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Informasi Umum
 

BrusselIBU KOTA

KEPADATAN POPULASI

363 orang/km²

LUAS DAERAH

30.528 km²

NEGARA – NEGARA TETANGGA

Perancis
Jerman
Belanda
Luksemburg

POPULASI

11.099.554
penduduk

MATA UANG

€

Euro

BAHASA RESMI

Belanda

Jerman

Perancis



1. Gereja Sint Pieters, Leuven
2. Benteng, Dinant
3. Brugge
4. Menara Lonceng, Tournai
5. Bouillon
6. Rue des Bouchers, Brussel
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Belgia 
Negara wilayah-wilayah
 
Belgia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari tiga Ko-
munitas (Komunitas Flandria, Komunitas Perancis, dan Komunitas 
Berbahasa Jerman) serta tiga wilayah (Wilayah-Ibukota Brussel, 
Wilayah Flandria dan Wilayah Wallonia).

Institusi federal utamanya adalah permerintahan federal dan
parlemen federal, dan para Komunitas serta Wilayah juga memi-
liki badan-badan legislatif dan eksekutif mereka sendiri.

Kekuatan utama dari Komunitas-komunitas di Belgia, adalah pem-
batasan yang berdasar pada bahasa, berhubungan dengan edu-
kasi, budaya, dukungan terhadap para muda dan aspek tertentu 
mengenai kebijakan kesehatan.
 
Ketiga wilayah tersebut memiliki kekuatan atas ‘perihal menyang-
kut teritorial’, Seperti pekerjaan umum, agrikultur, ketenagaker-
jaan, perencanaan dan lingkungan.
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1. Wilayah Flandria
2. Wilayah-Ibukota Brussel
3. Wilayah Wallonia
4. Komunitas Flandria
5. Komunitas Perancis
6. Komunitas Berbahasa Jerman
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Monarki Belgia 
Konstitusi Belgia adalah monarki.

Raja Philippe, yang berkuasa saat ini,adalah Raja Ketujuh 
dari rakyat Belgia. Dalam dunia politik sang Raja tidak me-
miliki kekuatan sendiri tetapi bertindak dengan berkonsul-
tasi dengan para menteri di pemerintahan. Dalam men-
jalankan tugasnya, sang Raja berinteraksi dengan banyak 
perwakilan dari masyarakat Belgia.

Raja dan Ratu dan para bangsawan lainnya juga mewakili 
Belgia di luar negeri (kunjungan kenegaraan, misi-misi 
ekonomi dan pertemuan-pertemuan internasional), se-
mentara di negerinya sendiri terus menjalin hubungan 
baik dengan rakyatnya dan mempromosikan kegiatan-keg-
iatan publik atau pribadi demi kemajuan masyarakat.

Raja dan Ratu Belgia



Liburan di Belgia
 
Flandria memiliki wilayah dengan banyak kota dan pelabuhan serta berlansekap cukup datar, sementara Wallonia  lebih berkontur 
perbukitan, terutama di daerah selatan dengan Ardennes, yang keindahan alamnya banyak dikagumi para turis mancanegara. Belgia 
menawarkan banyak beragam tempat berlibur, termasuk menjelajahi hutan Ardennes dan menyusuri Plateau des Fagnes, cantiknya 
Pantai Laut Utara, bersepeda, berkuda dan berperahu, lapangan golf, taman hiburan, kastil dan puri, pertujukan dan pekan raya 
internasional, pasar loak dan barang antik. Belgia juga merupakan tuan rumah dari banyak festival musik dan makanan dengan be-
ragam selera rasa, seperti Tomorrowland, Rock Werchter, Couleur Café dan Dour. Selalu ada sesuatu bagi setiap orang – dan sangat 
mudah ditemui!
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1. Festival  layang-layang, Oostende
2. Ardennes Belgia
3. Kastil Jehay
4. Tomorrowland



Warisan
 
Belgia sangat kaya dengan beragam karya besar arsitektur  
yang menjadi saksi dari gaya-gaya terbaik yang diadopsi para 
arsitek dari masa ke masa. Di masa Abad Pertengahan, katedral 
dan menara lonceng banyak didirikan yang hingga kini masih 
dapat dikagumi di kota-kota seni Belgia, dan jangan lupa den-
gan berbagai kastil yang tersebar di seluruh negeri. Di abad 
20, Brussel menjadi pusat dari pergerakan Art Nouveau.

