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Kota Raya Seattle: 
Kota yang Terbaik di Amerika Serikat untuk Usaha Internasional 
Baru-baru ini majalah fortune menamakan Seattle sebagai kota Amerika Serikat yang 
terbaik untuk usaha. Dalam penyelidikan pendapat 900 pengurus usaha, kota Seattle 
dipilih sebagai kota yang paling bersaingan di pasaran sedunia dibandingkan dengan 
kota-kota seperti New York, Atlanta, San Francisco dan 56 daerah lain. Kota Seattle 
dipilih mereka karena letak geografisnya, fasilitas angkutan internasionalnya, tenaga 
kerjanya yang terampil dan berpendidikan serta mutu kehidupannya yang tinggi sekali. 

Kota Raya Seattle:  
Persimpangan perniagaan 
Boeing, Weyerhaeuser, Microsoft. Perusahaan di Kota Raya Seattle berhubungan lebih 
erat dengan perniagaan internasional dibandingkan dengan perusahaan didaerah-
daerah lain di Amerika Serikat. Negara bagian Washington mengekspor, rata-rata per 
orang, hampir 4 (empat) kali tingkat nasional kalau dipukul rata. Seattle adalah pusat 
pelayanan keuangan dan pemasaran sedunia di wilayah Barat laut Amerika Serikat dan 
merupakan sebuah poros perniagaan sedunia. 

Kota Raya Seattle:  
Persimpangan Angkutan 
Kota Raya Seattle adalah pintu gerbang yang paling diandalkan dan hemat ke seluruh 
dunia. Pelabuhan Seattle, yang berdagang dengan lebih dari 130 (seratus tiga puluh) 
negara, merupakan pelabuhan kemas yang keempat di Amerika Serikat. Bandar Udara 
Kota Seattle, yang dilayani oleh lebih dari 40 (empat puluh) perusahaan penerbangan, 
adalah pintu gerbang yang kedelapan terbesar ke Asia dan Eropa. Hampir sama jauh-
nya naik pesawat terbang dari pusat-pusat perniagaan Eropa dan Asia-Pasifik, Kota 
Raya Seattle terletak di tempat yang tidak ada bandingannya, yaitu persimpangan 
dunia. 

Kota Raya Seattle:  
Ekonomi Masa Depan 
Daerah kami menyambut tantangan ekonomi masa depan. Industri komputer dan 
teknologi lanjutan yang makin berkembang di daerah Kota Raya Seattle memperguna-
kan ilmu pengetahuan besok untuk memecahkan persoalon hari ini. Dengan konsen-
trasi lembaga-lembaga penelitiannya, tenaga kerjanya yang berpendidikan, pasaran 
wilayahnya yang besar serta hubungan internasionalnya, Kota Raya Seattle sudah terke-
nal sebagai tempat teknologi baru dapat diperkembangkan, diproduksi serta dipasar-
kan. 
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Kota Raya Seattle:  
Persimpangan bangsa dan kebudayaan 
Kunci keberhasilan ekonomis Kota Seattle adalah tenaga kerjanya yang dinamis dan 
beraneka-ragam. Tergolong di antara kota-kota Amerika Serikat yang paling tinggi ting-
kat penduduknya yang lulusan Sekolah Menengah Atas, Kota Raya Seattle tergolong 
juga dekat puncak tingkat penduduknya yang lulusan Universitas. Salah satu cirinya 
yang paling kuat adalah keaneka ragam-etnisan penduduknya. Kota Raya Seattle ada-
lah persimpangan bangsa dan kebudayaan seluruh dunia. 

Untuk informasi lanjutan 
Kalau ada lagi yang ingin Anda tanyakan tentang daerah Kota Raya Seattle, harap 
hubungi Perhimpunan Pengembangan Perdagangan Kota Raya Seattle. Kami merupa-
kan persekutuan yang terdiri atas Kota Seattle, Pelabuhan Seattle, Pemerintahan Kabu-
paten King, serikat sekerja, serta Kamar Dagang dan Industri Kota Raya Seattle. Melalui 
pembinaan perdagangan serta kegiatan lain, perhimpunan ini membaktikan tenaganya 
untuk menjadikan wilayah ini salah satu pintu gerbang internasional dan pusat perni-
agaan Amerika Utara yang terunggul. 

Perhimpunan Pengembangan Perdagangan Kota Raya Seattle  
1301 Fifth Avenue, Suite 2500 
Seattle, Washington, 98101 USA 
Tel: (206) 389-7301 
Fax: (206) 624-5689 
E-mail: tdags@seattlechamber.com

http://www.seattletradealliance.com

