
terdapat	koleksi	surat	yang	dikirim	Churchill	kepada	
Clementine,	istrinya,	serta	beberapa	lukisan	karya	
Churchill	yang	ia	buat	di	waktu	senggang.	Buka	
setiap	hari	pukul	09:30	hingga	18:00,	tiketnya	
seharga	17,25	pound	untuk	dewasa	dan	8,60	pound	
untuk	anak-anak.	
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WEstMinstEr aBBEy
Terletak	di	sebelah	barat	Palace	of	
Westminster,	gereja	bergaya	gotik	ini	
merupakan	tempat	digelarnya	pentahbisan	
raja-raja	maupun	upacara	pemakaman	
keluarga	kerajaan.	Di	gereja	inilah	juga	
Pangeran	William	dan	Catherine	Middleton	
menikah	pada	2011.	Dibangun	oleh	Raja	
Edward,	gereja	ini	selesai	dibangun	pada	
1065	dan	sempat	direnovasi	beberapa	kali,	
termasuk	ditambahkannya	dua	menara	pada	
1700-an.	Saking	banyaknya	penulis,	penyair,	
dan	pembuat	naskah	drama	dikuburkan	
dan	dikenang	di	sini,	termasuk	Geoffrey	
Chaucer,	William	Shakespeare,	dan	Charles	
Dickens,	terdapat	sebuah	sudut	yang	disebut	
Poet’s	Corner.	Tokoh	Inggris	terkenal	lainnya	
yang	dikubur	di	sini	adalah	Charles	Darwin,	
Henry	Purcell,	Sir	Isaac	Newton,	dan	David	
Livingstone.	Seharga	20	pound	untuk	
dewasa	dan	sembilan	pound	untuk	anak-
anak,	tiket	ini	termasuk	akses	ke	Museum	
Westminster	Abbey	yang	telah	dibuka	untuk	
umum	sejak	1908.

tEatEr di WEst End 
West	End	merupakan	area	seluas	dua	mil	persegi	di	sekitar	Leicester	
Square,	Piccadilly,	dan	Covent	Garden,	di	mana	terdapat	lebih	dari	40	teater	
yang	sebagian	berasal	dari	era	Ratu	Victoria	dan	Raja	Edward.	Dengan	total	
kunjungan	hingga	14,5	juta	orang	pada	2014,	teater-teater	komersial	ini	
sering	menampilkan	pertunjukan	musikal	terkenal	dan	menghadirkan	para	
bintang	film	untuk	turut	berperan	di	atas	panggung,	seperti	Ewan	McGregor	
yang	pernah	ambil	bagian	dalam	Guys	and	Dolls	atau	David	Schwimmer	
yang	menjadi	pemain	utama	dalam	Some	Girl(s).	Untuk	mencari	tahu	jadwal	
dan	lokasi	teater	serta	membeli	tiket	pertunjukan	populer,	seperti	The	Book	
of	Mormon,	The	Lion	King,	The	Phantom	of	the	Opera,	dan	Les	Miserables,	
kunjungi	westendtheatrebookings.com.	

TiP BerBuru TiKeT 
PerTunjuKan

•	 Belilah	jauh-jauh	hari	karena	
harganya	dapat	lebih	murah	
hingga	60	persen.

•	 Kunjungi	loket	TKTS	di	
Leicester	Square	untuk	
membeli	tiket	dadakan	
setengah	harga,	atau	menuju	
teater	tempat	pertunjukan	yang	
diinginkan	untuk	menunggu	
tiket	yang	batal	terjual	(tiket	
yang	dikembalikan	pengunjung	
yang	batal	menonton).

•	 Banyak	hotel	di	London	bekerja	
sama	dengan	berbagai	teater	
untuk	menawarkan	paket	
tiket	pertunjukan	laris	dan	
akomodasi	selama	akhir	pekan,	
sehingga	tak	hanya	dapat	
menghemat	harga	tiket	teater,	
tapi	juga	harga	penginapan.

•	 Pemilik	London	Pass	dapat	
menikmati	diskon	hingga	
40	persen	untuk	menonton	
berbagai	pertunjukan	terkenal	di	
West	End.



trafaLgar squarE
Monumen	ini	dibangun	untuk	mengenang	
kemenangan	Inggris	dalam	Pertempuran	Trafalagar.	
Kini	alun-alun	di	tengah	kota	ini	merupakan	salah	satu	
meeting	point	populer,	selain	pusat	berbagai	acara	
dan	kegiatan,	seperti	perayaan	pernikahaan	keluarga	
kerajaan,	pembukaan	Olimpiade,	dan	Tahun	Baru	
Imlek.	Beberapa	bangunan	penting	mengelilingi	alun-
alun	ini,	seperti	National	Gallery,	South	Africa	House,	
dan	Canada	House,	sementara	House	of	Parliament	
dan	Buckingham	Palace	pun	bisa	tinggal	berjalan	kaki	
dari	sini.	Di	alun-alun	ini	terdapat	Nelson’s	Column,	
pilar	granit	untuk	mengenang	Horatio	Nelson	yang	
memimpin	armada	Inggris	dalam	Perang	Trafalgar,	
dua	air	mancur	yang	dedikasikan	untuk	Lord	Jellicoe	
dan	Lord	Beatty,	serta	sejumlah	patung	tokoh	terkenal	
lainnya.	

nationaL gaLLEry
Terletak	di	sisi	utara	Trafalgar	Square,	bangunan	bergaya	
neoklasik	ini	menyimpan	lebih	dari	2.300	lukisan	yang	
berasal	dari	abad	13	hingga	19	dengan	koleksi	yang	ditata	
secara	kronologis.	Di	dekat	pintu	masuk	utama	terdapat	
beberapa	koleksi	tertuanya,	seperti	karya-karya	Jan	van	
Eyck	dan	Giotto,	sementara	lukisan	abad	17	karya	seniman	
ternama	dari	Italia,	Flandria,	Spanyol,	dan	Belanda,	seperti	
Peter	Paul	Rubens,	Anthony	van	Dyck,	Rembrandt,	dan	
Caravaggio,	dipajang	di	sebelah	utara.	Karya	seniman	
impresionis	dan	pascaimpresionis,	seperti	Vincent	van	
Gogh,	Georges	Seurat,	dan	Pierre-Auguste	Renoir,	
ditampilkan	di	sisi	timur	bangunan.	Buka	pukul	10:00	hingga	
18:00,	museum	yang	membebaskan	biaya	masuk	ini	juga	
memiliki	tur	gratis	setiap	pukul	11:30	dan	14:30.	

covEnt gardEn
Terletak	di	kawasan	West	End,	Covent	Garden	
dipenuhi	atraksi	belanja,	teater,	restoran,	bar,	
dan	museum.	Beberapa	di	antaranya	yang	wajib	
dikunjungi	antara	lain	London	Transport	Museum,	
gedung	pertunjukan	Royal	Opera	House,	dan	
pusat	seni	Somerset	House	yang	menempati	
bangunan	neoklasik.	Di	sini	terdapat	tiga	pasar	
yang	menjajakan	tas,	perhiasan,	sabun	buatan	
industri	rumahan,	pakaian	rajut,	toko	sulap,	dan	
peralatan	rumah	tangga.	Pecinta	fashion	pun	bakal	
dimanjakan	di	sini	dengan	kehadiran	butik	Chanel,	
Dior,	Burberry,	Paul	Smith,	Sandro,	dan	Hackett.	
Sementara	sejumlah	gerai	makanannya	juga	
membuat	Covent	Garden	sebagai	tujuan	menarik	
bagi	para	foodie.	

TahuKah anda?
Di	tenggara	Trafalgar	Square	terdapat	tiang	lampu	
dengan	ruangan	mungil	di	bawahnya.	Tempat	ini	
awalnya	didirikan	bagi	polisi	untuk	memata-matai	
kerumunan	dan	kini	merupakan	kantor	polisi	
termungil	di	Inggris	sekaligus	tempat	penyimpanan	
peralatan	kebersihan.



London transPort 
MusEuM
Bangunan	utama	museum	ini	
menempati	gedung	bergaya	
Victoria	yang	dulunya	bagian	
dari	pasar	di	Covent	Garden.	
Didirikan	pada	1871,	pasar	ini	
kemudian	pindah	dan	gedung	
tersebut	kemudian	diubah	
menjadi	museum	dengan	
koleksi	pertamanya	terdiri	bus-
bus	tua,	sebelum	kemudian	
bertambah	dengan	kehadiran	
trem, trolleybus,	dan	kereta	dari	
abad	19	dan	20.	Di	sini	juga	
dipajang	ribuan	poster	dan	
karya	seni,	papan	rambu	lalu	
lintas,	model	mesin,	seragam,	
dan	mesin	tiket	dari	berbagai	
zaman,	serta	berbagai	display	
menarik	yang	mengisahkan	
sejarah	transportasi	di	Inggris.	
Buka	setiap	hari	pukul	10:00	
hingga	18:00,	tiket	masuknya	
17	pound	untuk	dewasa	dan	
14,50	pound	untuk	anak-anak.	

British MusEuM
Museum	yang	telah	beroperasi	selama	255	
tahun	ini	didirikan	oleh	Sir	Hans	Sloane,	
seorang	dokter,	naturalis	dan	kolektor	
benda	bersejarah,	yang	selama	hidupnya	
mengumpulkan	lebih	dari	71.000	benda	
bersejarah,	mulai	dari	buku,	manuskrip,	
spesimen	tumbuhan,	dan	barang-barang	
antik	dari	Sudan,	Mesir,	Yunani,	Roma,	Timur	
Tengah,	Timur	Jauh,	dan	Amerika	Serikat.	
Sebelum	meninggal,	ia	memberikan	seluruh	
koleksinya	kepada	Raja	George	II,	dan	sejak	
itulah	bangunan	yang	gerbangnya	mirip	
portico pada	kuil	Yunani	kuno	itu	digunakan	
parlemen	Inggris	untuk	menyimpan	berbagai	
benda	bersejarah.	Koleksinya	kini	terentang	
lebih	dari	dua	juta	tahun	dan	memiliki	delapan	
juta	koleksi	dari	seluruh	dunia,	terutama	dari	
berbagai	bekas	jajahan	Inggris.	Beberapa	
koleksi	di	sini	pun	ada	yang	kontroversial	
karena	beberapa	negara	meminta	barang	
yang	dipamerkan	untuk	dikembalikan,	seperti	
Yunani	yang	menuntut	dikembalikannya	
patung	marmer	dari	Parthenon	dan	Mesir	yang	
menuntut	Rosetta	Stone	raksasa	yang	berisi	
pahatan	dekrit	Raja	Ptolemy	V	yang	digunakan	
untuk	menerjemahkan	huruf	hieroglif.	

toWEr of London
Dibangun	pada	1078,	situs	warisan	dunia	UNESCO	ini	terletak	di	tepi	utara	
Sungai	Thames,	tak	jauh	dari	Tower	Bridge.	Tower	of	London	dulunya	
merupakan	benteng,	istana,	gudang	persenjataan,	dan	penjara.	Kini	bangunan	
ikonik	itu	menjadi	tempat	penyimpanan	berbagai	jenis	baju	besi	yang	pernah	
digunakan	raja	dan	kesatria,	lengkap	dengan	helm,	pedang,	beserta	patung	
kudanya.	Crown	Jewels	atau	Permata	Mahkota	Kerajaan	Inggris	disimpan	di	sini	
bersama	mahkota	dan	tongkat	kebesaran	lainnya,	seperti	Coronation	Spoon,	
Sovereign’s	Sceptre	with	Cross,	St.	Edward’s	Crown,	dan	Imperial	State	Crown.	
Di	bagian	luar	bangunan	ini	terdapat	36	Beefeaters	(penjaga	yang	mengenakan	
seragam	bergaya	Tudor)	yang	setia	menjaga	Tower	of	London.



