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Lihatlah geliat energinya
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Kami berterima kasih kepada suku Whadjuk Nyoongar,
Pemilik Tradisional tanah dan perairan
tempat berdirinya Kota Perth saat ini,
dan menghargai para Leluhur kami
di masa silam dan kini.

Perth adalah ibu kota sumber daya dan energi Kawasan Indo-Pasifik; sebuah pusat bisnis,
komersial, dan budaya yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat. Dengan iklimnya
yang tenteram, gaya hidup yang membuat iri, bentang tanah alami, dan warisan multibudaya,
tidak ada waktu sebaik saat ini untuk relokasi, berinvestasi, dan membangun bisnis Anda di
kota kosmopolitan kami.
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Beralih rupa
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Perth semakin berkembang. Laju perubahan dan perluasan yang baru dirasakan kali ini telah
menyulap kota tepi sungai kami dan menguatkan posisi Perth sebagai ibu kota kosmopolitan
yang kontemporer. Miliaran dolar telah diinvestasikan dalam proyek-proyek besar, mulai dari
tempat olahraga dan hiburan berkelas dunia yang mencolok hingga museum negara bagian
yang baru dan peningkatan bandara, serta pembangunan komersial dan perumahan yang
signifikan. Kota Perth tengah meremajakan ruang-ruang kota menjadi pusat-pusat baru yang
berkembang pesat, dengan taman, tempat umum, dan fasilitas yang memuliakan ciri-ciri dan
semangat alami Perth.
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Kemakmuran
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AUSTRALIA

WESTERN AUSTRALIA (WA)

Kami adalah sebuah negara progresif
dengan tenaga kerja terdidik dan
ekonomi terbuka yang melibatkan
dunia. Ekonomi negara kami yang
kuat, stabil, dan beragam menjadikan
Australia sebagai salah satu tempat
paling ramah dan menguntungkan
untuk bisnis internasional dan
investasi langsung asing (FDI).

Produk Negara Bruto (PNB) Western
Australia terus tumbuh menanggapi
permintaan yang meningkat
terhadap sumber daya mineral dan
energi, produk pertanian, serta jasa
profesional dan teknis kami. Hal ini
menjadikan Western Australia sebuah
proposisi nilai jangka panjang yang
luar biasa bagi para investor global.

PERTUMBUHAN EKONOMI

PNB WA

Ke-14

$259,4 M

Ke-28

35%

ekonomi terbesar di dunia berdasarkan
produk domestik bruto (PDB) dan salah
satu dari hanya dua negara OECD yang
berhasil menghindari resesi selama krisis
keuangan global. (IMF, PBB)

tahun ekspansi ekonomi yang tidak pernah
terjadi sebelum ini. PDB riil meningkat
sebesar 0,4 persen pada kuartal Maret
2019, mendongkrak laju tahunan ke 1,8
persen.
PERINGKAT AUSTRALIA

Ke-5

dari 186 negara dalam
Indeks Kebebasan Ekonomi
2019.

Ke-9

dari 25 negara dalam
Indeks Kepercayaan FDI
A.T. Kearney 2019.

PNB Western Australia pada 2017-2018
menyumbang 14 persen PDB.

LEBIH TINGGI
DARIPADA RATA-RATA NASIONAL

RERATA 10 TAHUN PNB WA

3,24%

Pertumbuhan PNB riil untuk Western
Australia mencapai rata-rata 3,24% selama
dekade 2007-2008 sampai 2017-2018.
Semua jumlah dolar dalam publikasi ini adalah AUD$
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Pada tahun 2018, bandara
Perth dinobatkan sebagai
Bandara Kota Ibu Kota ACCC
tahun ini. Penerbangan
langsung ke London
dimulai pada tahun 2018
dengan lama terbang 17
jam; Perth – London adalah
satu-satunya penerbangan
langsung Australia ke Eropa.
Penerbangan langsung yang
baru ke Tokyo dimulai pada
tanggal 1 September 2019
dengan lama terbang 9 jam
40 menit. Pelayanan langsung
ke Shanghai dan India sedang
dirundingkan. Semua ini
adalah perbatasan baru kami.
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“Dibandingkan dengan Brisbane, Sydney, dan
Melbourne, Perth jauh lebih dekat dengan
17 dari 20 kota terpadat di Asia. Kami juga
memiliki satu-satunya jasa penerbangan
langsung dari Eropa, sehingga wajar bagi
Perth untuk menjadi titik masuk ke Australia
bagi mayoritas penduduk dunia yang datang
baik untuk berbisnis, berlibur, maupun belajar.”
Kevin Brown, CEO Bandara Perth.

Di dalam
Zona

Perth terletak di zona waktu terpadat di dunia (WST/GMT +8
jam). Sekitar 60 persen populasi dunia beraktivitas dalam
selisih 1 jam, lebih dini atau lebih lambat, dari zona waktu
kami. Buatlah pangkalan di sini untuk menghubungkan bisnis
Anda dengan Kawasan Indo-Pasifik dan manfaatkan kemitraan
ekonomi dan perdagangan Western Australia yang kuat.

