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Rekreasi

Kia ora! Selamat datang di Rotorua
Apa yang terpenting di dunia?
Orangnya! Orangnya! Semua orang!
He aha te mea nui o te ao?
He tangata! He tangata! He tangata!
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Lama berkendaraan dari/ke Rotorua:

Tahukah Anda?

Rotorua tidak
terpengaruh oleh
masalah kota besar

KE/DARI

Auckland

< 3 jam

KE/DARI

Hamilton

< 1.5 jam

KE/DARI

Whakapapa Ski field < 3 jam

KE/DARI

Tauranga

< 1 jam

KE/DARI

Napier

< 3 jam

Mengapa Rotorua?
Belajar, bermukim, dan bermain –
mengapa Anda akan sangat senang
di sini
Kia ora dan selamat datang di serambi
surga Selandia Baru.
Rotorua terletak di tengah North Island Selandia Baru sehingga membuatnya sebagai salah satu
kota yang paling mudah dijangkau di negara ini – karena itu, Anda dapat dengan mudah menikmati
perjalanan sehari dan perjalanan akhir pekan ke beberapa pantai selancar terbaik di Selandia Baru,
gerai belanja besar, lapangan ski, lapangan golf, kegiatan dan festival budaya.
Rotorua telah berhasil membangun reputasi sebagai tujuan yang menakjubkan, yang terkenal
dengan keramahan sambutannya – yang dalam bahasa Maori dinamakan ‘manaakitanga’. Sudah
bukan rahasia lagi bahwa Rotorua adalah jantung spiritual dan budaya Selandia Baru.

Brosur ini memberikan gambaran yang jelas mengenai
kota kami dan semua peluang yang tersedia bagi
Anda. Di Rotorua Anda bisa menjadi diri sendiri dan
menjadi orang yang Anda inginkan. Kami menawarkan
pendekatan belajar dan paket yang menyeluruh yang
mencakup:
• Pendidikan yang mengubah kehidupan
• Pengajaran berkelas dunia
• Peningkatan kemampuan bahasa Inggris Anda
secara lisan dan tulisan
• Membangun kepercayaan Anda
• Meningkatkan peluang kerja Anda
• Mengembangkan keterampilan sosial Anda
• Mengalami kebudayaan dan cara hidup baru; dan
• Mendapatkan whanau (keluarga) dan sahabat
seumur hidup
Anda tidak akan menyesal datang ke Rotorua. Jadi,
datanglah dan bergabunglah bersama kami di tempat
yang paling menarik dan nyaman di Selandia Baru.
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Fakta Singkat
Ekonomi
•
•
•

•
•

PDB $2 miliar
jumlah penduduk 70.000 jiwa
Kota multi-budaya yang sedang berkembang 7% Etnis Lainnya, 72% Eropa, 36% Maori (angka
ini berjumlah lebih dari 100% karena masyarakat
mengklasifikasikan diri dalam lebih dari satu kelompok
etnis)
Lebih dari 3 juta pengunjung per tahun
4 bidang usaha utama - kehutanan, panas bumi,
pariwisata, dan agrobisnis

Lingkungan
•
•
•
•
•
•
•
•

261.906 hektar – luas total wilayah
Daerah ini terdiri atas 41% hutan, 43% pertanian, 8%
danau
22-26ºC suhu rata-rata musim panas
10-16ºC suhu rata-rata musim dingin
18 danau vulkanik, 4 sungai besar
120 rawa
Lebih dari 20 ladong paras bumi
800 hektar cagar alam, kebun raya, dan taman
nasional yang gratis dan terbuka untuk umum

Infrastruktur dan layanan
•
•
•
•
•

Bandara Rotorua hanya 10 menit berkendaraan dari
pusat kota
Rumah sakit dan pusat kesehatan berbasis
pemerintah dan swasta yang sangat memadai
Fasilitas konferensi, museum, dan rekreasi ternama
Layanan bus setiap hari
Pendidikan berkualitas tinggi – TK sampai perguruan
tinggi