BuckinghaM PaLacE
Dibangun	pada	1705	sebagai	kediaman	pribadi	
milik	Duke	of	Buckingham,	bangunan	megah	ini	
resmi	menjadi	Istana	Kerajaan	Inggris	pada	1837	
ketika	pelantikan	Ratu	Victoria	dan	hingga	kini	masih	
digunakan	untuk	berbagai	acara	resmi	kerajaan.	
Memiliki	775	ruangan,	19	di	antaranya	adalah	State	
Room	yang	didesain	mewah	untuk	menjamu	tamu-
tamu	negara,	sementara	beberapa	ruangan	yang	
lain	pernah	digunakan	untuk	resepsi	pernikahan	
Pangeran	William	dan	Kate	Middleton.	Throne	Room	
yang	berisi	takhta	kerajaan	juga	menarik	dikunjungi,	
karena	di	sinilah	sejumlah	raja	dan	ratu	Inggris	
berpose	pada	hari	pernikahan	mereka.	Jangan	
lewatkan	juga	prosesi	pergantian	penjaga	istana	
setiap	pukul	11:15	di	halaman	yang	selalu	menjadi	
atraksi	menarik	bagi	turis.	Istana	ini	tidak	buka	
sepanjang	tahun.	Pada	2016,	istana	hanya	buka	dari	
23	Juli	hingga	2	Oktober.	

jangan LewaTKan...
Queen’S gaLLery
Terletak	menghadap	taman,	ruangan	di	sisi	barat	
daya	Buckingham	Palace	ini	tadinya	kapel	pribadi	
Ratu	Victoria,	namun	hancur	karena	serangan	udara	
saat	Perang	Dunia	II,	sehingga	setelah	dibangun	
kembali	pada	1962	diubah	menjadi	galeri.	Koleksi	
yang	dipamerkan	adalah	benda-benda	milik	keluarga	
kerajaan	yang	dipajang	bergiliran		atau	sekitar	450	
karya	dalam	satu	waktu.	Total	koleksinya	lebih	dari	
satu	juta	objek,	termasuk	7.000	lukisan	minyak,	
30.000	lukisan	cat	air,	500.000	produk	hasil	cetakan,	
foto-foto,	permadani,	perabotan,	keramik,	buku,	
patung,	dan	mahkota.



toWEr BridgE
Tower	Bridge	sering	keliru	dianggap	sebagai	London	
Bridge	yang	berjarak	800	meter	dari	jembatan	ini.	
Dirancang	oleh	Horace	Jones	dan	John	W.	Barry,	
jembatan	bergaya	Victorian	Gothic	ini	selesai	pada	1894	
setelah	delapan	tahun	pembangunan.	Lima	kontraktor	
dan	432	buruh	tercatat	terlibat	dalam	pengerjaan	
jembatan	sepanjang	244	meter	tersebut.	Terdiri	dua	
menara	kembar	setinggi	65	meter,	bagian	tengah	
jembatan	bisa	dibuka-tutup	untuk	mendukung	lalu	lintas	
air	di	Sungai	Thames.	Saat	sedang	direnovasi	pada	
2008,	Tower	Bridge	merupakan	salah	satu	lokasi	syuting	
film	Sherlock Holmes	(2009).

shakEsPEarE's gLoBE thEatrE
Merupakan	replika	gedung	teater	tempat	
Shakespeare	pernah	menggelar	karya-karya	
komedi	maupun	tragedinya	yang	ternama	
karena	gedungnya	yang	asli	habis	terbakar	
pada	1613,	teater	ini	sempat	dibangun	kembali,	
namun	kemudian	ditutup	paksa	karena	gerakan	
kaum	Kristen	Puritan	yang	menentang	seni	
pertunjukan.	Shakespeare’s	Globe	Theater	
kemudian	dibuka	kembali	untuk	umum	pada	
1997	dengan	menampilkan	Henry VII.	Selain	
menonton	pertunjukan,	pengunjung	pun	dapat	
mengikuti	tur	dengan	pemandu	selama	30	menit	
seharga	13,50	pound	(gratis	bila	memiliki	London	
Pass)	untuk	mengintip	suasana	Bard	of	Avon,	
kawasan	di	London	yang	dihuni	Shakespeare	
pada	1600-an.

TiP
Sungai	Thames,	sungai	terpanjang	di	Inggris	(346	
kilometer)	yang	membelah	London,	dikelilingi	
oleh	Tower	of	London,	Parliament	House,	dan	
Shakespeare’s	Globe.	Selain	naik	London	Eye,	
berlayar	menyusuri	Sungai	Thames	merupakan	salah	
satu	cara	terbaik	menikmati	pemandangan	kota	ini.	



st. dunstan-in-thE-East
Terletak	antara	Tower	of	London	dan	London	
Bridge,	gereja	yang	dikelilingi	taman	unik	
ini	dibangun	pada	1100,	namun	beberapa	
kali	mengalami	kehancuran.	Pada	1967,	
Pemerintah	Kota	London	memutuskan	untuk	
tidak	merenovasi	gereja	tersebut	lagi,	namun	
mengubahnya	menjadi	taman	kota.	Gabungan	
antara	reruntuhan	bangunan	(menara	gereja	
yang	dirancang	Christopher	Wren	masih	
tersisa),	tanaman	rambat,	dan	beberapa	jenis	
vegetasi	unik	membuat	St	Dunstan-In-The-	
East	juga	menjadi	tempat	favorit	warga	untuk	
melakukan	pemotretan	pranikah.	Buka	setiap	
hari	pukul	08:00	hingga	19:00,	kebaktian	
sesekali	masih	diadakan	di	gereja	tersebut,	
seperti	pada	Minggu	Palma	yang	dilanjutkan	
dengan	arak-arakan	menuju	All	Hallows-by-
the-Tower.	

haMPton court PaLacE
Istana	indah	perpaduan	arsitektur	bergaya	
Tudor,	gotik,	dan	Renaisans	ini	pada	1529	
direbut	Raja	Henry	VIII,	kemudian	diperluas	
dan	direnovasi.	Kini,	Hampton	Court	Palace	
menjadi	salah	satu	istana	yang	paling	
sering	dikunjungi	dan	merupakan	favorit	
para	sutradara	untuk	lokasi	syuting,	seperti	
Pirates	of	the	Caribbean:	On	Stranger	Tides	
(2011)	dan	Cinderella	(2015).	Selain	melihat	
beberapa	ruangan	dan	fitur	menarik	lainnya	
di	properti	ini,	seperti	labirinnya	yang	terkenal,	
perkebunan	anggur	yang	pada	2005	masuk	
dalam	Rekor	Dunia	Guinness	sebagai	yang	
terpanjang	di	dunia,	dapur	bergaya	Tudor	
superluas,	dan	replika	mahkota	Raja	Henry	
VIII,	pengunjung	juga	bisa	melihat	sejumlah	
acara	menarik	yang	berlangsung	di	sini,	seperti	
The	Empress	and	the	Gardener	(hingga	4	
September	2016)	yang	menampilkan	koleksi	
cat	air	milik	Yekaterina	II	dari	Rusia	yang	
tak	pernah	dipamerkan	sebelumnya.	Buka	
setiap	hari	pukul	10:00	hingga	16:30	(atau	
hingga	pukul	18:00	mulai	pertengahan	Maret	
hingga	Oktober),	tiketnya	yang	seharga	mulai	
18,20	pound	untuk	dewasa	dan	9,10	pound	
untuk	anak-anak	sudah	termasuk	tur	dengan	
pemandu.



kota raja Lud
London	dibangun	oleh	Romawi	

pada	abad	pertama	sebagai	
pusat	perdagangan	dan	ketika	
itu	dinamai	Londinium.	Nama	

ini	diambil	dari	nama	Raja	Lud,	
raja	yang	menguasai	kawasan	

tersebut	sebelum	diinvasi	
Romawi.

kota tErPadat
London	adalah	kota	pertama	di	

dunia	yang	populasinya	mencapai	
lebih	dari	satu	juta	jiwa	pada	1811	

dan	hingga	1957	memegang	
predikat	kota	terbesar	di	dunia	
sampai	digantikan	oleh	Tokyo.	

shakEsPEarE
Shakespeare	pernah	

meninggalkan	naskah-
naskahnya	yang	tidak	
diterbitkan	di	kuburan	

penyair	Edmund	Spenser	di	
Westminster	Abbey	sebagai	

penghormatan.	

isi istana 
Gedung	Parlemen	atau	
Palace	of	Westminster	

memiliki	1.000	ruangan,	
100	tangga,	11	taman	

dalam	(courtyard),	delapan	
bar,	dan	enam	restoran,	

namun	tak	ada	yang	dibuka	
untuk	umum.	Bangunan	

ini	sengaja	didirikan	di	tepi	
sungai	agar	tidak	dapat	

dikepung	teroris.

Warga PEMinuM tEh
Warga	Inggris	konon	

mengonsumsi	165	juta	cangkir	
teh	per	hari	atau	60,2	miliar	

cangkir	per	tahun.

Lokasi syuting
London	Timur	paling	sering	dijadikan	

lokasi	syuting	film.	Beberapa	film	
terkenal	yang	pernah	syuting	di	

sini,	antara	lain	Oliver!,	A	Clockwork	
Orange,	dan	Full	Metal	Jacket.

jEjak BEatLEs 
Keempat	anggota	The	
Beatles	tercatat	pernah	

tinggal	di	apartemen	di	57	
Green	Street	dekat	Hyde	Park	

pada	musim	gugur	1963.

rituaL kuno
The	Ceremony	of	

the	Keys	atau	ritual	
mengunci	menara	

dilakukan	setiap	malam	
di	Tower	of	London	pada	

pukul	21:53	sejak	700	
tahun	lalu.