Lokasi Perth dan
kedekatannya dengan
pasar-pasar utama di
Afrika, Timur Tengah,
Inggris, Eropa, dan Asia
memungkinkan ekspor,
jasa, dan bakat intelektual
kami mencapai tujuantujuan ini dalam jangka
waktu lebih singkat.
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Zona waktu regional dan perkiraan lama terbang dari Perth
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Kondisi
Pertumbuhan

Perth beradaptasi dengan perubahan dalam
permintaan global, dan memperluas basis
ekonominya untuk merangkul lebih banyak
industri berbasis jasa, seperti pendidikan,
kesehatan, dan perhotelan.

Kununurra

POPULASI, WA

2,6JT
2,5JT

3,5%

Port Hedland
Karratha

Exmouth

LUAS DARATAN, WA

PREDIKSI PERTUMBUHAN EKONOMI

Derby

Broome

Tom Price

2019 -2020

Newman

TINGKAT KEBEKERJAAN WA

94,2%

Carnarvon

km2

Meekatharra

Geraldton

Juni 2019

POPULASI, GREATER PERTH

2,06JT

Warburton

Kalgoorlie
Perth
Bunbury
Margaret River

Esperance

Albany

PENDUDUK WA YANG TINGGAL DI KAWASAN GREATER PERTH

80%

PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI WA

P E N DIDIK AN
R ADIO AST R ONOMI
A GR OB ISN IS/ PA NGA N P REMI U M
P E N E LIT IAN MEDI S
TE K N O LO GI DA N I NOVA SI

Eucla

PRODUK NEGARA BRUTO

$259M

POPULASI KELAHIRAN LUAR NEGERI PERTH

37%

SEKTOR INDUSTRI UTAMA WA

S UMB E R DAYA
JASA
KON S T R UK S I
PA R I W I S ATA
P E R TA N I A N
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Perth

“Wesfarmers telah lama menjadi
penikmat manfaat karena
berpangkalan di WA. Kami
menyukainya karena bisa bebas dan
mandiri... Kami bisa memutuskan
sendiri dan menilai berbagai hal.
Kami memakai istilah ‘melangkah
menurut tabuhan gendangmu sendiri’...
Ini sebuah tempat tinggal yang
fenomenal.”
Richard Goyder, Kepala Woodside,
dan Mantan Direktur Pengelola Wesfarmers
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Keberhasilan ekonomi Perth selama 10 tahun terakhir telah melihat peningkatan mencolok dalam
jumlah perusahaan yang mendirikan atau memindahkan kantor pusat nasional dan internasional
mereka di sini, tren yang diperkirakan akan berlanjut sambil arti penting ekonomis kawasan IndoPasifik mendapat momentum yang lebih jauh. Tingginya tingkat investasi modal telah menciptakan
berbagai pilihan kualitas untuk akomodasi komersial, perumahan, dan perkantoran di CBD yang
berkembang pesat, dan untuk investasi di sektor-sektor seperti agrobisnis, infrastruktur, ritel,
pariwisata, pendidikan, properti, serta sumber daya dan energi.

KANTOR PUSAT GLOBAL

32,3%

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Australia (ASX) berkantor
pusat di Perth. Secara keseluruhan, angka ini merupakan proporsi
terbesar perusahaan pertambangan Australia yang beroperasi di
Afrika, Amerika Latin, Asia Tengah, dan banyak pasar lainnya.

185
716
71

772
444

Sumber: ASX, Juni 2019
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“Perth adalah pusat industri
minyak dan gas lepas pantai
Australia dan poros global
utama untuk kolaborasi, inovasi,
dan komersialisme produk dan
jasa yang berkontribusi besar
ke produktivitas dan kelestarian
industri”
Miranda Taylor, CEO, National Energy Resources Australia
(NERA)
Foto:
Seizin Woodside Energy
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Sumber Daya
dan Energi
KERAGAMAN

Western Australia adalah provinsi
pertambangan dan energi yang
paling beragam di dunia dan
produsen bijih besi terkemuka di
dunia.

PEMEKERJAAN SEKTOR

28,4%
orang yang bekerja di Perth
berprofesi di Jasa Pertambangan,
Profesional, Ilmiah, dan Teknis.

Perth adalah ibu kota energi dunia.
Digerakkan oleh kekayaan energi yang
melimpah, tenaga kerja terampil, dan
teknologi mutakhir Western Australia.
Kami adalah poros internasional yang
penting untuk sektor sumber daya energi
global.

LITIUM

PROYEK

Western Australia adalah pemimpin
dunia dalam ekspor litium dengan
13 proyek yang beroperasi, sedang
dibangun, atau dalam perencanaan
dengan nilai total $6,45 miliar.

SEKTOR METS

$113M

Pada bulan Maret 2019, Western
Australia memiliki proyek sumber daya
dengan komitmen pasti atau sedang
dibangun senilai $24,5 miliar, sementara
proyek yang sedang dipertimbangkan
bernilai dan $88,3 miliar.
KOMODITAS PENTING

$92 M
Sektor METS Australia menyumbang
$92 miliar Nilai Tambah Bruto (GVA)
dan $13 miliar ekspor dari METS
khusus selama masa 2017-2018. Sektor
METS mempekerjakan lebih dari
300.000 orang dan membelanjakan
lebih dari $1 miliar per tahun untuk
penelitian dan pengembangan.