Kehidupan dan rekreasi
•
•
•
•
•
•
•

Lebih dari 100 kegiatan rekreasi yang dapat dilakukan
Lebih dari 100 tempat olahraga dan rekreasi
Lebih dari 30 kelompok seni dan kerajinan
Lebih dari 30 acara rakyat tahunan
Dua kelompok teater rakyat
1 surat kabar harian, 2 tabloid mingguan
Stasiun TV lokal, dan 3 jaringan radio

Tahukah Andha?kota

dala
Rotorua a
Baru
Selandia
i
d
u
a
n
a
d

2

3

alasan utama belajar, bermukim,
dan bermain di Rotorua
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Alasan 1

- Bernilai yang tinggi dan pembelajaran yang berkualitas

Nilai secara finansial
Rotorua menawarkan nilai finansial yang tinggi. Rotorua merupakan salah satu tujuan belajar yang
sangat diminati mahasiswa internasional di Selandia Baru. Pendidikan yang ditawarkan berkelas dunia
dan gaya hidupnya menarik perhatian orang muda dan dewasa dari seluruh dunia. Kami memiliki
sekolah, politeknik, lembaga pendidikan, dan sekolah bahasa Inggris berperingkat atas bagi Anda.
Program pendidikan bahasa Inggris privat di Rotorua lebih murah dibandingkan dengan di kota besar
dan biasanya menawarkan kelas yang lebih kecil. Karena jumlah siswa per kelas lebih sedikit, guru
atau instruktur bisa berinteraksi akrab dengan Anda.
Lembaga pendidikan kami meliputi:
Sekolah campuran laki-laki dan perempuan,
sekolah khusus perempuan dan khusus laki-laki,
ITP (Institut Teknologi dan Politeknik), PTE
(Lembaga Pendidikan Swasta), sekolah bahasa
Inggris dan sekolah karakter seperti sekolah yang
berkaitan dengan filsafat atau agama tertentu.
Lembaga pendidikan ini mencakup pendidikan
mulai setingkat SMP hingga program pendidikan
Master.

Tahukah Anda?

an resmi
Rotorua adalah tuju
program
yang menyediakan
yanan
pendidikan dan la
aik.
bahasa Inggris terb

Nilai
gaya hidup
Dengan perumahan yang berkualitas, infrastruktur
yang sangat baik, layanan kesehatan menyeluruh,
berbagai pilihan restoran dan fasilitas lainnya, serta
pendidikan yang baik dan lingkungan yang bersih
dan rapi, Rotorua sangat cocok untuk Anda.
Lokasi

Jumlah
Penduduk

Lama Cahaya
Matahari

Rotorua

70,000

2,117

Auckland

458,000

2,060

Wellington

201,000

2,065

Christchurch

379,000

2,100

Perbandingan daerah INFORMASI BERASAL DARI BADAN
STATISTIK DAN NIWA (Institut Penelitian Air dan Atmosfer
Nasional) SELANDIA BARU.

Tarif parkir dan harga BBM lebih murah di Rotorua dibandingkan dengan kota besar. Fasilitas
parkir gratis di semua sekolah dan berbagai tempat di pusat kota. Bagi mahasiswa yang
memperoleh SIM Selandia Baru, BBM yang lebih murah berarti Anda dapat menikmati
perjalanan hemat biaya di daerah ini, ke kota besar dan kota kecil di sekitarnya, atau ke daerah
yang lebih jauh.
Biaya hidup harian juga jauh lebih murah. Lembaga pendidikan yang dekat dengan
pemukiman penduduk di kota kami memungkinkan Anda ikut serta dalam berbagai
kegiatan rekreasi, budaya, dan olahraga.
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Pembelajaran yang berkualitas
Kemampuan Bahasa Inggris yang lancar adalah
bekal bagi orang untuk keluar dari rumah mereka
dan menjelajahi dunia yang lebih luas. Cara terbaik
untuk belajar bahasa Inggris adalah dengan
membaurkan diri sepenuhnya. Rotorua tidak semultibudaya Auckland, Wellington atau Christchurch.
Keuntungan dari keadaan seperti ini adalah Anda
akan lebih sering mempraktekkan berbicara bahasa
Inggris daripada berbicara dalam bahasa Anda
sendiri.
Kami tidak hanya mengajarkan bahasa Inggris,
kami juga membantu Anda agar lancar berbicara
dalam bahasa Inggris, slap untuk bekerja, belajar,
dan bermukim dengan baik di lingkungan yang
berbahasa Inggris.
Selain itu, Rotorua juga menawarkan Program
Kemahiran ESOL (Bahasa Inggris untuk Penutur
Bahasa Lain), kelas minat khusus, dan program
lokal lainnya, seperti bimbingan kerja. Kami dapat
memberikan bantuan dengan bahasa Inggris yang
dibutuhkan untuk memperoleh SIM, masuk TK dan
SD, atau memahami bahasa Inggris di tempat kerja.