TRIVIA



Bank of EngLand MusEuM
Sebelum	menjadi	museum,	gedung	
ini	merupakan	kantor	pusat	Bank	of	
England.	Masuk	ke	museum	yang	
berlokasi	di	Bartholomew	Lane	ini	
mengingatkan	pada	Museum	Bank	
Indonesia	di	kawasan	Kota	Tua	
Jakarta.	Selain	menampilkan	sejarah	
bank,	aktivitas	perbankan	Inggris	di	
masa	lalu	dengan	layar-layar	interaktif,	
dan	desain	koin	dan	uang	kertas	
Inggris	dari	masa	ke	masa,	museum	
yang	buka	Senin	hingga	Jumat	pukul	
10:00	hingga	17:00	ini	juga	memiliki	
bunker	yang	pernah	digunakan	untuk	
menyimpan	cadangan	emas	batangan.	
	
sir john soanE’s MusEuM 
Bekas	kediaman	arsitek	neoklasik	Sir	
John	Soane	ini	menyimpan	berbagai	
gambar	dan	model	bangunan	untuk	
proyeknya,	patung,	perabotan,	
serta	barang-barang	antik	yang	ia	
kumpulkan,	termasuk	lukisan	karya	
William	Hogarth	dan	sarkofagus	Raja	
Seti	I.	Selain	buka	setiap	Selasa	hingga	
Sabtu	pukul	10:00	hingga	17:00,	setiap	

Selasa	pertama	dalam	satu	bulan	
museum	ini	juga	buka	pukul	18:00	
hingga	21:00	untuk	candlelight	tour,	
di	mana	pengunjung	dapat	melihat	
suasana	museum	di	malam	hari	ketika	
lilin-lilin	dinyalakan.	Selain	Drawing	
Room	yang	digunakan	istri	Soane	
untuk	berdansa	dan	bermain	kartu,	
ruangan	favorit	lainnya	adalah	Library-
Dining	Room	yang	didominasi	warna	
merah	serta	dikelilingi	cermin	dan	
sejumlah	tembikar	dari	Yunani.

naturaL history MusEuM
Menempati	bangunan	bergaya	
Romawi,	museum	ini	memamerkan	
70	juta	spesies	dari	lima	koleksi	
utama,	yakni	botani,	entomologi,	
mineralogi,	paleontologi,	dan	zoologi.	
Selain	melihat	koleksi	kerangka	
dinosaurusnya,	seperti	Dippy,	julukan	
pengunjung	untuk	replika	Diplodocus	
carnegii	sepanjang	32	meter	di	Central	
Hall,	area	favorit	pengunjung	adalah	
Large	Mammals	Hall	yang	memajang	
model	paus	biru,	gajah,	dan	mamalia	
besar	lainnya,	serta	Darwin	Centre	
dengan	koleksinya	yang	paling	
terkenal	adalah	Archie,	cumi-cumi	
raksasa	sepanjang	8,62	meter	yang	
diawetkan	dan	disimpan	di	sebuah	
tangki.	

nationaL MaritiME MusEuM
Sering	disingkat	sebagai	NMM,	
museum	yang	buka	tiap	pukul	10:00	

hingga	17:00	ini	merupakan	
museum	maritim	terbesar	di	dunia.	
Berlokasi	di	Park	Row,	Greenwich,	
museum	yang	beroperasi	sejak	
1937	ini	memiliki	koleksi	yang	
berhubungan	dengan	sejarah	
angkutan	bahari	Inggris,	termasuk	
replika	kapal-kapal	besar	yang	
pernah	berlayar	mengelilingi	dunia,	
serta	lukisan	dan	mozaik	tentang	
pelayaran	yang	pernah	dilakukan	
warga	Inggris.	

London juga memiliki banyak 
museum yang menarik untuk 
dikunjungi bersama keluarga, 
termasuk empat museum 
berikut yang dapat dikunjungi 
secara cuma-cuma.

yang graTiS di London:
1. muSeum



hoLLand Park 
Di	taman	ini	pernah	berdiri	sebuah	rumah	
megah	bernama	Cope	Castle	milik	diplomat	Sir	
Walter	Cope,	namun	hancur	akibat	serangan	
udara	Jerman.	Kini	sisa-sisa	bangunan	tersebut	
masih	berdiri	di	tengah	taman	seluas	22	hektar	
ini.	Pada	1991,	atas	donasi	dari	Kyoto	Chamber	
of	Commerce	and	Industry,	dibangunlah	taman	
bergaya	Jepang	yang	kemudian	dinamakan	
Kyoto	Park.	Selain	berjalan-jalan	menikmati	
pemandangan,	Holland	Park	juga	merupakan	
pusat	aktivitas	warga	karena	di	sini	tersedia	
area	permainan	anak,	lapangan	tenis,	lapangan	
sepakbola,	lapangan	kriket,	serta	kafetaria.

st. jaMEs's Park 
Berlokasi	di	Westminster	dan	berbatasan	
dengan	Buckingham	Palace,	taman	ini	memiliki	
sebuah	danau	kecil	dengan	dua	pulau	bernama	
West	Island	dan	Duck	Island	(dinamai	demikan	
karena	di	danau	tersebut	terdapat	banyak	
bebek	dan	angsa).	Di	sini	juga	terdapat	koloni	
burung	pelikan	yang	dihadiahkan	duta	besar	
Rusia	pada	1664.	Cara	terbaik	mengeksplor	
St.	James's	Park	adalah	dengan	berjalan	kaki	
melintasi	jembatan	di	atas	danau,	di	mana	dari	
sini	terlihat	beberapa	landmark	terkenal.	

kEnsington gardEns
Kensington	Gardens	sering	menjadi	lokasi	
syuting	film,	antara	lain	Finding	Neverland	
(2004),	Bridget	Jones:	The	Edge	of	Reason	
(2004),	dan	Wimbledone	(2004).	Taman	
ini	terletak	di	timur	Kensington	Palace	dan	
berbatasan	langsung	dengan	Hyde	Park.	
Seluas	111	hektar,	Kensington	Gardens	memiliki	
banyak	gerbang	yang	tersebar	di	sekeliling	
taman	dan	dapat	dipilih	sesuai	atraksi	yang	ingin	
dikunjungi	di	sini,	seperti	Italian	Gardens,	patung	
Peter	Pan,	Albert	Memorial,	atau	Serpentine	
Galleries.	

Meski merupakan megapolitan yang 
sibuk, namun London tetap menyediakan 
lahan hijau yang memadai. Berikut 
taman-taman indah yang patut 
dikunjungi selain Hyde Park yang ikonik. 

Berikut lokasi untuk duduk-duduk 
menikmati pemandangan sambil 
berburu foto yang spektakuler.

grEEnWich Park
Di	taman	seluas	74	hektar	ini	terdapat	padang	
rumput	luas	dan	taman	mawarnya	yang	
terkenal.	Tak	hanya	mawar	warna-warni,	tapi	
bekas	rumah	penjaga	taman	berupa	vila	di	
sini	pun	menyediakan	latar	yang	indah	untuk	
berfoto.	Taman	mawar	yang	dibuat	pada	1960	
dan	berbentuk	setengah	lingkaran	ini	saat	
terbaik	untuk	mengunjunginya	adalah	Juni	dan	
Juli	ketika	semua	mawar	bermekaran.	

ParLiaMEnt hiLL
Disebut	juga	dengan	Kite	Hill	karena	menjadi	
lokasi	yang	populer	untuk	menerbangkan	
layang-layang,	Parliament	Hill	merupakan	
area	terbuka	terfavorit	untuk	menikmati	

2. Taman KoTa

3. 
Pemandangan 
menaKjuBKan



pemandangan	kota	yang	menakjubkan.	
Tinggi	bukitnya	hanya	98	meter,	namun	
dari	sini	dapat	terlihat	gedung	Gherkin	
yang	bentuknya	seperti	mentimun,	
The	Shard	yang	merupakan	bangunan	
tertinggi	di	Eropa,	dan	katedral	St	
Paul's.	

rEgEnt's Park 
Taman	ini	adalah	bagian	dari	Regent's	
University	London	dan	London	Zoo.	
Memiliki	taman	mawar	yang	cantik	
serta	danau	yang	dipenuhi	dengan	
bebek	dan	angsa,	di	sini	juga	terdapat	
Regent’s	Park	Open	Air	Theatre	yang	
kerap	menggelar	pertunjukan	menarik	
setiap	musim	panas.	

LoKaSi-LoKaSi SeLFie 

Selain	Palace	of	Westminster	dengan	Big	Ben-
nya,	berikut	adalah	tempat	favorit	lain	untuk	
berswafoto	di	London:

•	 tower Bridge. Pergilah	ke	sisi	selatan	Sungai	
Thames	untuk	mendapatkan	angle	terbaik	
jembatan	tersebut.	Dari	sini	jugalah	Anda	
dapat	berswafoto	dengan	Tower	of	London.

•	 Buckingham Palace.	Selain	berfoto	di	
gerbang	istana,	bisa	juga	menuju	St	James's	
Park	agar	seluruh	bangunan	masuk	ke	frame.		

•	 Madame tussauds. Di	museum	lilin	ini	
pengunjung	dapat	berfoto	sepuasnya	
bersama	patung-patung	tokoh	idola.

•	 Booth telepon. Tak	hanya	yang	berwarna	
merah,	namun	terutama	yang	berwarna	biru	
dekat	patung	Winston	Churchill	di	Parliament	
Square,	berswafoto	di	sini	akan	mendapatkan	
latar	Big	Ben.	

•	 tower of London.	Para	Beefeater	(istilah	
untuk	penjaga	istana)	yang	ramah	dengan	
mudah	ditemui	di	sini,	baik	ketika	sedang	
bertugas	maupun	ketika	mendampingi	para	
pengunjung	berkeliling.			
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MudchutE 
Di	area	peternakan	terluas	
di	London	ini,	anak-anak	
dapat	memberi	makan	sapi,	
biri-biri,	hingga	bebek,	selain	
menunggang	kuda	atau	poni	
jinak	untuk	mengelilingi	taman,	
sementara	para	orangtua	dapat	
bersantai	di	kafenya.	Terletak	
dekat	Crossharbour	DLR	Station,	
peternakan	yang	bebas	biaya	
masuk	ini	buka	pukul	09:00	hingga	
17:00.	

v&a MusEuM of chiLdhood
Museum	yang	berlokasi	di	
Cambridge	Heath	ini	memuat	
koleksi	mainan	yang	berasal	
dari	era	1600-an	hingga	zaman	
modern.	Anak-anak	akan	

dibuat	lupa	waktu	mengagumi	
boneka,	beragam	mainan	
tradisional,	mobil-mobilan,	Lego,	
action	figure,	hingga	mainan	yang	
mengasah	keterampilan.	
Anak-anak	juga	akan	diajari	
membuat	mainan	sendiri,	yang	
tentu	akan	mengasah	kreativitas.

thE harry PottEr shoP at 
PLatforM 9¾
Berada	di	King's	Cross	St.	Pancras	
Station,	atau	salah	satu	lokasi	
pengambilan	gambar	dalam	
film	Harry	Potter	yang	paling	
populer,	toko	ini	menjual	

pernak-pernik	yang	berhubungan	
dengan	film	tersebut.	Memasuki	toko	
ini,	anak-anak	akan	diingatkan	pada	
toko	milik	Ollivanders	yang	khusus	
menjual	tongkat	sihir.	Berbagai	atribut	
Hogwarts,	Gryffindor,	Slytherin,	
Ravenclaw,	dan	Hufflepuff,	seperti	
gantungan	kunci,	kaos,	mug, casing 
ponsel,	selimut,	bantal,	hingga	
pakaian	yang	dikenakan	para	
tokoh-tokoh	dalam	film	juga	
dijual	di	sini.	

Selain memperkenalkan hal-hal baru dan memperluas wawasan dengan berbagai sudut 
pandang sejarah yang tidak diajarkan di sekolah melalui berbagai museum, berikut lokasi 
menyenangkan yang dapat dinikmati bersama anak-anak.

4. unTuK anaK-anaK



PiccadiLLy circus
Persimpangan	jalan	di	Westminster	
yang	menghubungkan	Regent	Street	
dengan	Piccadilly	Street	ini	dikelilingi	
pusat	hiburan	dan	pertokoan.	Hampir	
72	juta	orang	per	tahun	tercatat	melalui	
jalan	tersebut	dengan	sebagian	besar	
mengagumi	Piccadily	Lights,	display	
iklan	raksasa	yang	menampilkan	
merek-merek	ternama,	termasuk	
iklan	Coca	Cola	yang	sudah	ada	di	
situ	sejak	1955.	Lampu-lampu	iklan	
ini	hanya	pernah	dimatikan	tiga	kali,	
yakni	ketika	Perang	Dunia	II,	ketika	
pemakaman	Winston	Churchill	pada	
1965,	dan	ketika	Putri	Diana	meninggal	
pada	1997.	Di	tengah	persimpangan	
ini	terdapat	Shaftesbury	Memorial	
Fountain	dengan	patung	malaikat	di	
atasnya.	