Western Australia menghasilkan lebih
dari 50 ragam mineral dalam yang
jumlah komersial, dengan delapan di
antaranya di atas 5% output global
pada tahun 2018.
Litium 
Bijih Besi
Oksida Tanah Jarang
LNG 
Berlian 
Ilmenit 
Nikel
Emas

47% *
32,5%
17,6%
13,9%
10,7%
10,2%
6,5%
6,3%

*Estimasi Geoscience Australia 2017
Sektor Pertambangan, Peralatan, Teknologi, dan Jasa (METS)
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Foto:
Truk-truk Sistem Pengangkutan Otonom di tambang Rio Tinto West Angelas, Western Australia
Seizin Rio Tinto
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KANTOR PUSAT GLOBAL
Enam dari 10 perusahaan energi
internasional teratas dunia
berkantor pusat di Perth. Kawasan
ini adalah konsentrasi terbesar
Australia untuk kantor pusat
perusahaan sumber daya dan energi
global yang meliputi Chevron, Shell,
Rio Tinto, BHP, Woodside, dan
Inpex.

GAS ALAM CAIR

LNG

ENERGI TERBARUKAN
Western Australia memiliki sembilan
pembangkit energi terbarukan yang
menghasilkan listrik minimal 5 MW
dengan kapasitas gabungan 606,5
MW. Kapasitas energi terbarukan
kami tengah menuju lipat tiga dengan
penambahan 900 MW melalui proyekproyek baru di tingkat negara bagian.

DAYA TARIK INVESTASI

KE-1

Australia telah menjadi pemimpin
dunia dalam ekspor LNG sejak
November 2018, dengan sebagian
besar produksinya dari Western
Australia. Kapasitas LNG di Western
Australia telah berkembang menjadi
50 mtpa.

KONFERENSI BESAR

AOG

Perth menyelenggarakan Pameran
dan Konferensi Australasian Oil and
Gas (AOG) setiap tahunnya. Pada
tahun 2019, AOG menarik kedatangan
hampir 8.800 delegasi dari seantero
Australia dan 14 negara lainnya.

PERTH

KOTA ENERGI

KE-2

Perth menempati urutan ke-2 dari
83 yurisdiksi menurut Survei Indeks
Daya Tarik Investasi Perusahaan
Pertambangan Global 2018 yang
diadakan oleh Fraser Institute.

WAKTU PENGIRIMAN

8 HARI
Waktu pengiriman LNG dari Western
Australia ke Jepang dan Korea — lebih
pendek dan lebih hemat dibandingkan
dengan para pesaing di Nigeria, AS,
dan Qatar.

WECP

Dua puluh kota di seluruh dunia, yang
mencakup Perth sebagai anggota
pendiri, membentuk World Energy
Cities Partnership (WECP, Kemitraan
Kota Energi Dunia), yang mendorong
pertukaran pengetahuan industri,
strategi pembangunan ekonomi, dan
keahlian.
KOLABORASI

NERA

National Energy Resources Australia
(NERA) menciptakan peluang untuk
kolaborasi yang dipimpin oleh industri
guna meningkatkan daya saing
internasional sektor sumber daya
energi negara. Sebagai salah satu dari
enam Pusat Pertumbuhan Industri
Pemerintah Australia, NERA mendukung
pembangunan lestari di sektor minyak,
gas, gas lapisan batu bara, batu bara, dan
uranium.

17

Konektivitas
POPULASI

Sebagai kota yang terhubung
dan sangat hidup, Perth adalah
gerbang Australia ke Asia,
Timur Tengah, Afrika, dan Eropa,
dan satu-satunya Ibu Kota di
Lingkar Samudra Hindia.

PARIWISATA

$2,1M 5 JAM
dibelanjakan oleh pengunjung
internasional di Western
Australia pada tahun 2018.

60%
Australia termasuk Kawasan Oseania,
menaungi 0,5 persen populasi dunia.
Mitra-mitra dagang utama kami
berada di Asia, tempat 60 persen
populasi dunia berada.

lama terbang ke
Singapura.

949.000
pengunjung internasional ke Western Australia pada
tahun 2018; mayoritas berasal dari Inggris, Singapura,
Malaysia, Selandia Baru, AS, dan Cina.

KETERLIBATAN INTERNASIONAL

DEMOGRAFI

> 50%
Penduduk Kelas Menengah dunia
tinggal di Kawasan Asia Pasifik dan
persentase ini meningkat setiap
tahunnya. (OECD)

18

11

Hubungan Sister and Friendship City (Kota
Rekanan dan Persahabatan) dengan Perth di
seantero dunia: Chengdu, Houston, Kagoshima,
Kastellorizo, Nanjing, Perth (Skotlandia), Rhodes,
San Diego, Seocho, Taipei, dan Vasto. Perth juga
salah satu anggota pendiri World Energy Cities
Partnership.

19
maskapai udara
internasional terbang
antara Perth dan
berbagai tujuan global.