Guru bahasa Inggris yang memenuhi syarat
Program pendidikan kami diajarkan oleh guru bahasa Inggris yang memenuhi syarat dan bergaji.
Layanan ‘Bimbingan ESOL di Rumah’ kami yang terkenal diberikan oleh sukarelawan yang telah
mengikuti program pelatihan sukarelawan bahasa Inggris Selandia Baru.

Jalur menuju pendidikan
selanjutnya atau peluang bekerja
Rotorua telah mecapai kesuksesan dalam
membantu siswa atau migran internasional
mencapai kefasihan bahasa Inggris – yang
memungkinkan mereka masuk sekolah menengah,
lembaga pendidikan swasta, politeknik, dan
universitas yang sangat baik di Selandia Baru atau
luar negeri.

“Belajar di sini merupakan pengalaman
paling mengesankan dalam hidup saya
.
Terima kasih atas semua yang telah And
a
lakukan bagi saya (kelas khusus, mem
bantu
saya…). Saya akan merekomendasika
n
Rotorua kepada siapa pun yang ingin
belajar bahasa Inggris dan saya harap
kita
akan berjumpa lagi di masa yang akan
datang.” Kaledonia Baru
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Alasan 2

- Gaya hidup luar rumah yang menakjubkan

Rotorua terkenal di seluruh dunia. Sejak tahun 1830an, para pengunjung internasional tertarik
menyaksikan keajaiban alam panas bumi alam, pengalaman budaya Maori, hutan, dan danau kota
ini. Kami menawarkan kegiatan rekreasi yang paling beragam dan terjangkau di Selandia Baru.
Kami puas menyenangkan semua orang dan banyak kegiatan yang tidak dipungut biaya.
Semuanya ada di sini:

• 18 danau, 4 sungai besar,
banyak sungai kecil dan
mata air
• Hutan asli yang eksotis
• Keajaiban panas bumi
• Kebudayaan Maori yang lestari
• Acara-acara yang semarak
• Tempat wisata ternama
• Keindahan alam
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“Saya senang di sini – semua mata pelajaran
dan semua kegiatan belajar di sini sangat
menantang – terutama drama. Keluarga
dimana saya tinggal sangat menyenangkan
dan saya beruntung mereka memberi saya
kesempatan untuk menunggang kuda hampir
setiap hari.” Jerman
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Kami ramah sepeda, yang berarti mudah dan
aman bersepeda ke sekolah atau ke tempat kerja.
Konektivitas jalur sepeda di pusat kota menjadi salah
satu program pembangunan di tahun 2015. Kami
memiliki fasilitas bus umum hemat biaya dan andal
yang melayani sebagian besar daerah pinggir kota
– sebuah cara yang dapat anda manfaatkan untuk
bepergian ke dan berkeliling kota.
Kebanyakan penduduk umumnya tinggal 10 menit
dari mana saja– rumah sahabat, sekolah, layanan
kesehatan dan layanan gigi, tempat kerja, pusat kota,
toko pinggir kota, kafe, tempat wisata, tempat parkir
dan lapangan olahraga, bandara, danau dan hutan. Ini
berarti Anda dapat pergi ke berbagai tempat dengan
cepat tanpa menghabiskan waktu di jalan atau
terjebak dalam kemacetan lalu lintas.

Tahukah Anda?

