
Terletak di pantai timur yang menakjubkan dari Pulau Selatannya Selandia Baru, Dunedin merupakan 
salah satu kota kecil dunia yang hebat. Dikenal sebagai Edinburghnya belahan bumi selatan, Dunedin 
merupakan pusat pengetahuan yang terkenal secara internasional dengan kekayaan alam di ambang 
pintunya. Suatu kota yang berbudaya dan bersemangat, Dunedin menawarkan gaya hidup yang 
memukau.
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JUMLAH PENDUDUK
Jumlah penduduk kota ini 
mencapai 130.700 jiwa selama 
masa semester sekolah dan 
universitas, di mana hampir 
seperlima penghuninya 
merupakan pelajar dan 
mahasiswa. Masyarakat 
Dunedin merangkul dan merayakan 
keanekaragaman budayanya, dan 
memiliki ikatan sejarah yang kuat dengan 
masyarakat Tionghoanya dan dengan kota 
kembarnya, Edinburgh.
(Perkiraan statistik penduduk daerah 
Selandia Baru, Juni 2018)

HUNIAN
Harga rumah rata-rata sebesar 
$414,000 
(Menurut angka Institut 
Perumahan di Selandia Baru – Agustus 
2018)

IKLIM
Dunedin menikmati empat 
musim yang berbeda, masing-
masing dengan pemandangannya yang 
memukau, dengan musim panas yang 
hangat, dan musim dingin yang dingin 
namun cerah.
Suhu berkisar
Musim semi 12° - 17°C
Musim panas 20° - 25°C
Musim gugur 13° - 17°C

Musim dingin 4° - 13°C
Rata-rata curah hujan tahunan: 812mm
Rata-rata sinar matahari tahunan: 1,585 
jam

MENGADAKAN PERJALANAN

Rata-rata waktu tempuh perjalanan 
untuk kendaraan dari rute utama daerah 
pedesaan ke kota di waktu sibuk kurang 
dari 15 menit. Rata-rata waktu perjalanan 
antara Mosgiel dan Dunedin kurang dari 
22 menit.

KEHIDUPAN YANG BAIK
87% dari penduduk mengatakan kualitas 
kehidupan mereka dalam kategori ‘baik’, 
‘sangat baik’ atau ‘istimewa’.
Untuk enam kota besar 
lainnya di Selandia Baru, 
ukuran penilaian kualitas 
kehidupan yang sama hanya 
mencapai 84%.

Waktu perjalanan rata-rata 
kurang dari

15 MENIT

Kota ini benar-benar kota sejati – 
kecil, tetapi tidak berpikiran kerdil. 
Dunedin penuh dengan orang-orang 
yang berpendidikan baik, yang banyak 
membaca, yang sering mengadakan 
perjalanan, dan berbudaya. Tetapi 
mereka juga bersahaja dan sangat 
ramah. Dan ada kesadaran lingkungan 
yang tinggi. Mereka sungguh peduli.

Kim Fraser dan Steve McCabe



MENJELAJAHI DUNEDIN
Pecinta alam dan pecinta kehidupan kota dimanjakan dengan 
berlimpahnya pilihan.  Keindahan pemandangan alam 
menyajikan latar belakang yang sempurna bagi sejumlah 
besar kegiatan rekreasi di Dunedin dan wilayah sekitarnya 
– jalan alam dan jalan hutan, golf, selancar, pelayaran 
pelabuhan, memancing ikan salmon, berkuda dan bersepeda 
gunung. Alamilah jejak jalur kereta api tua yang mendapat 
penghargaan khusus dan yang memasuki bentangan alam 
dramatis dari masa lalu wilayah tersebut yang dirintis 
oleh para pionirnya, untuk dinikmati oleh tua dan muda. 
Dengan pusat kotanya yang ramai, Dunedin merayakan 
warisan seni budayanya yang kaya sepanjang tahun melalui 
beranekaragam festival, pameran dan pertandingan olahraga 
yang membangkitkan suasana yang terasa di seluruh kota. 
Dengan menjelajahi toko-toko butik yang berbeda-beda Anda 
akan diupahi dengan berbagai kesenangan yang tak teruga.

Dunedin merupakan ibukota satwa alam liar Selandia 
Baru. Semenanjung Otago, yang dapat dijangkau dengan 
perjalanan pendek naik mobil dari kota, telah dilukiskan 

oleh Sir David Bellamy sebagai “Contoh ekowisata terbaik di 
dunia”.

Semenanjung Otago sudah dua kali dinobatkan sebagai salah 
satu dari 10 perjalanan sepeda terbaik di dunia oleh Lonely 
Planet.