60

negara dengan
perwakilan resmi
pemerintah di Perth.
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Perdagangan
Western Australia adalah negara bagian perdagangan
dengan sebagian besar barang dan komoditas kami
diarahkan ke pasar ekspor.
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EKSPOR UTAMA WA DAN NILAINYA (2017-2018)

MINYAK BUMI1

BIJIH BESI

$62,3 miliar

EMAS

$33,8 miliar

$17,5 miliar

1 yang mencakup LNG, minyak mentah dan kondensat, serta LPG

ALUMINA

$8,7 miliar

GANDUM

$2,2 miliar

NIKEL

$2,6 miliar

LIMA TUJUAN EKSPOR UTAMA WA (2017-2018)

CINA

$68,4M

REPUBLIK KOREA
JEPANG
HONG KONG SAR

$8,6M
$23,1M

$7,0M

SINGAPURA $6,2M

EKSPOR JASA UTAMA WA

$2,3M
PERJALANAN PRIBADI

WA
MENGAPALKAN

$1,9M
PERJALANAN
PENDIDIKAN

$900Jt
PENGANGKUTAN

HASIL PERTANIAN WA YANG DIEKSPOR

42%
EKSPOR AUSTRALIA

80%

produk yang diekspor
senilai $7,4M pada
tahun 2018.
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“Destinasi paling menarik di dunia untuk tahun
mendatang.
Lokasi terpencil Perth telah menjadikan
lokasi berselancar-dan-berjemur Left Coast
semacam rahasia yang paling terjaga. Namun,
penerbangan nonstop baru dari London
memudahkan pelancong menemukan pantaipantai kelas dunia di Perth, kilang-kilang
anggur Lembah Swan di sekitaran, kawasan
pengembangan tepi laut Elizabeth Quay senilai
$2,6 miliar, dan hotel-hotel trendi urban.”
National Geographic Best Trip 2019
22

Kelayakhunian

PERINGKAT PERTH

Ke-1
Ke-3

Ke-14

Ekonomi kami yang makmur, pemandangan yang
indah, serta pelayanan pokok yang sangat baik,
seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan kelas
dunia, menjadikan Perth sebuah tempat ideal untuk
tinggal, bekerja, dan membangun pangkalan bagi
bisnis atau kantor pusat perusahaan Anda.

OBJEK WISATA

Ke-

Perth adalah ibu kota
yang paling terjangkau
untuk perumahan di
Australia.
Fringe Festival terbesar
di dunia. Fringe World
Festival digelar setiap
tahun bersama Perth
Festival, festival multiseni internasional
tahunan tertua di belahan
bumi selatan.
(dari 140 kota) dalam
survei tahunan Kota
Paling Layak Huni 2019
oleh The Economist
Intelligence Unit dengan
skor sempurna untuk
pelayanan kesehatan,
pendidikan, dan
infrastruktur.

National Geographic,
New York Times, dan
Forbes semuanya
mencantumkan Perth
dalam liburan terbaik di
dunia.

1

20Menit

berkendara dari Kota Perth ke deretan
pantai perawan, kilang anggur kelas
dunia, dan taman nasional yang
spektakuler.

SINAR MATAHARI

Sungai Margaret dinobatkan sebagai
destinasi nomor satu di Kawasan
Asia-Pasifik 2019 versi Lonely Planet.
Kawasan ini menyuguhkan samudra
biru yang jernih, garis pantai yang
asri, serta kilang anggur peraih
penghargaan. Sungai Margaret terletak
dalam salah satu dari hanya dua titik
sorot keragaman hayati yang mencolok
sedunia di Australia.
KUALITAS HIDUP
PERTH MENDUDUKI PUNCAK

8+
jam sinar matahari sepanjang tahun,
memberi Perth reputasi sebagai ibu
kota tercerah di Australia.

5%
lebih dari 450 kota di seluruh
dunia yang diperingkat oleh Survei
Kualitas Hidup Mercer.
(Maret 2019)
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Foto:
Pasar Senja Kaki Lima di Forrest Place, Perth
Seizin Tourism Western Australia
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“Bayangkan sebuah kota yang menjelmakan
semua kesempurnaan kota... deretan
taman dan tepi laut; kereta bawah tanah
yang bebas noda dan bus umum gratis;
menu restoran dengan pangan dan anggur
organik hasil bumi lokal; bar-bar keren di
jajaran gedung bersejarah; dan kemunculan
ini-itu, dari pasar petani hingga bioskop dan
yoga. Selamat datang di Perth.”
New York Times, AS, 2014
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Masyarakat

Perth adalah salah satu ibu kota paling
multibudaya Australia di salah satu negara
bagian yang paling beragam. Kami juga
digadang akan menjadi ibu kota terpadat ketiga
di Australia pada tahun 2028.

POPULASI
Populasi WA diperkirakan akan mencapai

3,07JT
3,5JT

2050: 3,5JT

PADA 2030 dan

2030: 3,07JT

PADA 2050

2017: 2,57JT

37%

Penduduk Western
Australia adalah
kelahiran luar negeri.

