
Dubai (dalam bahasa Arab: ,دبيّ  Dubaīy) adalah satu 
dari tujuh emirat dan kota terpadat di Uni Emirat

Arab (UEA). Terletak di sepanjang pantai selatan Teluk
Persia di Jazirah Arab. Kotamadya Dubai sering disebut
Kota Dubai untuk membedakannya dari Dubai sebagai
negara bagian Uni Emirat Arab. Dokumen tertulis men-
yatakan keberadaan kota ini selama 150 tahun sebelum
pembentukan UEA. Dubai berbagi kekuasaan hukum,
politik, militer dan ekonomi dengan emirat lain dalam
lingkaran federal, meskipun setiap emirat memiliki yu-
risdiksi terhadap beberapa kekuasaan seperti penega-
kan hukum sipil dan pemantauan dan pembaharuan
fasilitas lokal.

Dubai memiliki populasi terbesar dan merupakan
emirat terbesar kedua menurut luasnya, setelah

Abu Dhabi. Dubai telah dipimpin oleh dinasti Al Mak-
toumsejak 1833. Pemimpinnnya saat ini, Mohammed bin
Rashid Al Maktoum, juga menjabat sebagai Perdana
Menteri dan Wakil Presiden UEA.
Dubai telah menarik perhatian dunia melalui proyek
real estat yang inovatif dan ajang olahraga. Hal ini men-
ingkatkan perhatian, bersamaan dengan kepentin-
gannya sebagai hub atau penghubung bisnis dunia, dan
telah juga mengangkat masalah hak asasi manusia men-
genai terlibatnya banyak tenaga kerja asing.
Dubai terletak di pantai Teluk Persia di Uni Emirat Arab
dan terletak 16 m di atas permukaan laut. Emirat Dubai
berbagi perbatasan dengan Abu Dhabi di selatan, Shar-
jah di timurlaut, dan Kesultanan Oman di tenggara. Du-
bai terletak di 25,2697°LU 55,3095°BT dan mencakup
wilayah seluas 4.114 km² (1.588 mi²).
Dubai terletak langsung di Gurun Arabia. Tetapi, to-
pografi Dubai sedikit berbeda dari bagian selatan UEA
dimana sebagian lanskap Dubai dipenuhi pola gurun

berpasir, sementara gurun berminyak mendominasi
sebagian besar wilayah selatan negara ini. Gurun ber-
pasir yang mengelilingi kota mendukung rumput liar
dan pohon palem kurma. Beberapa pohon asli seperti
palem kurma dan neem juga pohon impor seperti euka-
liptus tumbuh di taman nasional Dubai. Bustard hou-
bara, hyena bergaris, caracal, serigala gurun, elang dan
oryx Arab sangat umum di gurun Dubai. Dubai berada di
jalur migrasi antara Eropa, Asia dan Afrika, dan lebih
dari 320 burung migrasi melewati emirat ini pada
musim semi dan musim gugur. Perairan di Dubai adalah
rumah bagi lebih dari 300 spesies ikan, termasuk ham-
mour. Bandar Udara Internasional Dubai terletak disela-

tan Deira, sementara Palm Deira terletak di utara Deira
di Teluk Persia. Banyak musim real estat Dubai dipusat-
kan di barat Dubai Creek, di garis pantai Jumeirah. Pela-
buhan Rashid, Jebel Ali, Burj Al Arab, Palm Jumeirah dan
kumpulan zona bebas bertema seperti Business Bay se-
muanya terletak di wilayah ini. Lima rute utama — E 11
(Sheikh Zayed Road), E 311 (Emirates Road), E 44
(Dubai-Hatta Highway), E 77 (Dubai-Al Habab Road)
dan E 66 (Oud Metha Road) — membentang melalui
Dubai, menghubungkan kota ini dengan kota dan emirat
lainnya. Tambahannya, beberapa rute antarkota penting,
seperti D 89 (Al Maktoum Road/Airport Road), D 85
(Baniyas Road), D 75 (Sheikh Rashid Road), D 73 (Al
Dhiyafa Road), D 94(Jumeirah Road) dan D 92 (Al
Khaleej/Al Wasl Road) menghubungkan berbagai per-
mukiman di kota. Bagian timur dan barat kota di-
hubungkan oleh Jembatan Al Maktoum, Jembatan Al
Garhoud, Terowongan Al Shindagha, Penyeberangan
Business Bay dan Jembatan Terapung. Narasi bersumber
dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Dubai], berikutnya
akan tersaji parade Dubai dalam gambar.
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