Rotorua adalah tempat
bersepeda gunung ternama di
Selandia Baru - dengan lebih
dari 130 km jalur yang dapat
dijelajahi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
galaman
“Belajar di Rotorua adalah pen
terbaik saya. Pembimbing dan
a
pengajarnya begitu ramah, suk
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u
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bahasa Inggris selama 8 bulan
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belajar bagaimana ber
an belajar
ulit
lain. Bagi saya tidak ada kes
di Selandia
di salah satu sekolah bahasa
Manajemen
Baru. Sekarang, saya belajar
Waiariki
Perhotelan di Institut Teknologi
e
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dan juga bekerja di Novotel
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kanan
Rotorua sebagai pelayan ma
ang
Jep
.”
minuman senior

Memancing
Berkemah
Berperahu
Berenang
Bersepeda gunung
Berburu
Mandi dan spa air panas
Bersepeda, berjalan, berlari
Berkayak, berkano, selancar
dayung dan berlayar
Menjelajah
Menunggang kuda
Bersepeda motor
Pasar siang dan malam
Memanggang daging di
pinggir danau
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Alasan 3

- Kota yang aman, kondusif, dan ramah keluarga

Dewan Kota kami melakukan survey penduduk
setiap tahun untuk mengetahui persepsi
mereka mengenai keamanan di kota ini.
Laporan tahun 2014 menunjukkan bahwa 83%
penduduk mengatakan kota ini ‘pasti’ sebagai
tempat tinggal yang aman. Sejak tahun 2010,
Rotorua juga menjadi salah satu dari 14
daerah di Selandia Baru yang diakui sebagai
‘lingkungan tempat tinggal internasional yang
aman’. Jadi, Anda dan keluarga akan merasa
yakin bahwa Anda datang ke kota yang sangat
memperhatikan keamanan penduduk dan
pendatang.
Pindah ke negara asing untuk belajar mungkin sulit, terutama jika kemampuan bahasa Inggris Anda
terbatas. Kami akan memberikan bantuan yang Anda butuhkan dan membantu Anda menyesuaikan
diri dengan kehidupan di Rotorua dengan cepat. Bagaimana kami dapat melakukan ini? Karena jumlah
penduduk kami kecil dan masyarakat kami sangat memperhatikan kenyamanan orang lain. Kami akan
memperhatikan anda dan meluangkan waktu untuk membuat anda merasakan kenyamanan hidup di
Rototua bagaikan tinggal di negeri sendiri.

Masyarakat yang ramah
Rotorua memiliki penduduk multi-budaya yang
terus bertambah dan Ada lebih dari 150 etnis dalam
masyarakat kami. Sebagai salah satu tujuan utama
bagi pendatang internasional di Selandia Baru,
penduduk kami yang lahir di Selandia Baru juga
semakin memahami dan menghargai budaya baru
dan tradisi serta Keyakinan orang lain.

Kota Modern
Karena industri pariwisata kami yang maju,
infrastruktur di Rotorua sangat lengkap untuk kota
berpenduduk kecil. Anda akan mendapat akses
untuk fasilitas sosial yang berkualitas seperti
Museum Rotorua, Taman Umum, Kolam Renang,
Stadion Internasional, Energy Events Centre (Pusat
Kegiatan Kota), dan Eat Streat (Pusat Kuliner) untuk
tujuan edukasi dan sosialisasi.

Tahukah Anda?
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“Saya belajar bahasa Inggris di Rotorua
selama hampir setahun. Ketika pertama
kali datang ke Rotorua saya sangat
cemas karena saya tidak bisa berbahasa
Inggris sama sekali dan saya hanya
sendirian. Para gurunya sangat ramah
dan saya mendapat banyak sahabat
internasional. Ketika saya mengalami
kesulitan saya bisa bicara dengan
sahabat dan guru saya dan mereka
membantu saya. Ini merupakan titik
balik dalam kehidupan saya.” Korea

Tahukah Anda?

Akses Wifi
Rotorua merupakan salah satu kota pertama
yang menyediakan layanan Internet broadband
serat optik. Anda dapat berkomunikasi
dan berbagi dengan keluarga mengenai
perkembangan studi dan berbagai pengalaman
yang menakjubkan secara teratur.