Sebagai suatu kota yang menawan dengan arsitektur 
peninggalan yang masih utuh, masa lalu Dunedin sebagai 
kota penambangan emas berbaur dengan mudah dengan 
masa kininya yang inovatif. Majalah Conde Nast Traveller 
menyebutkan Stasiun Kereta Api Dunedin sebagai ‘Salah satu 
stasiun kereta api paling spektakuler di dunia’.

Sebagai salah satu Kota Sastra Dunia UNESCO, Dunedin 
memiliki suatu komunitas kesenian, teater dan budaya yang 
hidup dan yang mudah ditemukan.

Dunedin merupakan titik permulaan dari Southern Scenic 
Route, suatu rute yang memberikan cara yang sangat bagus 
untuk menjelajahi sudut spektakuler dari Pulau Selatan ini; 
rute tersebut memberikan akses ke pantai tanpa penghuni, 
hutan hujan yang lebat, danau yang murni dan pemandangan 
pegunungan yang menakjubkan.

Saya pindah ke Dunedin untuk melepaskan diri dari ‘pacuan tikus’  kota besar dan untuk memiliki kehidupan 
yang seimbang. Saya sudah tiga tahun sekarang berada disini dan mencintai setiap menit darinya. Gaya 
hidupnya luar biasa sekali, banyak hal yang bisa dilakukan dan banyak sekali tempat yang bisa diekplorasi. 
Saya mendirikan sebuah bisnis disini setelah tiba dan masyarakatnya sangat mendukung dan menerima.

Tom Sweeney, Direktur, Konsulting Kru

Temukan lebih banyak tentang Dunedin sebagai tempat yang hebat untuk dikunjuungi, bekerja 
dan tinggal, belajar dan berbisnis dengan mengunjungi 
www.DunedinNZ.com

Fasilitas pra-sekolah, sekolah dasar dan sekolah intermediate (tahun 
7 dan 8) menyajikan tempat-tempat pembelajaran yang mudah 
dijangkau dan moderen, masing-masing dengan kurikulum dan 
program yang komprehensif.

Sekolah-sekolah menengah atas Dunedin telah menawarkan 
pendidikan yang terkenal secara internasional sejak tahun 1871, dan 
menawarkan keanekaragaman dalam konsep, namun keseragaman 
dalam kualitas. SMA di wilayah Dunedin berjumlah 12.

Institusi-institusi pendidikan tinggi kelas dunia Dunedin, Universitas 
Otago dan Politeknik Otago, mendidik lebih dari 300,000 mahasiswa 
setahun yang secara konsisten menghasilkan penelitian dan tamatan 
kelas dunia.

BISNIS YANG BERANI BERUSAHA
Dunedin memiliki reputasi sebagai sarang keunggulan 
komersial dan riset serta dipandang sebagai salah satu 
kota terbaik di Selandia Baru untuk menumbuhkan 
sebuah usaha.

Dunedin merupakan pemimpin inovasi yang alami dan dipandang 
sebagai salah satu kota Selandia Baru yang paling nyaman untuk 
dihuni dan yang paling ramah bisnis.

Dunedin merupakan pusat bisnis yang percaya diri dengan fokus 
global yang membanggakan kekuatannya dalam: pendidikan, 
kesehatan, desain, turisme dan teknologi, dan juga makanan dan 
produk-produk alam.

Dunedin merupakan KotaGig pertama di Selandia Baru yang memiliki 
ruang terbuka publik untuk akses Wifi tercepat di bagian Bumi 
Selatan.

KOTA YANG BERPENDIDIKAN
Terkenal secara internasional sebagai pusat pengetahuan 
terkemuda, fasilitas pendidikan Dunedin yang berada di sekitar 
kota telah menawarkan pilihan berkualitas tinggi di semua 
tingkatan.

Universitas Otago 
disebut dalam daftar 
suratkabar The 
Telegraph sebagai salah 
salah kampus terindah 
di dunia.

Dunedin merupakan satu-
satunya tempat di dunia 
yang cukup hangat untuk 
menyaksikan Aurora 
Australis dengan hanya 
mengenakan celana jins 
dan t-shirt.

Di tahun 2018, CNN 
Travel menggambarkan 
Dunedin sebagai kota 
Selandia Baru yang 
paling bernilai.

Dunedin pernah 
dianugerahi sebagai 
kota terindah di Selandia 
Baru pada Penghargaan 
Selandia Baru Tentang 
Menjaga Keindahan Kota.

Jalan Baldwin di 
Dunedin merupakan 
jalan tercuram di 
dunia.