MEWAKILI LEBIH DARI
PENDIDIKAN

LEBIH DARI

50.000

MAHASISWA INTERNASIONAL MEMILIH
PERTH SEBAGAI TUJUAN PENDIDIKANNYA
TIAP TAHUN
Perth memiliki keragaman pasar
sumber internasional terbaik sebuah
kota di Australia.

200
KEBANGSAAN
DAN

270
BAHASA

Foto-foto:
Seizin Kota Perth dan Tourism Western
Australia
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Proyek-Proyek Besar

PERTH CITY LINK $1,36M

YAGAN SQUARE $73,5JT

WOODSIDE TOWER $400JT

Untuk kali pertama selama lebih
dari 100 tahun, pusat kota kembali
dihubungkan dengan Northbridge
dengan menenggelamkan jalur
kereta api dan terminal bus, dan
menumbuhkan kembali jantung kota.

Salah satu dari lokasi pertemuan dan
perayaan masyarakt paling populer di
kota; alun-alunnya juga menyuguhkan
tampilan pencahayaan kanopi yang
artistik dan sebuah menara layar
digital.

Kantor 32 lantai Woodside Petroleum
yang baru dibuka dan dibangun khusus
adalah gedung di Perth yang tercanggih
secara teknologi saat ini . Kantor ini
tengah dalam pembangunan Capital
Square senilai $1 miliar oleh AAIG.

MATAGARUP BRIDGE $91,5JT

OPTUS STADIUM $1,6M

FORREST CHASE $100JT

Sebuah jembatan pejalan kaki yang
baru yang melintasi Sungai Swan
menghubungkan kota, Optus Stadium,
dan kawasan makan, bermain, hiburan,
dan hotel Crown.

Tempat olahraga dan hiburan utama
Perth, menyediakan fasilitas mutakhir
dan pengalaman perdana sebagai
penggemar. Stadion ini telah menerima
banyak penghargaan yang mencakup
2019 Prix Versailles untuk kategori
Most Beautiful Sports Facility (Fasilitas
Olahraga Paling Menakjubkan).

Ruang publik dan ritel utama Perth, di
jantung Perth CBD, tengah menjalani
alih rupa besar-besaran.

Foto-foto:

Seizin Metropolitan Redevelopment Authority, Child and Adolescent Health Service, dan Western Australian Museum.
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Proyek-proyek metropolitan yang paling menarik dalam
sejarah negara bagian saat ini tengah dikerjakan dan
sedang mengubah pesat wajah kota. Berinvestasi dalam
infrastruktur adalah komitmen utama Pemerintah Western
Australia, sehingga membuka peluang signifikan bagi
keterlibatan sektor swasta dalam pengerjaannya.

PERTH CHILDREN’S HOSPITAL
Rumah sakit Perth terbaru senilai $1,2
miliar kini menyediakan 298 tempat
tidur untuk anak-anak hingga usia
16 tahun yang mencakup perawatan
bagi kasus-kasus medis terberat, serta
pelayanan sekunder.

PENINGKATAN RITEL PERTH CBD
$500JT
Pusat ritel Perth sedang mengalami
gelombang pembangunan besarbesaran senilai lebih dari $500 juta.

INFRASTRUKTUR HOTEL $3M
3.456 kamar baru telah rampung
dibangun sejak tahun 2012 dengan
2.415 kamar tambahan mendapat
komitmen pasti atau sedang dibangun
yang meliputi pembangunan baru,
pembangunan kembali, dan peremajaan.

ELIZABETH QUAY $2,6M

MUSEUM BARU UNTUK WA $396JT

ELIZABETH QUAY 

Pembangunan tepi laut yang ikonis,
yang menghubungkan kembali Sungai
Swan dengan kota, meliputi hotelhotel besar seperti Ritz Carlton dan
DoubleTree by Hilton.

Sebagai bagian terpadu transformasi
budaya berlanjut Perth, museum baru
untuk Perth akan menjadi gerbang
untuk menjelajahi Western Australia.

Rencana untuk renovasi terminal
bus Elizabeth Quay senilai $122 juta,
ditambah bangunan kantor delapan
lantai telah disetujui yang menyertakan
sewa ritel, pusat penitipan anak, parkir
sepeda, fasilitas akhir perjalanan,
pertamanan yang segar, dan teras
beratap.
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Perth dan Western Australia terus berkembang pesat mengikuti periode
pertumbuhan yang baru kali ini dirasakan. Dengan proyek infrastruktur
dan sumber daya utama senilai $125 miliar yang direncanakan atau
sedang berjalan, Perth mempertahankan posisinya sebagai tujuan ideal
untuk investasi dan migrasi bisnis.

WATERBANK $2,1M

METRONET $4M

FORRESTFIELD-AIRPORT LINK

Merombak rupa gerbang timur Perth
dengan peluang hunian, pariwisata,
dan komersial baru di tepi Sungai Swan
yang ikonis.

METRONET akan membantu mengubah
secara positif cara orang tinggal dan
bepergian di Perth, dengan kereta rel
penumpang baru dan hingga 18 stasiun
kereta rel baru.

Jalur kereta baru yang didanai
Pemerintah WA senilai $2 miliar,
meningkatkan koneksi ke dan dari
Bandara Perth dan pinggiran timur
kota, serta meningkatkan pariwisata
dan perjalanan bisnis.