Layanan kesehatan

Rotorua merupakan salah satu
tempat paling terjangkau untuk
bermukim dan belajar di Selandia
Baru dibandingkan dengan
Auckland, Hamilton, Tauranga,
Christchurch dan Wellington

Rumah Sakit Rotorua menyediakan berbagai layanan kesehatan sekunder dan fasilitas khusus,
termasuk unit gawat darurat, unit pelayanan intensif, unit bedah dan ortopedi, unit perawatan jantung,
dan unit kesehatan umum. Berbagai layanan khusus yang biasanya tidak tersedia di daerah sebesar
Rotorua juga tersedia, termasuk bagian cuci darah, klinik mata, dan radiologi berperalatan lengkap,
dan unit rawat jalan kemoterapi. Untuk masalah kesehatan umum, Anda akan ditangani dengan baik
oleh dokter di fasilitas kesehatan yang terletak di pusat kota dan pinggiran kota sekitarnya.
“Sulit sekali bagi saya untuk menceritakan
pengalaman saya di Rotorua dalam beberapa kata.
Sebelum datang kemari, saya khawatir mengenai
kemampuan saya beradaptasi dengan segala hal
(sekolah, tempat tinggal, masyarakat…) Karena
ini pertama kali saya belajar di luar negeri dan
tinggal bersama suatu keluarga. Akan tetapi, saya
tidak lagi khawatir. Pertama, dengan sambutan
yang menakjubkan dari sekolah saya dan keluarga
tempat tinggal saya, saya dapat membaca di wajah
semua orang di Rotorua ‘selamat datang di Rotorua,
nikmati kunjungan Anda’. Suasana kekeluargaan di
sini sungguh luar biasa.”
Arab Saudi

Pilihan makanan dan minuman
Kami memiliki berbagai macam makanan, kafe, bar, dan
restoran. Jika anda memiliki kebutuhan makanan khusus, anda
akan ditempatkan pada satu keluarga yang dapat memenuhi
kebutuhan tersebut.
Keanekaragaman etnis kota ini sangat terlihat di Eat Street –
kawasan tertutup yang dihangatkan dengan panas bumi di
musim dingin. Untuk para mahasiswa, kami memiliki kilang bir
tradisional peraih penghargaan Crouchers, kilang anggur, dan
budaya minum kopi yang sudah mapan.
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Peluang kerja
Karena pentingnya Rotorua sebagai
tujuan pendatang internasional maka
perusahaan pariwisata dan perhotelan
sering membutuhkan berbagai
keterampilan bahasa di antara staf
mereka. Anda dapat mempraktekkan
bahasa Inggris Anda dengan para
pengunjung dari etnis atau negara yang
sama.
Bantuan untuk mencari lowongan kerja
paruh waktu dan purna waktu dapat
diberikan kepada Anda. Perekonomian
Rotorua yang beragam memudahkan
Anda mendekati perusahaan untuk
memperoleh pengalaman kerja di
berbagai industri dan sektor.

Tahukah Anda?

Rotorua merupakan
salah satu kota dengan
perekonomian paling
beragam di Selandia Baru
yang menawarkan lebih
banyak pilihan pekerjaan

Hubungi kami
Biarkan Education Rotorua membantu Anda
Silakan hubungi kami untuk mendapatkan informasi selanjutnya mengenai bermukim dan belajar
di Rotorua. Kami akan menghubungkan Anda dengan lembaga pendidikan, keluarga penampung,
dan jaringan sosial yang tepat.

Meri Gibson
Direktur Pemasaran
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Education Rotorua
Private Bag 3029, Mail Centre, Rotorua 3046
New Zealand
M: + 64 27 227 3979
E: info@studyinRotorua.NZ
W: studyinRotorua.NZ

Brosur ini disusun oleh Education Rotorua dengan informasi pendukung yang diberikan oleh Rotorua Lakes
Council, Destination Rotorua, dan dibantu oleh sumbangan dari berbagai pemangku kepentingan di masyarakat
Rotorua. Ini merupakan gambaran umum mengenai bermukim dan belajar di Rotorua dan kami sarankan
Anda melakukan penelitian sendiri untuk menyusun rencana dan membuat keputusan.
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Belajar di Rotorua,
Anda dapat menikmati...