Walau selalu ramai, tempat-tempat berikut adalah lokasi untuk 
duduk-duduk sambil mengenang berbagai kejadian yang pernah 
terjadi di kota ini. 

crystaL PaLacE Park 
Didirikan	pada	1852,	taman	sejuk	
seluas	81	hektar	ini	dinobatkan	
sebagai	taman	bertema	Jurassic	
pertama	di	dunia.	Terdapat	
setidaknya	33	patung	hewan-hewan	
purbakala	dalam	ukuran	raksasa,	
seperti	Megaloceros,	Tyrannosaurus,	
Megatherium,	Hylaeosaurus,	dan	
Iguanodon,	sementara	di	tengah	
taman	terdapat	patung	penata	taman	
dan	arsitek	kebanggaan	Inggris	
Joseph	Paxton	yang	juga	turut	
membangun	taman	ini.	Musim	panas	
adalah	saat	terbaik	untuk	menikmati	
danau,	kolam	pemancingan,	area	
piknik,	labirin	mini,	dan	area	bermain	
anak-anak	di	sini.	Crystal	Palace	Park	
juga	dilengkapi	kafe	dan	panggung	
untuk	menggelar	konser	mini.	

5. unTuK PeCinTa 
Sejarah



nationaL Portrait gaLLEry
Merupakan	galeri	potret	pertama	
dan	terbesar	di	dunia	yang	telah	
berumur	lebih	dari	160	tahun,	
pengunjung	dapat	menikmati	ratusan	
potret	tokoh	ternama	dari	seluruh	
dunia	berupa	lukisan,	foto,	cetakan	
wajah,	hingga	video.	Salah	satu	
yang	terkenal	adalah	potret	lukisan	
William	Shakespeare.	Berlokasi	di	St	
Martin's	Place,	setelah	puas	melihat	
karya-karya	yang	dipamerkan	di	sini,	
tersedia	restoran	di	rooftop	yang	
menyajikan	pemandangan	kota	yang	
memesona.	

London adalah surga pecinta seni dan untuk menikmati 
pertunjukan berkualitas tak perlu mengeluarkan uang 
sepeser pun. Berikut beberapa tempat yang dapat dipilih.

suara	dan	rekaman	musik,	video,	
peta,	perangko,	seni	grafis,	dan	
gambar.	British	Library	adalah	tempat	
tersimpannya	perjanjian	bersejarah	
Magna	Carta,	tulisan	pertama	
dari	Shakespeare,	manuskrip	
Alice’s	Adventures	Under	Ground	
karya	Lewis	Carroll,	lirik	lagu-lagu	
Beatles	yang	ditulis	tangan	oleh	
John	Lennon,	serta	buku	gambar	
Leonardo	da	Vinci.

British LiBrary
Terletak	di	Euston	Road,	British	
Library	merupakan	perpustakaan	
dengan	koleksi	terbanyak	di	
dunia,	yaitu	lebih	dari	150	juta	
dari	berbagai	negara	dan	bahasa	
dalam	versi	cetak	maupun	
digital.	Dengan	koleksinya	yang	
terentang	sejak	2.000	sebelum	
Masehi,	perpustakaan	ini	tak	
hanya	menyimpan	buku,	tapi	juga	
naskah,	jurnal,	koran,	majalah,	

6. unTuK PenyuKa Seni



Bagi penyuka musik, tempat-
tempat berikut menawarkan 
sejumlah program gratis secara 
berkala. 

southBank cEntrE
Lebih	dari	1.000	pertunjukan	setiap	
tahunnya	digelar	di	sini,	baik	musik,	
tarian,	teater,	stand-up	comedy,	
puisi,	hingga	pameran.	Setiap	
harinya	ada	saja	pertunjukan	yang	
digelar	gratis	di	sini,	termasuk	pada	
September	2015	diselenggarakan	
program	khusus	bertema	Discover	
Indonesia	yang	memberikan	

kings PLacE 
Terletak	tepat	di	seberang	King's	
Cross	Theatre,	gedung	ini	dibangun	
untuk	wadah	para	pecinta	seni	
musik	dan	seni	rupa,	meski	
kemudian	lebih	sering	digunakan	
untuk	pertunjukan	musik.	Hampir	
setiap	hari	di	sini	digelar	pertunjukan	
musik	gratis	dari	berbagai	genre,	
mulai	dari	kontemporer,	akustik,	
jazz,	instrumen,	hingga	orkestra.	
Namun	tidak	semua	pertunjukan	
gratis,	karena	ada	juga	konser-
konser	berbayar.	Cek	jadwal	
pertunjukan	di	kingsplace.co.uk.	

kesempatan	bagi	pengunjung	untuk	
memainkan	gamelan,	menarikan	
tarian	tradisional,	maupun	menikmati	
budaya	Indonesia	lainnya.

st jaMEs's church 
Terletak	tak	jauh	dari	Piccadilly	
Circus,	gereja	ini	tak	hanya	untuk	
beribadah,	namun	juga	di	jam-jam	
makan	siang,	yaitu	setiap	Senin,	
Rabu,	dan	Jumat	pukul	01:10,	
diadakan	Free	Lunchtime	Recitals	
yang	berlangsung	selama	50	menit.	
Selain	menampilkan	paduan	suara,	
resital	ini	juga	kerap	menampilkan	
musik-musik	akustik	dan	orkestra	
mini	yang	memanjakan	telinga.	

7. unTuK 
PeCinTa 
muSiK



London memiliki banyak pub 
bersejarah dan dari kota inilah pula 
pertama kali dipopulerkan istilah 
gastropub, yaitu pub-pub yang 
menyediakan makanan ringan 
namun dengan konsep dan kualitas 
yang tak kalah dengan restoran 
fine dining. Berikut beberapa 
rekomendasinya. 

yE oLdE MitrE
Salah	satu	pub	tertua	di	London	yang	
berada	di	Holborn	ini	sudah	beroperasi	
sejak	1546.	Menempati	bangunan	mungil	
bergaya	tradisional,	pub	ini	menawarkan	
aneka	bir,	seperti	London	Pride,	Honey	
Dew,	Frontier,	1845,	hingga	Little	
Creatures	Pale	Ale,	selain	snack	bar	yang	
terdiri	aneka	kudapan	buatan	rumah.	

thE graPEs, LiMEhousE
Pub	di	76	Narrow	Street	ini	tak	banyak	
berubah	sejak	didirikan	pada	1583.	
Charles	Dickens	pada	1820	disinyalir	
pernah	minum	bir	di	sini	dan	memasukkan	
The	Grapes,	Limehouse	dalam	novelnya	
yang	berjudul	Our	Mutual	Friend.	Pub	ini	
semakin	ramai	setelah	Sir	Ian	McKellen,	
pemeran	tokoh	Gandalf	dalam	film	The	
Lord	of	the	Rings,	menjadi	salah	satu	
pemiliknya.

LaMB & fLag  
Terletak	di	33	Rose	Street,	pada	1800-an	
pub	ini	dijuluki	Bucket	of	Blood	karena	
seringnya	terjadi	perkelahian.	Pengunjung	
rela	antre	untuk	dapat	menikmati	bir	di	
pub	yang	di	salah	satu	sudutnya	terdapat	
lukisan	potret	dari	Charles	Dickens	dan	
John	Dryden	ini.	Konon	kedua	tokoh	
tersebut	adalah	pelanggan	setia	pub	ini.	

sky Pod Bar
Terletak	di	The	Sky	Garden,	bar	berbentuk	
setengah	lingkaran	dan	dihiasi	berbagai	
tanaman	ini	mengingatkan	akan	
Flower	Dome	di	Gardens	by	the	Bay,	
Singapura.	Bedanya,	The	Sky	Garden	di	
20	Fenchurch	Street	merupakan	taman	
tertinggi	di	Inggris	karena	berada	di	lantai	
35,	sehingga	merupakan	salah	satu	
tempat	terbaik	untuk	menikmati	matahari	
terbenam	sembari	mencicipi	segelas	
cocktail.	

KehiduPan 
maLam



London yang melahirkan 
sejumlah trendsetter dan desainer 
ternama ini juga merupakan 
destinasi impian untuk 
berbelanja, seperti di tempat-
tempat unik berikut ini.

1. selfridges. Dinobatkan	sebagai	
salah	satu	department	store	terbaik	
di	dunia,	Selfridges	memiliki	koleksi	
desainer	ternama	terlengkap	dan	
terbaru,	termasuk	koleksi	sepatu	
di	Shoe	Galleries	yang	terdiri	dari	
berbagai	merek	dan	jenis,	mulai	dari	
sandal	Havaianas	hingga	stiletto	
Louboutin.	

2. hamleys. Walau	memiliki	berbagai	
cabang	di	dunia,	pusatnya	di	
Regent	Street	merupakan	toko	
mainan	terbesar	di	dunia	dan	
menarik	jutaan	wisatawan	tiap	
tahunnya.	Dengan	mainan	yang	
beragam,	mulai	dari	boneka,	
pernak-pernik	untuk	kerajinan,	
hingga	mobil-mobilan,	pengunjung	
dijamin	menemukan	sesuatu	yang	

unik	untuk	dibawa	pulang	di	sini.	
3. harrods.	Terletak	di	Brompton	

Road,	department	store	populer	
ini	menempati	lahan	seluas	lima	
hektar	dan	terdiri	dari	tujuh	lantai.	
Menjual	berbagai	barang	bermerek,	
Harrods	yang	juga	menjadi	landmark 
London	ini	menarik	sekitar	300.000	
wisatawan	per	harinya.	

4. Liberty. Bangunan	yang	bisa	dikenali	
dari	façade	Tudornya	ini	menjual	
busana	high-end	dan	perabotan	
rumah	tangga	yang	mewah.	
Beberapa	pernak-perniknya	yang	
unik	pun	bisa	dijadikan	oleh-oleh.	

5. Matches di Marylebone high 
street.	Menempati	bangunan	
berlantai	dua	dengan	perabotan	
berupa	sofa	kulit	dan	lukisan	dinding,	
Matches	menjual	berbagai	koleksi	
busana	desainer	ternama,	seperti	
Marc	Jacobs,	Richard	James,	dan	
Diane	Von	Furstenberg.	

6. dover street Market. Walau	dinamai	
“market”,	tempat	ini	bukanlah	pasar,	
melainkan	concept	store	yang	
menjual	berbagai	merek	fashion.	

Didirikan	oleh	Rei	Kawakubo	
dari	Comme	des	Garçons,	
banyak	barang	unik	yang	bisa	
ditemukan	di	sini.	

7. denmark street. Tin	Pan	Alley	
versi	Inggris	ini	dulunya	dihuni	
para	komposer	dan	pengarang	
lirik	ternama,	sebelum	berubah	
menjadi	deretan	toko	musik	dan	
studio	rekaman	independen.	
Beberapa	musisi	ternama	
konon	pernah	melakukan	
rekaman	di	sini,	termasuk	
Rolling	Stones,	Sex	Pistols,	
David	Bowie,	dan	Small	Faces.

8. Bicester village.	Pusat	
perbelanjaan	seluas	26.000	
meter	persegi	di	Oxfordshire	
ini	memiliki	lebih	dari	130	
butik	yang	menawarkan	
produk-produk	rancangan	
desainer	terkenal,	seperti	Hugo	
Boss,	Ralph	Lauren,	Dolce	&	
Gabbana,	Burberry,	Gucci,	Dior,	
dan	Prada,	dengan	potongan	
harga	hingga	60	persen.	