BANDARA PERTH $2,5M

CHEVRON TOWER

NEXTDC $195JT

Konstruksi telah dimulai pada upaya
merombak wajah Bandara Perth, yang
mencakup lebih banyak transportasi
umum ke dan dari kota di ForrestfieldAirport Link.

Chevron Tower senilai $360 juta
akan menaungi lebih dari 50.000
meter persegi ruang kantor dengan
konstruksi diharapkan dimulai pada
Kuartal 1 2020.

Pusat data P1 Perth yang baru akan
mengusung sertifikasi emas tingkat
III Uptime Institute untuk kelestarian
operasional. Pusat data P1 akan
memberikan opsi konektivitas yang baru
ada sekarang ke AWS, Microsoft Azure,
IBM Cloud, dan Oracle Cloud, jaringan
operator dan penyedia jasa Australia,
secara langsung atau melalui AXON.

Foto-foto:
Seizin Metropolitan Redevelopment Authority, METRONET, Public Transport
Authority, dan NEXTDC.
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PERTH MASA DEPAN
Proyek-proyek tengara tanah terus
mendefinisikan kembali Perth dan
menghubungkan pusat ekonomi yang
berkembang dengan Sungai Swan yang
ikonis.

MUSEUM BARU UNTUK WA

PERTH CITY LINK

PERTH CITY LINK

YAGAN SQUARE

INVESTASI
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YAGAN SQUARE

OPTUS STADIUM

INVESTASI

INVESTASI

$5,3M $73JT

$1,6M

Luas Proyek:
Hunian:
Populasi Penghuni:
Komersial/Kantor/Ritel:
Ruang Terbuka Publik:
Pekerja:
Estimasi Tahun Penyelesaian:

Luas Proyek
Kapasitas (kursi):
Layar:
Gerai Makanan:
Rak Sepeda:
Pekerja:
Tahun Penyelesaian:

13,5ha
1.650
3.000
244.000m2
4,4ha
13.500
2020+

Luas Proyek:
Kapasitas Festival:
Gerai Makanan:
Tahun Penyelesaian:

1,1ha
45.000
25
2018

73ha
60.000
>1.000
70
600
5.800
2018

OPTUS STADIUM
WATERBANK

ELIZABETH QUAY

BANGUNAN KONSEPTUAL
Permohonan bangunan disetujui
Permohonan pembangunan dalam proses
Konsep desain
Permohonan pembangunan disetujui
Lokasi indikatif

ELIZABETH QUAY

MUSEUM BARU UNTUK WA

INVESTASI

INVESTASI

WATERBANK
INVESTASI

$2,6M $396JT $2,1M
Luas Proyek:
Hunian:
Kamar Hotel:
Populasi Penghuni:
Komersial/Kantor/Ritel:
Pekerja:
Estimasi Tahun Penyelesaian:

10ha
800
400
1.400
225.000m2
10.000
2026

Luas Proyek:
Ruang Galeri:
Pekerja:
Tahun Penyelesaian:

2,3ha
7.000m2
3.300
2020

Luas Proyek:
Hunian:
Populasi Penghuni:
Komersial/Kantor/Ritel:
Pekerja:
Estimasi Tahun Penyelesaian:

40ha
4.000
7.000
94.000m2
<6.000
2020+
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Pendidikan dan
Inovasi

Foto:
Pusat jauh ‘Mines of the Future’ Rio Tinto
memungkinkan operasi tambang di Pilbara
dikendalikan dari satu lokasi sentral yang
berjarak lebih dari 1.000 kilometer dari lokasi.
Courtesy of Rio Tinto
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Dari sektor sumber daya hingga agrobisnis kelas atas, pendidikan tinggi, sektor jasa,
dan penelitian medis, perusahaan-perusahaan Australia tertarik untuk berkolaborasi di
dalam dan luar negeri. Sebagai salah satu dari negara dengan tenaga kerja paling terdidik,
multibudaya, dan multibahasa di dunia, serta insentif pajak Australia yang tinggi untuk
litbang, Perth adalah sebuah ekosistem penelitian inovatif yang berkembang pesat dan
pusat usaha rintisan yang tumbuh subur. Di sinilah tempat untuk berinovasi.

PERTH BLOCKCHAIN CENTRE
Perth menjelma pesat menjadi poros
inovasi dengan pendirian pusat usaha
rintisan rantai blok (blockchain) khusus,
satu dari hanya sembilan sedunia. Perth
Blockchain Centre akan memberi para
wirausaha yang sepemikiran sebuah
lingkungan kolaboratif dan akses yang
meningkat ke modal, memungkinkan
perusahaan menambah skala di Perth.

PENDIDIKAN

TOP100

Universitas Western Australia masuk
peringkat 100 universitas terbaik sedunia
menurut peringkat QS untuk tahun 2019.

