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E
mpat dekade lalu, Dubai 
hanyalah sebuah kota 
perdagangan yang 
sederhana dan 
merupakan kawasan 

besar dengan gurun pasir gersang di 
mana-mana. Tak jarang bila angin 
kencang menerpa, pasir-pasir gurun 
beterbangan memenuhi kota. Kini, 
gedung-gedung pencakar langit nan 
indah memenuhi kota. Ia tumbuh 
menjadi salah satu kota tersohor di 
dunia yang diperbincangkan banyak 
orang sebagai salah satu pilihan 
utama destinasi wisata yang modern 
dan futuristik. Kini, kota perdagangan 
itu juga dikenal sebagai surga 
belanja. Bagaikan oase di tengah 
gurun pasir, Dubai adalah harapan 
dan kesegaran baru bagi mereka 
penggila belanja yang haus akan 
barang bermutu.
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Wajar rasanya jika segalanya terasa berlebihan di Dubai. Di negeri kaya 
ini, gedung-gedung bukan hanya bersaing mencakar langit, namun juga 

berlomba dalam urusan desain arsitektur yang membuat dunia berdecak 
kagum. Segalanya dibangun megah, dalam ukuran raksasa, berbalut 

sensasi glamour yang berlipat ganda

OASE BELANJA DI 
TIMUR TENGAH

Shopping Malls
Pusat perbelanjaan di Dubai bukan 
hanya sekedar tempat menemukan 
barang-barang kesukaan, atau 
menyantap makanan di restoran 
bergengsi. Petualangan belanja di 
Dubai seakan tak terbatas dengan 
konsep ‘one stop entertainment’, 
meski harganya tidak bisa dibilang 
murah dibanding Anda belanja di kota 
besar dunia lainnya. Desain bangunan 
dan konsep dibuat spektakuler untuk 
menggoda siapapun Anda menjelajah 
isinya, tentunya dengan resiko kartu 
kredit harus sering-sering keluar dari 
dompet Anda.

Jumeirah Beach Road dan Sheikh 
Zayed Road adalah dua area di Dubai 
di mana pertokoan dan pusat 
perbelanjaan tumbuh saling 
berdesakan. Salah satunya ialah Ibn 

Selain Ibn Battuta Mall, di 
sekitar Sheikh Zayed Road juga 
terdapat Jumeirah Emirates Towers 
Boulevard, Dubai Mall, dan Mall of 
the Emirates. Semuanya terhubung 
melalui Dubai Metro.

Mall terbesar di dunia  - Dubai 
Mall – menaungi 1200 gerai ritel yang 
sebagian besar adalah label 
kenamaan seperti Gucci, Dior dan 
Burberry, ditambah lagi dengan  dua 
department store terkemuka 
Bloomingdale’s dan Galerie Lafayette, 
160 restoran dan kafe, bioskop, 
termasuk area taman hiburan dalam 
ruangan - Dubai Aquarium and Under 
Water Zoo,  Dubai Ice Rink, dan Dubai 
Fountains.

Masih di Sheikh Zayed Road, 
temukan gerai Louis Vuitton, Apple 
Store, Charles and Keith, Emporio 
Armani Café, Birkenstock, American 
Eagle, Polo Ralph Lauren, dan 
merek-merek ternama lainnya di Mall 
of The Emirates yang luar biasa 
megah dan mewah. Tahan diri Anda 
sebisa mungkin supaya tak melewati 
batas minimum kartu kredit Anda 
karena 520 gerai fashion, furniture, 
department store, dan perlengkapan 
olahraga seakan melambai-lambai 
menggoda Anda.

COVENT GARDEN 
MARKET
Untuk sedikit variasi di kantong 
belanja Anda, berbelanja 
barang-barang yang artsy, Covent 
Garden Market mungkin bisa menjadi 
pilihan. Pasar seni ini menjual 
beragam barang-barang unik karya 
75 seniman dan desainer lokal, 
seperti perhiasan buatan tangan, 
lukisan, aksesoris, pernak-pernik unik, 
baju, hingga perabotan rumah, dan 
barang kreatif lainnya. Lokasinya tak 
jauh dari Hilton Hotel di kawasan 
Dubai Marina. Jika kantong belanja 
sudah penuh, susuri tepi pantainya 
sambil sesekali menyaksikan 
penampilan seniman jalanan yang 
menampilkan pertunjukan yang 
menghibur dan unik. 