BeLanja di London



sunday roast
Seperti	namanya,	menu	berupa	daging	
panggang	(bisa	ayam,	sapi,	atau	
kambing)	ini	disajikan	dengan	gravy	dan	
puding	Yorkshire	ini	biasanya	disantap	
pada	hari	Minggu	antara	pukul	12:00	
hingga	17:00.	(Rekomendasi:	The	Three	
Stags,	threestags.london)	

Eton MEss
Dessert	klasik	ini	terdiri	campuran	pisang	
dan	stroberi,	meringue,	serta	krim.	
Beberapa	kafe	kini	juga	menyajikan	menu	
ini	dengan	topping	aneka	buah-buahan	
serta	mengganti	krim	dengan	es	krim.	
(Rekomendasi:	The	National	Café	di	The	
National	Gallery)	

BangErs and Mash
Ini	merupakan	istilah	Inggris	untuk	
menyebut	menu	yang	sosis	yang	
disajikan	bersama	kentang	tumbuk	
kemudian	disiram	gravy.	(Rekomendasi:	
Mother	Mash,	mothermash.co.uk)	

fuLL EngLish BrEakfast
Disebut	Full	Monty	dalam	bahasa	
slang,	menu	sarapan	ini	kalorinya	
sangat	tinggi	karena	terdiri	sosis,	
bacon,	telur	goreng,	kacang-kacangan,	
hash brown,	jamur	dan	tomat	
yang	ditumis,	serta	roti	panggang.	
(Rekomendasi:	Breakfast	Club,	
thebreakfastclubcafes.com)	

sticky toffEE Pudding
Kue	kurma	ini	disajikan	dengan	
lumuran	saus	toffee	(terbuat	dari	
gula	dan	mentega),	dan	disantap	
bersama	custard atau	es	krim	vanili.	
(Rekomendasi:	The	Queens	Arms,	
thequeensarmskensington.co.uk	dan	
The	Holly	Bush,	hollybushhampstead.
co.uk)	

BEEf WELLington
Berupa	potongan	daging	sapi,	
biasanya	bagian	tenderloin,	yang	
dilapisi	pâté,	kemudian	dibungkus	
dengan	puff	pastry	lalu	dipanggang.	
(Rekomendasi:	Simpsons	on	the	
Strand,	simpsonsinthestrand.co.uk)	

Inggris sempat dicemooh 
karena makanannya 
terkenal tidak enak, 

namun seiring waktu, 
banyak hidangan dari  sini 
terkenal ke seluruh dunia. 
Berada di London, jangan 
lupa mencicipi makanan 

berikut.

wiSaTa
KuLiner



Ada	dua	istilah	untuk	menyebut	tradisi	minum	teh	di	
Inggris,	yakni	Afternoon	Tea	dan	High	Tea.	Afternoon	

Tea	disajikan	sekitar	pukul	16:00	dan	dipopulerkan	
oleh	Anna	Russell,	Duchess	of	Bedford,	pada	awal	

abad	19	untuk	mengisi	jeda	antara	makan	siang	
dan	makan	malam,	yang	ketika	itu	disajikan	pukul	

20:00.	Sementara	High	Tea	muncul	karena	Afternoon	
Tea	saat	itu	hanya	dapat	dinikmati	bangsawan	dan	

wanita	kelas	atas.	

Para	pekerja	mesti	menunggu	jam	kerja	berakhir	
sebelum	dapat	menikmati	teh,	sehingga	yang	

disajikan	di	atas	meja	tak	hanya	sepoci	teh,	
namun	juga	menu	makan	malam	yang	hangat	

dan	mengenyangkan.	Perbedaan	lainnya	adalah	
Afternoon	Tea	dinikmati	di	sofa	atau	kursi	dengan	

sandaran	rendah,	atau	sambil	rileks	di	taman,	
sementara	High	Tea	disajikan	di	meja	makan	dengan	

kursi	bersandaran	tinggi.	

Afternoon	Tea	tradisional	terdiri	dari	sandwich	
dalam	irisan	tipis	dan	potongan	kecil,	scone	yang	

disajikan	bersama	krim,	serta	cake,	dan	kue	kering.	
Sementara	tehnya	yang	berasal	dari	Srilanka	atau	

India	diseduh	dalam	poci	teh	perak,	lalu	dituangkan	
ke	cangkir	porselen.	Kini,	meski	tak	banyak	lagi	
warga	Inggris	yang	melakukan	kegiatan	minum	

teh	ini	secara	tradisional,	wisatawan	dapat	menuju	
sejumlah	hotel-hotel	terbaik	di	London	yang	

menawarkan	pengalaman	minum	teh	autentik
seperti	berikut	ini.

thE ritz London
Afternoon	Tea	di	hotel	ini	terdiri	16	pilihan	teh	
dengan	makanan	pendamping	berupa	potongan	
kecil	sandwich,	scone	dengan	stroberi	dan	
krim,	serta	aneka	kudapan	lainnya.	Sembari	
menikmatinya,	tamu	juga	dimanjakan	dengan	iringan	
musik	klasik	maupun	kontemporer	dari	pianis,	
pemain	harpa,	atau	kuartet	gesek.

thE dorchEstEr
Sejak	dibuka	pada	1931,	hotel	ini	telah	menyajikan	
salah	satu	Afternoon	Tea	terbaik	di	London.	
Disajikan	lima	kali	sehari,	The	Dorchester	
menawarkan	berbagai	pilihan	pastry	Perancis	
terbaik	dan	jenis-jenis	teh	yang	terbilang	langka.	

cLaridgE's
Seharga	58	pound	per	orang,	Afternoon	Tea	klasik	
di	hotel	berbintang	lima	ini	berupa	24	teh	pilihan	dari	
seluruh	dunia,	nampan	berisi	aneka	sandwich	mini,	
scone	kismis	dan	apel	panggang	yang	disajikan	
bersama	jeli	Marco	Polo	dan	krim,	serta	aneka	
kudapan	manis	lainnya.	

thE BErkELEy
Afternoon	Tea	kegemaran	para	fashionista	ini	
memang	unik,	yaitu	menu	yang	berubah	setiap	
enam	bulan	untuk	mengikuti	perkembangan	mode	
terakhir.	Beberapa	favoritnya	antara	lain macaron 
kotak-kotak	Vivienne	Westwood,	mousse	Emporio	
Armani,	dan	biskuit	Burberry.

TRAdIsI MInuM Teh



jangan LewaTKan...
ghoST BuS Tour
London	yang	dibangun	oleh	penguasa	Romawi	
menyisakan	kisah-kisah	mengerikan.	Tur	teatrikal	
ini	membawa	para	pesertanya	mempelajari	sejarah	
London	dari	sudut	yang	unik	sambil	menyajikan	
pertunjukan	teater	komedi	horror,	seperti	kisah	
tukang	potong	rambut	di	Fleet	Street	atau	kisah	
makam	penuh	tulang-belulang	di	Southwark.	
Serunya	lagi,	tur	ini	membawa	para	peserta	ke	
tempat-tempat	berhantu	di	London	dengan	bus	
Routemaster	1960	yang	di	zamannya	merupakan	
bus	untuk	mengangkut	mayat	yang	didekor	
sedemikian	rupa	untuk	menebarkan	kesan	angker.	
Berangkat	dari	depan	Grand	Hotel	di	seberang	pub	
Sherlock	Holmes	di	Northumberland	Avenue	yang	
tak	jauh	dari	Trafalgar	Square,	berbagai	peristiwa	
mengerikan	akan	diceritakan	dengan	cara	yang	
mendebarkan	oleh	sekelompok	penampil.	Tak	heran	
bila	tur	unik	ini	telah	kerap	meraih	penghargaan.	

shErLock hoLMEs
Tur	berjalan	kaki	ini	mengunjungi	tempat-tempat	yang	
diceritakan	di	buku	karangan	Arthur	Conan	Doyle,	
baik	dalam	adaptasi	film	layar	lebar	maupun	serial	
televisi,	termasuk	berbagai	tempat	yang	dipercaya	
telah	menginspirasi	pengarang.	Tur	diawali	di	tempat	
tokoh	detektif	Sherlock	Holmes	dan	John	Watson	
pertama	bertemu,	kemudian	beranjak	ke	berbagai	
klub	dan	hotel.	Berdurasi	dua	jam	dan	diadakan	
setiap	Rabu,	Jumat,	dan	Sabtu,	peserta	juga	akan	
mengunjugi	berbagai	lokasi	syuting	film	Sherlock	
Holmes	produksi	BBC	yang	dibintangi	Benedict	
Cumberbatch	dan	versi	layar	lebar	yang	dibintangi	
Robert	Downey,	Jr.	Seharga	12	pound	untuk	dewasa	
dan	10	pound	untuk	anak-anak,	tur	dimulai	dari	
Restoran	Savini	at	Criterion	di	Piccadilly	Circus	dan	
berakhir	di	Somerset	House	yang	berada	di	The	
Strand.

Bereputasi sebagai kota yang menawarkan kenyaman berjalan kaki, banyak tur 
berpemandu yang menawarkan tema-tema seru di London. Berikut dua di antaranya.

jack thE riPPEr
Tur	berpemandu	ini	mengajak	para	pesertanya	
menyusuri	kawasan	East	End	yang	merupakan	
lokasi	pembunuhan	berantai	yang	dijuluki	Jack	
the	Ripper.	Hingga	kini	belum	terungkap	sosok	
di	balik	pembunuhan	sadis	yang	korban-
korbannya	adalah	pekerja	seks	komersial	itu.	Ada	
beberapa	istilah	khusus	yang	digunakan	ketika	
tur	berlangsung,	salah	satunya ripperology yang	
merupakan	“cabang	ilmu”	untuk	mempelajari	
kasus-kasus	Jack	the	Ripper,	di	mana	pemandu	
biasanya	seorang	pakar rippertology.	Operator	
juga	ada	yang	menggunakan	alat	peraga	
Ripper-vision	atau	proyektor	mutakhir	yang	
menggambarkan	situasi	London	di	akhir	abad	19.	
Ini	bukan	tur	untuk	mengunjungi	tempat-tempat	
berhantu,	namun	sebuah	tur	untuk	mendalami	
kasus	pembunuhan	misterius	yang	belum	
terpecahkan	dengan	meneliti	profil	para	korban	
dan	tersangka.	Dengan	menyusuri	gang-gang	
berlantai	batu,	tur	selama	dua	jam	ini	bermula	
di	Stasiun	Aldgate	East	dan	tersedia	setiap	hari	
pukul	19:30	seharga	12,50	pound.