“ Berada di jantung kota menjadi langkah
yang positif sekaligus menguntungkan;
kedekatan dengan mitra-mitra industri
serta kemampuan menyelenggarakan
pertemuan terbukti sangat berharga
bagi cara kami berbisnis. Para tamu
internasional kami menghargai
perkembangan terbaru di kota ini dan
semua yang ditawarkan Perth. Berada
di zona waktu yang sama dengan Asia
membuat nyaman dari sudut pandang
perjalanan dan komunikasi.”
Geoff Ward, CEO dan MD Hazer Group Limited
(ASX: HZR).

PERINGKAT AUSTRALIA

Ke-1

Ke-1

dalam Global Creativity
Index (2015), dari 139 negara,
memimpin dalam talenta
global (pencapaian kelas dan
pendidikan kreatif).
Dalam Global Talent Index
dari 125 negara untuk tahun
2019 menurut INSEAD.

PEMBEBASAN PAJAK
Perundang-undangan federal yang
disahkan oleh Parlemen pada tahun
2016 mendukung usaha rintisan
yang inovatif dan berpotensi tumbuh
tinggi, sehingga memungkinkan
investor mendapat potongan
insentif pajak dan pembebasan pajak
keuntungan modal.

20%
OFSET INSENTIF PAJAK

(DENGAN PAGU $200.000) +
PEMBEBASAN PAJAK KEUNTUNGAN
MODAL 10 TAHUN
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Foto:
Ilustrasi seniman untuk larik apertur frekuensi rendah medan luas
SKA1. Seizin SKA Organisation/Eye Candy Animation
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“ Perth adalah rumah bagi teknologi masa
depan dengan jaringan bernas universitas
selaras dengan industri dan fasilitas penelitian
spesialis yang memberikan kecemerlangan
dalam otomasi, analitika, operasi jauh, dan
teknologi tapal depan (frontier) yang akan
menguntungkan Australia dan dunia.”

1JT

Mark Stickells, Direktur
Eksekutif, Pawsey
Supercomputing Centre

M2

LUAS WILAYAH TOTAL

KENDARAAN OTOMATIS

Proyek Square Kilometre Array
(SKA) adalah upaya internasional
untuk membangun teleskop radio
terbesar di dunia. Western Australia
adalah satu dari hanya dua lokasi
tuan-rumah di seluruh dunia.

Perth adalah satu dari hanya tiga
kota di dunia yang menguji beberapa
kendaraan penumpang tanpa
pengemudi yang dirancang untuk
jasa mobilitas urun- tumpangan atas
permintaan.

3/10

RUANG KERJA BERSAMA NASIONAL
PALING DIPUJI DI PERTH
Ruang kerja bersama di Perth
bertumbuh pada laju tahunan 11%,
dan dengan lebih dari separuh usaha
rintisan menggunakan fasilitas ini,
Perth menghadirkan lingkungan
yang membudidayakan wirausaha
tahap dini. Usaha rintisan
WA menerima pendanaan senilai
$294 juta sepanjang periode 20172018 dan negara bagian menerima
dua kali rata-rata nasional untuk
investasi malaikat (orang makmur
yang memodali usaha rintisan).

PAWSEY SUPERCOMPUTING CENTRE
Pawsey Supercomputing Centre akan
menerima suntikan dana $70 juta
untuk penggantian Magnus, sebuah
Cray XC40, salah satu komputer super
tercanggih di belahan bumi selatan,
dan Galaxy, yang dikhususkan untuk
persyaratan operasional teleskopteleskop pencari jalur SKA Australia:
Australian Square Kilometre Array
Pathfinder (ASKAP) dan Murchison
Widefield Array (MWA). Lebih dari
1.500 peneliti aktif dari seluruh
Australia menggunakan komputer
super Pawsey.

NEXTDC
Pusat data NEXTDC akan memberi
Perth konektivitas lestari yang baru
ada sekarang ke platform-platform
awan terbesar sedunia, jaringan
operator nasional dan penyedia jasa
Australia, serta akan mewadahi satusatunya sambungan langsung Perth
untuk Amazon Web Services (AWS)
Direct Connect dan Microsoft Azure
ExpressRoute.
TEKNOLOGI DISRUPTIF MCKINSEY
GLOBAL INSTITUTE
Western Australia terlibat dalam
penelitian dan inovasi terobosan
di garis depan 8 dari 12 teknologi
disruptif yang teridentifikasi, yang
meliputi otomasi kerja pengetahuan,
robotika canggih, kendaraan otonom
dan hampir otonom, Internet of Things
(IoT), penyimpanan energi, eksplorasi
dan pemulihan canggih minyak
dan gas, bahan canggih, dan energi
terbarukan.
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Ilmu Kedokteran
dan Hayati
HINGGA

43,5%
Sejak tahun 2008, sektor ilmu biologi
kedokteran di Perth telah menerima
dana lebih dari $7 miliar untuk
meningkatkan fasilitas rumah sakit
dan kesehatan.

Pusat Medis Queen Elizabeth II
adalah rumah bagi lebih dari
40 ragam organisasi yang
menyediakan pelayanan kesehatan,
penelitian, inovasi, dan pendidikan
bagi Perth dan dunia.

dana Litbang dikembalikan untuk
pengeluaran yang laik, yang
mencakup uji coba klinis, pembuatan
prototipe, dan jenis-jenis lain
kegiatan litbang di Perth.