(buka mulai pukul 5 sore hingga 
tengah malam setiap Rabu dan 
Kamis, pukul 10 pagi hingga 9 malam 
di Jumat dan Sabtu)

Jika sempat, kunjungi pula 
BurJuman Mall, salah satu mall 
elegan tertua di Dubai yang berlokasi 
di Bur Dubai yang baru saja 
mengekspansi lokasinya dengan 
business towers, residence, dan hotel. 
Terdapat lebih dari 300 gerai ritel di 
sini, termasuk salah satunya Carrefour 
yang baru saja dibuka Agustus 2014 
lalu.  Meskipun bukan termasuk mall 
baru, namun BurJuman tetap menjadi 
pilihan utama orang-orang kaya 
setempat dan para ekspatriat 
berbelanja karena lebih tenang dan 
tidak terlalu ramai dibandingkan 
mall-mall besar lainnya di Dubai. 
Concierge di BurJuman juga 
menerima penitipan barang atau 
koper sembari Anda berbelanja. Cara 
yang mudah tanpa harus kerepotan 
kesana kemari dengan tangan penuh 
kantong belanja.
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1. Ski-Snow Park 
hadir di dalam mall 

2. Jumeirah Beach

3. Mall of Emirates 

DEsAiNER LOKAL
Amzaan adalah butik funky milik 
Sharjah Princess Sheikha Maisa 
al-Qassimi. Butik ini menjual 
beberapa merek lokal seperti Sweet 
Lolly, Crazy Daisy dan Pink Sushi. 
Desain dari busana-busana buatan 
desainer lokal ini kental akan nuansa 
Emirat, seperti pada motifnya dan 
corak warna benang yang 
terinspirasi dari busana tradisional.

Battuta Mall - berlokasi di Sheikh 
Zayed Road, mall ini adalah pusat 
perbelanjaan tematik terbesar di 
dunia, yang menggabungkan 
pengalaman berbelanja dan hiburan 
di salah satu daerah dengan 
perkembangan terpesat di Dubai. 
Anda dapat mengunjungi gerai H&M, 
Debenhams dan lebih dari 275 ritel 
lainnya, serta 50 restoran dan gerai 
makanan. 

Ibn Battuta juga memiliki 21 layar 
bioskop, termasuk satu-satunya 
bioskop IMAX di Uni Emirat Arab. 
Nama Ibn Battuta sendiri dipilih 
bukan tanpa alasan, merupakan nama 
seorang penjelajah legendaris dalam 
sejarah Islam yang berpetualang ke 
lima negara - yang juga menginspirasi 
tema dari area-area yang berbeda 
pada mall ini, yaitu Cina, India, Persia, 
Mesir, dan Andalusia. 
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Souk
Di Dubai, pasar tradisional disebut 
dengan Souk. Souk menjual berbagai 
macam barang, mulai dari pakaian, 
bahan makanan, elektronik dan 
lain-lain. Hal menarik lainnya jika 
Anda mengunjungi Souk, Anda dapat 
memperhatikan tradisi masyarakat 
lokal melakukan transaksi perdagangan, 
menawar harga barang misalnya.  

Kebanyakan Souk terletak di 
tepi-tepi sungai, namun yang paling 
banyak di sekitar Deira. Banyak sekali 
Souk di kedua sisi tepi sungainya. 
Jika Anda punya banyak waktu, tak 
ada salahnya mengunjungi keduanya. 
Dengan menumpang abbras 
(semacam perahu kayu kecil), Anda 
dapat menyeberang dari satu sisi 
sungai ke sisi yang lain. Hanya 
membutuhkan waktu kira-kira 
sepuluh menit dan membayar 50 fils. 
Untuk menuju Souk-Souk ini, Anda 
juga dapat menumpang taksi atau 
jika Anda ingin lebih merasa seperti 
warga lokal, gunakan saja bus yang 
setiap saat senantiasa melintasi 
Souk-Souk tersebut.