Tur BerjaLan KaKi 



Dari	London,	banyak	tersedia	tur	satu	hari	
menuju	Kastil	Windsor,	Stonehenge,	dan	
Bath	yang	termasuk	makan	siang.	Walau	
ketiga	tempat	tersebut	mudah	diakses	dan	
dieksplor	secara	independen,	namun	bila	
membawa	keluarga	atau	menginginkan	
kepraktisan	dan	menghemat	waktu,	maka	
opsi	tur	harian	ini	dapat	dipilih.	Perjalanan	
dari	London	akan	diawali	dengan	Windsor	
Castle	yang	dapat	ditempuh	selama	40	
menit	berkendara	dari	pusat	kota,	kemudian	
dilanjutkan	menuju	Stonehenge	selama	90	
menit.	Walau	saat	terbaik	berkunjung	ke	
Stonehenge	adalah	menjelang	matahari	
terbit,	namun	kelebihan	paket	tur	harian	
ini	adalah	dapat	mengunjungi	beberapa	
tempat	terkenal	dalam	waktu	singkat.	Tur	
akan	berakhir	ke	Bath	sebelum	kembali	ke	
London.	

kastiL Windsor 
Kastil	yang	dibangun	bangsa	Normandia	ini	
berada	di	puncak	bukit	yang	dikelilingi	hutan	
dan	menghadap	Sungai	Thames.	Merupakan	
tempat	favorit	ratu	Inggris	untuk	berakhir	
pekan,	Kapel	St	George	di	sini	merupakan	
tempat	disemayamkannya	keluarga	
bangsawan	Inggris,	termasuk	Henry	VIII.	Di	
sini	pengunjung	akan	dibuat	terkesan	dengan	
rumah	boneka	Ratu	Mary	yang	mirip	rumah	
sungguhan	dengan	listrik,	lift,	keran	yang	dapat	
mengeluarkan	air,	hingga	botol-botol	anggur	
berukuran	miniatur.	Kastil	ini	juga	merupakan	
tempat	dipajangnya	berbagai	karya	seniman	
ternama,	seperti	lukisan-lukisan	Rembrandt	
dan	Leonardo	da	Vinci.	

stonEhEngE 
Situs	prasejarah	di	Amesbury	ini	sepertinya	
masih	akan	terus	misterius	untuk	waktu	
yang	lama	karena	banyak	pertanyaan	yang	
belum	terjawab.	Para	peneliti	masih	terus	
mengumpulkan	bukti-bukti	untuk	menentukan	
apakah	Stonehenge	merupakan	tempat	
pemujaan	kepada	Dewa	Matahari,	tempat	
untuk	bertapa,	atau	malah	merupakan	
kuburan.	Pertanyaan-pertanyaan	lain	yang	
juga	belum	terjawab	adalah	bagaimana	
memindahkan	batu	sebesar	itu	untuk	jarak	
yang	jauh	karena	batu-batu	Stonehenge	tidak	
berasal	dari	sekitar	tempatnya	berada.	Karena	
misterinya	itulah,	maka	Stonehenge	terus	
dibanjiri	pengunjung.

Luar KoTa London: 
KaSTiL windSor - STonehenge - BaTh

Bath
Berada	di	dataran	Sungai	Avon,	Bath	
adalah	kota	pertama	di	Inggris	yang	
dinobatkan	sebagai	Situs	Warisan	Dunia	
oleh	UNESCO.	Kota	ini	dinamakan	Bath	
yang	berarti	pemandian	karena	terdapatnya	
kompleks	pemandian	zaman	Romawi	yang	
masih	dialiri	air	dari	satu-satunya	mata	air	
panas	alami	di	Inggris.	Pengunjung	dapat	
mencicipi	air	dari	mata	air	panas	yang	
dipercaya	dapat	menyembuhkan	berbagai	
penyakit	ini	di	Pump	Room	yang	bergaya	
neoklasik,	selain	mengagumi	keindahan	
gereja	dari	abad	15,	aneka	arsitektur	
mengagumkan	dari	zaman	Raja	George,	
dan	Jembatan	Pulteney	yang	mirip	Ponte	
Vecchio	di	Florence.	



diWaLi fEstivaL 
Festival	cahaya	yang	
akan	berlangsung	
pada	16	Oktober	2016	
ini	melambangkan	
kemenangan	
terang	atas	gelap,	
pengetahuan	atas	
kebodohan,	kebaikan	
atas	kejahatan,	
dan	harapan	atas	
keputusasaan.	
Perayaan	terbesarnya	
dilakukan	di	Neasden	
Temple	dengan	
pertunjukan	kembang	
api	di	dekat	Gibbons	
Park.	Di	Trafalgar	
Square	juga	akan	
digelar	tarian	meriah	
sebelum	melakukan	
ritual	doa.	

haLLoWEEn 
Halloween	dapat	
dirayakan	dengan	
beragam	tur	bertema	
hantu	dan	kisah-kisah	
mencekam,	seperti	
Tower	Twilight	Tour	
di	Tower	of	London,	
Jack	the	Ripper	Tour,	
atau	Ghost	Bus	Tour	
yang	sarat	dengan	
berbagai	kisah	sejarah	
menyeramkan	yang	
pernah	terjadi	di	
London.	

nataL di 
LEicEstEr 
squarE
Selama	11	
November	2016	
hingga	8	Januari	
2017	digelar	Natal	
di	Leicester	Square	
yang	menghadirkan	
pasar	tradisional	
yang	menjual	
berbagai	pernak-
pernik	Natal,	
kerajinan	tangan,	
hingga	makanan.

hogWarts in thE 
snoW 
Bila	ingin	merasakan	
suasana	Natal	ala	
Hogwarts,	sekolah	
sihir	fiktif	dalam	
novel	dan	film	Harry	
Potter,	datanglah	ke	
Warner	Bros.	Studio	
pada	19	November	
2016	hingga	29	
Januari	2017.	
Selain	menampilkan	
suasana	dan	
makanan	khas	Natal,	
di	dalam	studio	ini	
juga	dihadirkan	salju	
buatan.

nataL MEriah
Puncak	perayaan	
Natal	pada	25	
Desember	2016	
akan	dipusatkan	di	
Trafalgar	Square.	
Terdapat	berbagai	
kegiatan	dan	acara	
seru,	seperti	seluncur	
es	dan	paduan	suara	
dari	berbagai	gereja	
yang	menyanyikan	
lagu	puji-pujian.	

kEMBang aPi MaLaM tahun Baru
Saat	pergantian	tahun,	langit	kota	akan	dipenuhi	pertunjukan	kembang	api	yang	

spektakuler	sekaligus	terbesar	di	dunia.	Sebelum	acara	puncak	tersebut,	berbagai	
parade	dilakukan	di	jalan-jalan	utama	di	London.	

agenda Tahunan



BELi visitor oystEr card
Kartu	ini	dapat	menghemat	pengeluaran	
untuk	transportasi	karena	harganya	lebih	

murah	50	persen	ketimbang	membeli	
tiket	harian	Travelcards	atau	tiket	satuan	

secara	tunai.	Karena	kartu	ini	tidak	dapat	
dibeli	di	London,	belilah	online	sebelum	

keberangkatan	di	visitorshop.tfl.gov.	uk	untuk	
diantar	ke	alamat	domisili.	

BErjaLan kaki
Dengan	berjalan	kaki,	maka	dapat	

menghemat	biaya	transportasi.	Kawasan	
Central	London	menyenangkan	untuk	berjalan	

kaki	karena	berbagai	atraksi	di	sini	terletak	
berdekatan.	Di	jam-jam	sibuk	pun	kadang	

lebih	cepat	berjalan	kaki	daripada	menunggu	
tube.	

cari gratisan
Cari	tahu	atraksi	wisata	gratis,	seperti	

museum-museum	terkenal	Tate	Modern,	
Tate	Britain,	National	Gallery,	dan	British	

Museum,	selain	ruang	terbuka	di	Hyde	Park	
dan	Hampstead	Heath.	Jangan	lewatkan	juga	
atraksi	pergantian	penjaga	Istana	Buckingham	

setiap	pukul	11:30	yang	dapat	berlangsung	
sekitar	45	menit.	

BELi London Pass
Pass	ini	sangat	berguna	untuk	

mempersingkat	antrean	dan	dapat	masuk	
ke	berbagai	tempat	wisata	terkenal	dengan	

gratis,	seperti	Tower	of	London,	Westminster	
Abbey,	London	Bridge	Experience,	dan	
Thames	River	Cruise.	(londonpass.com)	

tEMPat Makan Murah 
Harga	makanan	dan	minuman	di	jaringan	

restoran,	restoran	prasmanan,	dan	kafe	
tradisional	lebih	terjangkau.	Membeli	

makanan	di	supermarket	atau	food	truck	
untuk	disantap	di	berbagai	taman	juga	dapat	

menghemat	pengeluaran.

1.	 Sesaat	sebelum	matahari	terbit	adalah	saat	
yang	tepat	untuk	mengabadikan	berbagai	
bangunan	ikonik,	seperti	Tower	of	London	
dan	Tower	Bridge,	tanpa	kerumunan	orang.	
Disarankan	untuk	mencari	akomodasi	di	sekitar	
Sungai	Thames	agar	tinggal	berjalan	kaki	dan	
tak	perlu	menunggu	tube	mulai	beroperasi.	

2.	 Tak	lama	setelah	matahari	muncul,	bertolaklah	
ke	Westminster	Station	dan	menyeberang	ke	
Westminster	Bridge	untuk	mengabadikan	sinar	
matahari	yang	jatuh	secara	dramatis	pada	
Palace	of	Westminster	dan	Big	Ben.	

3.	 Setelah	matahari	tinggi	dan	langit	terang,	
kembalilah	berjalan	ke	Westminster	Station	
untuk	naik	tube	ke	Kew	Gardens	yang	setiap	
pagi	menebarkan	aura	pedesaan	khas	Inggris,	
padahal	letaknya	masih	di	tengah	kota	yang	
ramai.	

4.	 Setelah	jam	makan	siang,	matahari	sudah	
tidak	kondusif	untuk	memotret	di	luar	ruangan,	
sehingga	fokus	kamera	dapat	diarahkan	untuk	
memotret	interior.	London	dipenuhi	gedung-
gedung	tua	yang	indah,	seperti	Astor	House	
yang	bergaya	Victoria	di	2	Temple	Place	yang	
dibangun	oleh	seorang	Amerika	yang	tergila-
gila	dengan	segala	hal	yang	berbau	Inggris.	

5.	 Chelsea	Bridge	adalah	lokasi	yang	sempurna	
untuk	memotret	Battersea	Power	Station,	salah	
satu	bangunan	ikonik	di	London	yang	dijadikan	
sampul	album	Pink	Floyd	pada	1977	yang	
berjudul	Animal,	selain	pernah	muncul	juga	
dalam	film	Help	yang	dibintangi	personil	The	
Beatles.	

Tip
hemaT 

di London
memoTreT 
di London



thE hoxton, shorEditch
Setiap	kamar	di	hotel	bergaya	funky	ini	didominasi	
unsur	kayu	dan	batu	bata.	Fasilitasnya	termasuk	
televisi	layar	datar,	radio,	ketel	listrik,	akses	Wi-Fi,	
serta	susu	segar,	air	mineral,	dan	surat	kabar	
gratis	tiap	hari.	Selain	menikmati	sarapan	di	
kamar,	tamu	juga	dapat	menuju	restorannya	yang	
menyajikan	aneka	menu	daging	panggang	khas	
Inggris.	(thehoxton.com)

covEnt gardEn hotEL
Hotel	butik	ini	terletak	di	Monmouth	Street,	pusat	
kawasan	teater	London,	serta	hanya	beberapa	
menit	jalan	kaki	ke	Royal	Opera	House.	Dikelilingi	
sejumlah	bar	dan	restoran	terbaik	di	London,	
hotel	ini	memililiki	58	kamar	mewah	bertema	
bunga	dengan	desain	yang	berbeda	di	setiap	
kamarnya.	(firmdalehotels.com)	

citizEnM hotEL London BanksidE
Terletak	di	South	Bank	London,	hotel	butik	yang	
menempati	gedung	berdinding	kaca	ini	memiliki	
192	kamar	bergaya	interior	minimalis.	Dilengkapi	
akses	Wi-Fi	gratis,	televisi	layar	datar,	serta	
komputer	tablet	untuk	mengatur	pencayahaan	
dan	suhu	ruangan,	para	tamu	juga	dapat	menuju	
lounge	trendi	atau	kantinnya	untuk	mengudap.	
(citizenm.com)

MiLLEnniuM BaiLEy's hotEL
Menempati	bangunan	berusia	lebih	dari	seabad,	
hotel	ini	tetap	mempertahankan	desainnya	
yang	bergaya	Victoria.	Memiliki	kamar	luas	
dengan	perabotan	tradisional	yang	diimbangi	
dengan	fasilitas	modern,	tersedia	pula	restoran	
Italia	dan	lounge	yang	dilengkapi	perapian.	
(millenniumhotels.com)

Beberapa hotel berikut dapat menjadi 
pilihan selama di London.

aKomodaSi



KeLiLing KoTa
Banyak	atraksi	wisata	di	London	dapat	diakses	dengan	
berjalan	kaki,	sehingga	menghemat	biaya	transportasi.	
Alternatif	lainnya	adalah	naik	kereta	bawah	tanah	atau	London	
Underground	yang	disebut	masyarakatnya	sebagai	tube.	
Untuk	naik	tube	dapat	membeli	tiket	Visitor	Oyster	Card,	
karena	harganya	lebih	murah	50	persen	ketimbang	membeli	
tiket	harian	Travelcards	atau	tiket	satuan	secara	tunai.	Untuk	
mengetahui	peta	dan	stasiun	Tube	terdekat,	unduh	aplikasi	
Tube	Map	London	Underground	di	Android	maupun	iOS.