Linear Clinical Research
menawarkan proses regulatif
yang dirampingkan untuk uji
klinis tanpa persyaratan obat
baru investigatif (IND).

Rumah bagi Australian National
Phenome Centre – satu-satunya
fasilitas dari jenisnya di belahan
bumi selatan.

+ 21

Lebih dari 21 institut dan
lembaga penelitian medis utama
berada di Perth.

180+

Perusahaan yang berkontribusi ke
ilmu hayati berbasis di Perth.
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“Kami memiliki sektor biomedis
yang mulai tumbuh pesat di
Western Australia dan hal ini
sungguh menarik... Kini kami
memiliki peluang fantastis
ini untuk menciptakan sektor
yang benar-benar baru dalam
ilmu hayati dan biomedis.”
Profesor Peter Klinken AC,
Kepala Ilmuwan Western Australia
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Investasi
Perth telah beralih rupa menjadi magnet bagi
migrasi dan investasi; kami kini memapankan
tempat kami di panggung global. Miliaran dana telah
diinvestasikan dalam pembangunan yang mengubah
cakrawala kota — menyediakan ruang kantor,
akomodasi, dan hotel baru bagi penduduk kota yang
bertambah dan jutaan wisatawan internasional dan
antar-negara bagian, yang tertarik oleh pesona unik
masyarakat dan tempat-tempat di Perth.

Terletak di salah satu dari negara teraman di dunia untuk
investasi, Perth adalah Ibu Kota yang tersambung internet
dan teraliri informasi, sehingga menawarkan fondasi yang
stabil dan makmur untuk menumbuhkan bisnis Anda. Di
pucuk Kawasan Indo-Pasifik, Western Australia menawarkan
peluang dan pasar yang bernas bagi produk dan jasa baru.
Perth adalah paduan sempurna kekuatan ekonomi, ketahanan,
dan keluwesan beradaptasi, yang memupuk budaya
yang beragam dan dinamis. Orang-orang yang berbakat,
pemerintah yang mendukung, kerangka kerja peraturan yang
konsisten, dan infrastruktur yang unggul semuanya berarti
tidak pernah ada waktu yang lebih tepat untuk berinvestasi di
Perth selain kini.
Dengan kerangka kerja perencanaan inovatif yang melandasi
aspirasi ekonominya, Kota Perth menawarkan transfer rasio
lahan warisan nasional dan bonus hingga 50 persen, konsesi
tarif, dan persyaratan kontribusi pengembang terbatas.
Dengan menawarkan jangka waktu persetujuan yang terdepan
di negara ini, lingkungan peraturan Perth sangat kompetitif
untuk memastikan kelayakan finansial proyek investasi Anda.
Sekaranglah masa bergeliat Perth.
40
40
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Kini
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Ubah bisnis dan gaya hidup Anda, dan pindahlah ke Perth.
Bermitra dengan Pemerintah Western Australia dan Federal,
Kota Perth berkomitmen untuk menarik investasi internasional,
menumbuhkan perdagangan luar negeri, dan membantu
perusahaan lokal berkembang dan tumbuh.

Kota Perth bekerja untuk mendukung secara aktif keputusan bisnis dan
investasi Anda dengan:
•

Berinteraksi dalam kemitraan kolaboratif dengan industri lokal,
Pemerintah Negara Bagian, dan Pemerintah Federal untuk
mendorong investasi ke dalam.

•

Mempromosikan Perth di dalam dan luar negeri sebagai pusat
bisnis internasional.

•

Mengumpulkan penelitian yang relevan dan membantu dalam uji
tuntas untuk mengidentifikasi dan memahami tren pasar industri
dan peluang yang ada.

•

Menyediakan pelayanan bisnis yang cocok untuk perusahaan lokal
dan membantu mereka mengakses pasar ekspor luar negeri.

•

Mengembangkan aliansi internasional yang kuat melalui World
Energy Cities Partnership (WECP) dan Sister Cities (Kota Saudara)
untuk membangun hubungan bisnis timbal balik.

•

Mendukung konferensi dan acara yang mempromosikan
kemampuan industri Perth dan peluang sektornya yang
berkembang.

•

Menerima secara rutin delegasi-delegasi internasional dengan
minat pada industri-industri utama Western Australia dan
mempromosikan peluang investasi.

•

Membantu menghubungkan perusahaan internasional dengan
bisnis, jaringan, dan lembaga pemerintah lokal; menyediakan data
dan dukungan bisnis di tingkat lokal, negara bagian, dan federal.

HUBUNGI KAMI
Tim Pengembangan Ekonomi Kota Perth ada di sini untuk
membantu Anda menganalisis peluang investasi Anda dan
mempermudah pengembangan bisnis Anda di Perth.
City of Perth
27 St Georges Terrace
Perth WA 6000
PO Box C120 Perth WA 6839\
ecodev@cityofperth.wa.gov.au
thinkperth.com.au

19-189 - 09.2019

Tel: +61 8 9461 1570
Faks: +61 8 9461 3083

Publikasi ini tersedia dalam format dan bahasa lain atas permintaan.
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