Di Deira, terdapat berbagai macam 
Souk yang dapat Anda kunjungi, di 
antaranya Fish Souq, Gold Souq, Spice 
Souq, dan Perfume Souq. Fish Souk, 
dimana Anda dapat melihat berbagai 
hasil laut dijual. Sedikit bau, namun 
jika Anda bersabar, Anda dapat 
mengamati bagaimana para pedagang 
membersihkan ikan secara tradisional.  
Di seberangnya, pasar Al Hamriya 
menjual berbagai buah-buahan dan 
sayuran segar dengan harga yang 
sangat murah, apalagi dengan 
kualitasnya yang juga sangat baik. 
Lanjutkan perburuan Anda di Gold 
Souk. Emas, salah satu alasan 
orang-orang dari seluruh dunia datang 
ke Dubai. Siapkan kacamata hitam 
karena Anda akan disilaukan dengan 
sederetan panjang etalase berkilauan 
dari toko-toko emas sepanjang jalan. 
Di sini, harga emas, mutiara, berlian, 
dan batu-batu mulia lainnya jauh lebih 
murah dari harga di pasar-pasar di 
negara Barat. 

Berjalanlah sedikit ke timur dari 
Gold Souk untuk memasuki area 
penuh wewangian di Perfume Souk, 
sepanjang jalanan kecil penuh dengan 
penjual parfum khas Arab. 
Parfum-parfum yang dijual tersedia 
dalam berbagai bentuk dan kemasan, 
seperti stik, bubuk, Kristal, batu, 

Berbelanja Di 
Bandara? 
Bisa!
Tak sempat berkeliling Dubai dan 
berbelanja? Tak perlu khawatir, karena 
Dubai Airport menyediakan layanan 
Duty Free yang tersedia di ketiga 
terminal-terminalnya. Terminal-
terminal ini menyediakan beragam 
toko yang menjual beragam produk, 
seperti makanan, buku, mainan, 
obat-obatan, baju, aksesoris, 
barang-barang dari kulit, perhiasan 
emas, parfum, hingga gadget dan 
barang-barang elektronik lainnya. 
Dengan luasnya sekitar 15.000 meter 
persegi dan buka setiap hari selama 
24 jam, Anda seakan tak perlu 
menyesal tidak sempat pergi ke mall 
di kota Dubai. 

Namun jika Anda tak mau repot, 
Dubai Duty Free juga tersedia online. 
Ya, Anda bisa memesan terlebih 
dahulu barang belanjaan Anda 
melalui situs http://online.
dubaidutyfree.com/ddf/, Anda dapat 
memesan setidaknya 7 hari hingga 48 
jam sebelum Anda tiba di Dubai 
Airport. Tentu saja Anda diharuskan 
mendaftar di situs tersebut terlebih 
dahulu. Setelah itu, Anda dapat 
memilih barang yang Anda pesan, 
mencantumkan informasi perjalanan 
Anda, dan ketika Anda sampai, tinggal 
tunjukkan boarding pass dan paspor 
Anda, membayar dan mengambil 
belanjaan,  dan voila! Siapa yang 
sangka belanja di Dubai bisa 
semudah itu. 

 

Dubai 
Shopping 
Festival
Turut serta dalam kemeriahan pesta 
tahun baru dan festival belanja 
tahunan di Dubai dalam Dubai 
Shopping Festival. Tak hanya 
berbelanja, Anda juga dapat 
menikmati berbagai hiburan yang 
ditujukan untuk seluruh anggota 
keluarga, termasuk taman bermain 
anak-anak yang disediakan. Pesta 
kembang api, pertunjukan seni kelas 
dunia, fashion show, bebagai promosi 
dari brand-brand kelas dunia 
dihadirkan di festival yang sudah 
diadakan sejak 20 tahun lalu ini. 
Diselenggarakan selama sebulan 
penuh, Anda akan mendapat 

Tips
Souk buka setiap hari mulai pagi 
pukul 07.00 hingga pukul 12.00 
siang, dan buka kembali pukul 
17.00 hingga pukul 19.00. Kecuali 
pada hari Jumat, Souk hanya buka 
pagi hingga siang hari. Jika Anda 
ingin berbelanja dengan leluasa, 
datanglah pada pagi hari karena 
masih cenderung sepi dari padatnya 
pembeli. Namun jika Anda ingin 
merasakan suasana pasar yang 
sebenarnya dengan keriuhan tawar 
menawar antara pedagang dan 
pembeli, sore adalah waktu yang 
tepat untuk mengamatinya.
Berbelanja di Souk, Anda juga harus 
pandai menawar harga. Mulailah 
dengan menawar setengah dari 
harga yang diminta penjual. Ya, 
Anda akan ditertawai oleh sang 
penjual, tapi itulah aturannya! 
Perlahan naikkan tawaran Anda 
hingga harga yang disepakati. 
Namun hati-hati, jangan sesekali 
meninggalkan penjual tersebut 
setelah Anda mendapat harga 
kesepakatan, karena hal itu dinilai 
tidak menghargai sang penjual.

pengalaman belanja yang tak 
terlupakan, terlebih dengan berbagai 
hadiah yang juga diundi di akhir 
festival. Tak tanggung-tanggung, 
mobil mewah, emas, dan uang tunai 
siap dibagikan sebagai hadiah.  