Tersedia	Big	Bus	Tour	atau	layanan	bus	keliling	kota	untuk	
wisatawan	yang	tiketnya	dapat	dibeli	secara	online	di
eng.bigbustours.com.	Seharga	26	pound	untuk	dewasa	dan	
12,50	pound	untuk	anak-anak,	tiket	berlaku	untuk	naik-turun	
bus	sepuasnya	selama	satu	hari.	Rute	melalui	semua	atraksi	
wisata	utama	di	London,	seperti	Palace	of	Westminster,	
Westminster	Abbey,	Tower	of	London,	Tower	Bridge,	London	
Eye,	Buckingham	Palace,	dan	Parliament	Square.	Tiket	juga	
berlaku	untuk	pelayaran	di	Sungai	Thames	dari	Westminster	
Pier	atau	Tower	of	London	Pier	ke	Greenwich	yang	pernah	
menjadi	lokasi	syuting	film	Thor	2.

TaKSi hiTam 
Taksi	hitam	yang	berseliweran	di	jalan-jalan	
di	London	ini	walau	keberadaannya	sempat	
terancam	akibat	keberadaan	layanan	taksi	online,	
namun	ternyata	taksi	hitam	tetap	bertahan.	
Bentuknya	yang	unik	disukai	wisatawan	untuk	
berkeliling	London,	selain	para	pengemudinya	
sudah	seperti	GPS	berjalan	dan	mengetahui	
sejarah	kota.	Tak	heran,	pengemudi	taksi	hitam	
memang	rata-rata	berpendidikan	dan	tahapan	
seleksi	untuk	menjadi	pengemudi	taksi	hitam	
membutuhkan	bertahun-tahun.	Semua	taksi	hitam	
menerima	pembayaran	dengan	kartu	kredit	tanpa	
biaya	tambahan	maupun	ongkos	minimum,	selain	
setiap	transaksi	selalu	disertai	dengan	tanda	
terima.	Untuk	lebih	hemat,	tersedia	paket	wisata	
berkeliling	London	yang	disediakan	London	Cab	
Tours	(londoncabtours.co.uk).	

Dari	Jakarta,	Singapore	Airlines	(singaporeair.com)	melayani	
penerbangan	ke	London	(Heathrow	Airport)	dengan	transit	di	Singapura.	
Berdurasi	sekitar	15	jam,	penumpang	tetap	dapat	nyaman	beristirahat	
di	dalam	kabin	pesawat	yang	telah	dilengkapi	in-flight	entertainment	
untuk	menonton	film,	memainkan	game,	atau	sekadar	mendengar	
musik.	Port	USB	pun	tersedia	bagi	yang	ingin	mengisi	ulang	baterai	
ponsel	dan	peralatan	elektronik	lainnya	selama	penerbangan.	Singapore	
Airlines	juga	memiliki	Changi	Transit	Programme	hingga	Maret	2017	di	
mana	masing-masing	penumpang	akan	diberikan	voucher	gratis	senilai	
20	dolar	Singapura	saat	transit	di	Bandara	Changi.	Voucher	ini	bisa	
dipakai	untuk	semua	outlet	ritel	di	bandara,	atau	untuk	akses	menuju	
Ambassador	Lounge	di	Terminal	2	atau	3	selama	dua	jam.

TranSPorTaSi



hari 1
Pagi	menuju	Palace	of	Westminster	dengan	menara	
jam	Big	Ben-nya	di	tepi	Sungai	Thames,	kemudian	
berjalan	kaki	ke	Westminster	Abbey	dan	Churchill	War	
Rooms	yang	terletak	berdekatan.	Sore	hari	menuju	
St.	James’s	Park	untuk	bersantai	dan	menghirup	
udara	segar.	

hari 2
Mencicipi	Full	English	Breakfast	yang	mudah	ditemui	
di	sudut-sudut	kota	London,	kemudian	naik	Tube	
menuju	Warner	Bros.	Studio	untuk	mengikuti	walking	
tour	The	Making	of	Harry	Potter	dan	membeli	suvenir	
di	The	Harry	Potter	Shop	at	Platform	9¾.	Menjelang	
sore,	menuju	National	Gallery	lalu	melewatkan	malam	
di	sekitar	Trafalgar	Square.	

hari 3
Usai	melihat	Royal	Collection	di	Queen’s	Gallery,	
menuju	Buckhingham	Palace	dan	menyempatkan	
melihat	prosesi	pergantian	penjaga	istana.	Siangnya,	
menuju	Transport	Museum,	lalu	dilanjutkan	berjalan	
kaki	menuju	British	Museum	yang	memajang	lebih	
dari	71.000	benda	bersejarah.	

hari 4
Setelah	sarapan	menuju	Tower	of	London	untuk	
melihat	berbagai	jenis	baju	zirah,	selain	mengagumi	
Permata	Mahkota	yang	disimpan	bersama	mahkota	
dan	tongkat	kebesaran.	Siangnya,	menuju	Tower	
Bridge	dan	menuju	sisi	selatan	Sungai	Thames	untuk	
berfoto,	kemudian	ke	Shakespeare's	Globe	Theatre	
untuk	mengikuti	tur	dengan	pemandu.		

hari 5
Pagi	menyusuri	Sungai	Thames	menuju	Greenwich,	
dan	di	sana	ke	National	Maritime	Museum	yang	gratis.	
Dari	situ,	berjalan	kaki	melintasi	Greenwich	Park	untuk	
piknik,	kemudian	menuju	Royal	Observatory	yang	
menjadi	pusat	Greenwich	Mean	Time	(GMT).	

hari 6
Menuju	ke	pusat	perbelanjaan	Bicester	Village	
naik	Tube	untuk	berbelanja.	Selama	setengah	hari,	
berbelanja	dan	makan	siang	di	sana,	lalu	kembali	ke	
hotel.	Sorenya	menuju	Tate	Modern,	lalu	mengikuti	tur	
Jack	the	Ripper.

hari 7
Setelah	check-out	dan	menitipkan	barang	di	hotel,	
menuju	St	Paul's	Cathedral	dan	dilanjutkan	naik	
London	Eye	untuk	menikmati	panorama	kota	
dari	ketinggian.	Sorenya,	kembali	ke	hotel	untuk	
mengambil	bawaan,	lalu	menuju	bandara.		

gamBaran
jadwaL



1. siapkan data diri.	Sebelum	
mengajukan	aplikasi	permohonan	
visa	online,	pastikan	dokumen	
telah	lengkap,	yaitu	paspor	
dengan	masa	berlaku	minimal	
delapan	bulan	sebelum	
keberangkatan,	surat	sponsor	
keberangkatan	(bila	ada),	dua	
lembar	pas	foto	berwarna	terbaru	
ukuran	3,5	x	4,5	sentimeter	
dengan	latar	putih,	surat	referensi	
bank	dalam	bahasa	Inggris,	
fotokopi	bukti	keuangan	minimal	
tiga	bulan	terakhir,	fotokopi	KTP,	
Kartu	Keluarga,	Akta	Kelahiran,	
dan	Akta	Nikah	dalam	bahasa	
Inggris,	tiket,	serta	bukti	reservasi	
hotel.

2. ajukan aplikasi Permohonan 
visa online.	Setelah	semua	
dokumen	lengkap,	isi	dan	kirim	
formulir	aplikasi	permohonan	visa	
secara	online	di	www.visa4uk.
fco.gov.uk/home/welcome.	
Setelah	melengkapi	formulir,	
akan	diterima e-mail	berisi	nomor	
aplikasi	(atau	disebut	referensi	
GWF)	yang	harus	disimpan	

untuk	pembuatan	janji	hadir	di	
Kedutaan	Inggris,	maksimal	90	
hari	setelah	mengajukan	aplikasi.	
Sebelum	menandatangani	formulir	
permohonan	visa,	pastikan	bahwa	
informasi	telah	benar	dan	dokumen	
pendukung	tidak	ada	yang	
tertinggal.	

3. Membayar Biaya Permohonan 
visa. Biaya	visa	dapat	dilihat	
di	visa-fees.homeoffice.gov.uk	
dan	harus	dibayar	secara	online	
dengan	menggunakan	kartu	kredit	
atau	debit.	Setelah	pembayaran	
diterima,	akan	ada	konfirmasi	
melalui	e-mail	dari	WorldPay.	
Cetak	email	tersebut	dan	serahkan	
sebagai	bukti	pembayaran	ketika	
menyerahkan	permohonan	visa	di	
kedutaan.

4. Menghadiri janji di Pusat 
Permohonan visa. Buat	dan	
hadiri	janji	di	salah	satu	pusat	
permohonan	visa	yang	ditunjuk	
kedutaan	(di	Jakarta,	Surabaya,	
atau	Bali)	untuk	menyerahkan	
permohonan	visa	dan	pengambilan	
foto	wajah	serta	sidik	jari.	

5. Waktu Pemrosesan visa.	
Untuk	visa	tidak	bermukim	
(non-settlement)	waktu	
pemrosesannya	tiga	hingga	12	
minggu	dari	tanggal	pengajuan	
permohonan,	dengan	catatan	
satu	minggu	adalah	lima	hari	
kerja.	Proses	dapat	dilacak	
di	www.gov.uk/contact-ukvi-
outside-uk.

6. visa ditolak. Jika	visa	
ditolak,	maka	kedutaan	akan	
mengirimkan	pemberitahuan	
penolakan.	Dokumen	ini	
akan	mencantumkan	alasan	
penolakan	dan	menjelaskan	
hak	untuk	mengajukan	banding.	
Jika	pengajuan	visa	point-based 
system	ditolak,	pemohon	tidak	
mempunyai	hak	penuh	untuk	
mengajukan	banding,	namun	
dapat	mengajukan	permohonan	
tinjauan	administratif.	Banding	
atau	tinjauan	administrasi	
dapat	dilakukan	di	www.gov.
uk/government/publications/
application-for-administrative-
review-of-visa-decision.

menguruS ViSa inggriS 



Buka rekening Tabungan Tanda 360° atau 
Tanda Regular di Bank OCBC NISP , lalu 
tambah terus saldonya untuk memperbesar 
kesempatan memenangkan GRAND PRIZE 
maupun hadiah langsung lainnya melalui 
program LELANG POIN dan SUREPRIZE. 

Kunjungi	www.tandatuntastrip.com,	mainkan	
games-nya,	atau	lakukan	berbagai	aktivitas,	seperti	
berbagi	ke	media	sosial	untuk	mengumpulkan	coin	
yang	dapat	ditukarkan	dengan	berbagai	suvenir	
eksklusif	dari	Tanda	Funtastrip.	Jangan	lewatkan	
juga	kompetisi	foto	di	Instagram	yang	berhadiah	
voucher	belanja,	Kartu	FLAZZ	OCBC	NISP,	dan	
tabungan.