Para maniak belanja akan sangat 
bersemangat dengan beragam promo 
yang ditawarkan, pecinta seni akan 
sangat terpuaskan dengan beragam 
pameran dan pertunjukan, para 
pemburu kuliner akan sangat kenyang 
dengan berbagai pesta makanan di 
Dubai Shopping Festival. Tak 
terkecuali anak-anak, yang sekan 
menemukan Disneyland mereka. 

Dubai Shopping Festival diadakan 
di seluruh kota. Anda akan 
menjumpai seluruh kota dipenuhi 
papan-papan promo mulai dari 
mall-mall besar hingga toko-toko 
lokal. Tempat utama untuk berbelanja 
saat Dubai Shopping Festival 
biasanya adalah Global Shopping 
Village dan mall-mall besar. Sekadar 
saran, mengingat toko dan mall-mall 
akan sangat ramai, datanglah lebih 
awal saat tempat-tempat tersebut 
masih cenderung lengang, agar Anda 1

2. Mall of the Emirates, 
mall terbesar kedua  
di dunia

3. Bersantai di 
sepanjang kanal 
setelah belanja

1. Gold Souqbahkan kayu. Kebanyakan parfum khas 
Arab mengandung minyak, jadi 
berhati-hatilah jika ingin mencoba dan 
menyemprotkan di baju, biasanya 
akan membekas. 

Lepas kacamata hitam Anda, dan 
nikmati indahnya warna-warni 
rempah-rempah tradisional di Spice 
Souk. Lokasinya cenderung sempit 
dan begitu memasukinya, semerbak 
aroma yang unik langsung 
menyambut. Sayang, jumlah 
pedagang yang benar-benar menjual 
rempah-rempah kian menipis, 
digantikan oleh jajaran penjual-
penjual barang elektronik murah dan 
suvenir grosir. Efek dari semakin 
banyaknya supermarket-supermarket 
besar yang juga menjual 
rempah-rempah, seperti Carrefour 
yang tak jauh ditemukan berada di 
dekat pasar itu. Souk yang berbeda 
bisa anda temukan di Bur Dubai, yaitu 
textile souk atau pasar kain. Seakan 
harta karun serupa pelangi dengan 
beragam warna kain yang dijual. 
Beragam corak, tekstur, bordir, dan 
rajutan khas Timur Tengah bisa Anda 
dapatkan disini. 

Jika ingin merasakan suasana yang 
lebih historis dengan arsitektur cantik, 
Madinat Jumeirah adalah jawaban 

ART HUNTiNG
Jika Anda ingin memborong 
benda-beda seni dari galeri-galeri 
seni terbaik di kota ini, kunjungi 
The Third Line di Al Khoz (di dekat 
Mall of The Emirates) atau XVA di 
Bastakiya. Sisakan uang Anda juga 
untuk berbelanja karpet, kilims 
dari Iran, Pakistan, Afghanistan, 
Turki, Maroko, dan lainnya. 
Jangan lupa juga lampu Aladdin 
yang ikonik dan boneka-boneka 
onta yang bisa anda temui di 
berbagai pusat suvenir.

bagi Anda. Dengan gaya dan suasana 
Timur Tengah tradisional yang kental, 
Anda seperti berada dalam kisah 1001 
Malam Arabia kuno dalam pengaturan 
yang megah. Hiruk pikuk pasar pun 
tetap terasa cantik dengan sinar 
matahari yang menyisip melalui 
lengkungan ukiran kayu menampilkan 
desain khas arsitektur Arab yang rumit. 
Madinat Jumeirah dilabeli sebagai 
souk modern dan mewah, berbeda 
dengan tipikal souk tradisional 
kebanyakan. Ia menjadi bagian dari 
kemegahan Madinat Jumeirah Resort. 
Di sini Anda juga bisa sambil 
menikmati restoran, kafe-kafe di tepi 
laut dan toko-toko terkemuka dari 
desainer seperti Lulu Guinnes dan 
Vilebrequin.
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