Tanda	Funtastrip	2016	yang	digelar	mulai	21	Juni	2016	hingga	
31	Januari	2017	merupakan	program	unggulan	dari	Bank	OCBC	
NISP	yang	memiliki	beragam	mekanisme	perolehan	hadiah,	yaitu	:
•	 grand Prize	berupa	paket	liburan	ke	London	untuk	7	(tujuh)	

orang	nasabah,	di	mana	pemenang	dapat	mengajak	1	(satu)	
orang	anggota	keluarga,	rekan,	atau	kerabat.

•	 Lelang Poin	adalah	cara	seru	untuk	memiliki	hadiah	impian	
berupa	voucher	belanja	hingga	tiket	liburan	ke	beberapa	
destinasi	pilihan,	seperti	Bali,	Lombok,	Hong	Kong	Tokyo,	dan	
London	yang	dapat	diikuti	oleh	semua	Nasabah	Bank	OCBC	
NISP	yang	memiliki	Tanda	Poin.

•	 surePrize merupakan	program	untuk	mendapatkan	hadiah	
langsung	untuk	penempatan	dana	di	Deposito	melalui	
Internet/Mobile	Banking	dengan	jangka	waktu	12	bulan.	Jenis	
hadiah	dan	jumlah	penempatannya	akan	ditentukan	dan	
dibuka	sewaktu-waktu.

Tanda FunTaSTriP
hadiah unTuK Semua!



•	 Tanda	Funtastrip	2016	dapat	diikuti	oleh	
nasabah	Tabungan	Tanda	360°	dan	Tanda	
Regular	yang	mempunyai	saldo	rata-rata	
harian	minimum	Rp	10.000.000.

•	 Setiap	kelipatan	saldo	rata-rata	harian	Rp	
100.000	akan	mendapatkan	1	(satu)	Tanda	
Poin.

•	 Tanda	Poin	akan	diundi	atau	dapat	ditukarkan	
secara	berkala	melalui	mekanisme	Lelang	Poin.

•	 Program	undian	ini	berlaku	untuk	nasabah	
baru	maupun	nasabah	yang	telah	lama	
memiliki	Tabungan	Tanda	360°	dan	Tanda	
Regular	di	Bank	OCBC	NISP.

•	 Rekening	yang	dimiliki	nasabah	haruslah	aktif	
hingga	saat	penerimaan	hadiah.	Program	
undian	ini	tidak	berlaku	bagi	rekening	yang	
ditutup	atau	dinonaktifkan	per	21	Juni	2016.

•	 Nasabah	diwajibkan	melakukan	pengkinian	di	
seluruh	cabang	Bank	OCBC	NISP	atau	Call	
Center,	termasuk	menginformasikan	alamat	
e-mail	untuk	kemudahan	komunikasi	dan	
informasi.

•	 Hadiah	undian	GRAND	PRIZE	berupa	paket	
Liburan	ke	London	menggunakan	agen	
perjalanan	yang	ditunjuk	oleh	Bank	OCBC	
NISP	dengan	jadwal	dan	daftar	kunjung	
yang	sudah	ditetapkan	oleh	Bank	OCBC	
NISP.	GRAND	PRIZE	ini	sudah	termasuk	
tiket	pesawat,	akomodasi,	makan,	dan	tur	ke	
tempat-tempat	yang	telah	ditetapkan,	namun	
tidak	termasuk	uang	saku,	biaya	pembuatan	

atau	perpanjangan	paspor,	serta	pengeluaran	
pribadi	lainnya.	Pengaturan	akomodasi	
adalah	satu	kamar	untuk	berdua,	yaitu	
nasabah	pemenang	bersama	keluarga	atau	
rekan	yang	diajaknya.	

•	 Semua	kelengkapan	terkait	administrasi	
keberangkatan	ke	London	wajib	
dilengkapi	selambatnya	satu	bulan	setelah	
pengumuman	pemenang	GRAND	PRIZE.

•	 Nasabah	yang	tidak	dapat	dihubungi	atau	
tidak	dapat	memberikan	kepastian	terkait	
keberangkatan	ke	London	setidaknya	
satu	bulan	sebelum	keberangkatan,	akan	
dianggap	tidak	memenuhi	persyaratan	dan	
hadiah	akan	dibatalkan.

•	 GRAND	PRIZE	liburan	ke	London	tidak	dapat	
diuangkan	namun	dapat	dipindahtangankan	
kepada	keluarga	atau	kerabat	lain	dengan	
terlebih	dahulu	menandatangani	surat	
pernyataan	pemindahtanganan	hadiah.

•	 Pengumuman	pemenang	undian	GRAND	
PRIZE	Tanda	Funtastrip	2016	akan	dilakukan	
melalui	media	massa	nasional	dan	internal	
media	milik	Bank	OCBC	NISP,	serta	melalui	
telepon	ke	nasabah	pemenang	serta	surat	
menyurat	ke	alamat	nasabah	pemenang	
yang	terdaftar	pada	Bank	OCBC	NISP.

•	 Syarat	&	Ketentuan	ini	telah	sesuai	dengan	
ketentuan	peraturan	perundang-undangan	
termasuk	ketentuan	peraturan	dari	Otoritas	
Jasa	Keuangan	(OJK).

SyaraT dan KeTenTuan



Nasabah	juga	dapat	berstrategi	mendapatkan	
hadiah	impian	dengan	mengikuti	promo	Lelang	
Poin.	Caranya,	sebelum	mendaftarkan	diri	untuk	
mengikuti	promo	Lelang	Poin,	cek	poin	yang	
dimiliki	melalui	ATM,	Internet	atau	Mobile	Banking.	
Poin	juga	dapat	diketahui	dengan	menghubungi	
Call	Center	atau	datang	langsung	ke	cabang	
Bank	OCBC	NISP	terdekat.	Lelang	Tanda	Poin	
dilakukan	melalui	www.tandafuntastrip.com,	di	
mana	nasabah	dapat	melelang	poin	yang	dimiliki	
untuk	mendapatkan	hadiah	yang	ditawarkan	setiap	
bulannya.	Hadiah-hadiah	itu	antara	lain	voucher	
belanja	hingga	travel	voucher	ke	berbagai	destinasi	
populer,	seperti	Bali,	Lombok,	Hong	Kong,	Tokyo,	
hingga	London	yang	menjadi	hadiah	utama.	Ketika	
melelang	poin,	maka	hadiah	yang	tersedia	di	katalog	
Tanda	Poin	dapat	dimiliki	dengan	persyaratan	poin	
yang	lebih	sedikit.	Pengumuman	pemenang	Lelang	
Poin	dapat	dilihat	di	www.tandafuntastrip.com	
setelah	periode	Lelang	Poin	ditutup.

LeLang 
Poin

ConToh meKaniSme LeLang Poin
Poin	yang	diperlukan	untuk	menukarkan	voucher	
perjalanan	ke	London	jika	menggunakan	poin	
regular	adalah	1.280.000	poin,	namun	apabila	
mengikuti	promo	Lelang	Poin,	maka	nasabah	
hanya	perlu	melelang	poinnya	mulai	dari	10.000	
poin	saja.



•	 Buka	Tabungan	Berjangka	
(TAKA)	dengan	dana	minimum	
Rp	20.000.000	dan	jangka	
waktu	minimal	satu	tahun	untuk	
mendapatkan	bonus	sebesar	2.000	
poin	(berlaku	kelipatan,	maksimal	
5	(lima)	rekening	per	nasabah	per	
bulan).

•	 Buka	Deposito	melalui	Internet	
atau	Mobile	Banking	minimal	
Rp	50.000.000	dengan	pilihan	
pengendapan	dana	3	(tiga),	
6	(enam),	atau	12	(dua	belas)	
bulan	dan	melakukan	satu	kali	
penggunaan	kartu	debit	Bank	
OCBC	NISP,	maka	akan	mendapat	
bonus	2.000	poin	(maksimal	1	(satu)	
rekening	per	nasabah	per	bulan).

•	 Daftarkan	tagihan	telepon,	ponsel,	
listrik,	dan	air	untuk	mendapat	
bonus	1.000	poin	per	tagihan	yang	
didaftarkan	dengan	maksimal	5	
(lima)	tagihan	yang	didaftarkan,	
sehingga	maksimal	akan	
mendapatkan	5.000	poin.	Khusus	
untuk	pendaftaran	tagihan	ini,	poin	
akan	dikreditkan	setelah	satu	kali	
pembayaran	sukses	dilakukan.

BonuS
Poin

Cara cepat untuk menambah 
poin adalah mengikuti 
promo Bonus Poin, yang 
langkah-langkahnya sebagai 
berikut.



Program	ini	merupakan	hadiah	
langsung	berupa	antara	lain	gadget	
terbaru	hingga	voucher	liburan	ke	
beberapa	destinasi	pilihan.	Berlaku	
untuk	semua	Nasabah	Bank	
OCBC	NISP	yang	memiliki	Tanda	
Poin,	program	ini	sesuai	namanya,	
dilaksanakan	sewaktu-waktu.	
Informasi	mengenai	pengumuman	
Sureprize,	tersedia	di	sosial	media	
Facebook	(Tanda	Funtastrip)	dan	
Instagram/Twitter	(@tandafuntastrip),	
sehingga	penting	untuk	mengikuti	
berbagai	akun	media	sosial	Bank	
OCBC	NISP	karena	Sureprize	
berhadiah	langsung	gadget,	voucher	
belanja,	voucher	untuk	membeli	tiket	
pesawat,	dan	masih	banyak	lagi.	

Untuk	dapat	mengikuti	program	

ini,	peserta	harus	terlebih	dulu	
membuka	rekening	Deposito	
melalui	Internet	Banking	atau	Mobile	
Banking	dalam	waktu	antara	3	(tiga)	
hingga	5	(lima)	hari	kerja	setelah	
melakukan	pemesanan	hadiah	
yang	diinginkan.	Sedangkan	yang	
telah	menjadi	nasabah	diwajibkan	
menambah	saldo	tabungan	senilai	
yang	sudah	ditentukan	dan	tidak	
dapat	diambil	sesuai	periode	yang	
ditentukan	juga.	Dana	yang	akan	
diperhitungkan	untuk	mengikuti	
program	undian	Tanda	Funtastrip	
adalah	dana	yang	baru	disetor	ke	
Bank	OCBC	NISP	(fresh	fund).	

Tunggu	apalagi,	segera	
kunjungi	www.tandatuntastrip.com	
atau	pindai	barcode	berikut	ini,	

ikuti	promo	hebohnya	dan	mainkan	
games	serunya!	Jangan	lupa	juga	
untuk	menghubungkan	pendaftaran	
akun	di	www.tandafuntastrip.com	
dengan	akun	media	sosial	yang	
dimiliki,	kemudian	mengikuti	dan	
memberikan like di	akun	milik	Tanda	
Funtastrip.	

Dan	tentunya,	dengan	
membuka	rekening	Tanda	360°	
dan	menambah	terus	saldonya	
untuk	menambah	Tanda	Poin,	maka	
akan	memperbesar	kesempatan	
memenangkan	lebih	banyak	hadiah.

SurePriZe



Pajak Hadiah Undian GRAND PRIZE paket 
liburan ke London akan ditanggung 
Bank OCBC NISP, sehingga mereka 
yang beruntung memenangkan GRAND 
PRIZE tidak perlu membayar apa-apa 
lagi, kecuali berbagai pengeluaran 
untuk keperluan pribadi. Dengan 
Tanda Funtastrip, Bank OCBC NISP 
ingin mewujudkan liburan impian para 
nasabahnya. 

graTiS Ke 
London 
dengan Tanda 
FunTaSTriP