Monumen-monumen keagamaan yang mengagumkan seka-
ligus menginspirasi, secara hati-hati dilestarikan dan dibuka un-
tuk umum, memanjakan pengunjung dengan suasana damain-
ya perumahan biarawati Belgia atau mencicipi bir dan keju 
Trappist yang dibuat para biarawan di biara salah satu negeri.

Belgia juga menjaga warisan dari peperangan di masa lalu, 
dalam bentuk memorial, situs-situs bersejarah, pemakaman 
dan pementasan-kembali peristiwa bersejarah.

Grote Markt, Antwerpen

Sebagian besar kota-kota Belgia  
amatlah tua, beberapa bahkan berusia 

lebih dari 2000 tahun



Keragaman
dan multikulturalisme
 
Belgia selalu terbuka terhadap para migran dari luar, den-
gan warga dari berbagai bangsa yang telah beranak cucu 
dari masa ke masa,  diantaranya adalah tokoh-tokoh terk-
enal dan intelktual seperti Karl Marx, Victor Hugo, Alexan-
dre Dumas, Charles Baudelaire dan Auguste Rodin.

Terletak di pusat benua Eropa dan persimpangan antara 
bangsa-bangsa Latin dan Jerman, keragaman bahasanya 
dan kebebasan politik, sosial dan agamanya telah me-
nyumbang karakteristik kosmopolitan pada Belgia  dan 
membuatnya menjadi masyarakat multikultural dengan 
toleransi tinggi.

Parade Zinneke
Festival-festival  di Brussel ini melibatkan banyak perkumpulan,  
sekolah dan komunitas untuk bekerjasama dalam kegiatan-kegiatan.



Negeri para legenda…
dengan adrenalin berlimpah
 
Bersepeda adalah salah satu olahraga favorit para warga, dan kepop-
ulerannya dapat dilihat dari lomba-lomba klasik besar yang diadakan 
di Belgia, seperti Liège-Bastogne-Liège, Gent-Wevelgem, Ronde van 
Vlaanderen dan La Flèche Wallonne.

Olahraga popular lainnya, terntu saja adalah, sepak bola. banyak dari
anggota tim nasional Belgia (dikenal sebagai ‘Red Devils’), seperti
Romelu Lukaku, Marouane Fellaini, Vincent Kompany, Eden
Hazard dan Kevin De Bruyne, bermain untuk klub-klub utama di luar 
negeri.

Belgia juga menduduki peringkat atas di olahraga lainnya, misalnya 
tenis, hockey dan judo, juga pada kompetisi-kompetisi internasional. 
Memorial Van Damme, misalnya, dianggap sebagai salah satu dari 
perhelatan atletik utama dunia.

Satu hal lagi,  Belgia juga terkenal bagi para penggemar Formula 1 
Grand Prix-nya yang diadakan di Spa-Francorchamps, yang dianggap 
sebagai sirkuit balap Formula 1 paling menarik di dunia

1. Tur Flandia           
2. Red Devils
3. Sirkuit Spa-Francorchamps      
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Belgia - 
negeri yang subur dengan bakat kreatif
Sinema
yang special mengenai dunia perfilman Belgia adalah bagaimana mere-
ka menampilkan panorama masyarakat dan kemanusiaan dengan rea-
lisme yang mengagumkan, bercerita tantang kehidupan
orang nyata. Sebuah generasi pembuat film dan aktor serta aktris baru 
mendapatkan reputasi atas pencapaian mereka, beberapa mendapatkan 
penghargaan di Cannes (Palmes d’Or) dan Hollywood (Oscars). Brussel 
dan Brugge juga merupakan lokasi shooting untuk para sineas terke-
muka.

„Seni ke sembilan“
Sebagai rumah dari Comic Strip nomor satu di dunia, Belgia memiliki 
konsentrasi tertinggi penulis Comic Strip antara lain, yang mengikuti 
jejak Hergé (Tintin), Peyo (Smurf), Edgar P. Jacobs (Blake dan Mortimer), 
Morris (Lucky Luke) dan Bob De Moor (Barelli, Cori le Moussaillon), Willy 
Vandersteen (Suske dan Wiske).

Lukisan
Karya-karya besar dari  Master Pelukis Flandria Tua, seperti Peter Paul 
Rubens, Pieter Bruegel, Jan Van Eyck dan Anthony Van Dyck, dan para 
seniman baru seperti, Paul Delvaux  dan René Magritte
Dapat dilihat sampai saat ini di museum-museum dan galeri seni di 
seluruh dunia,.

Festival Musik
Pertunjukan-pertunjukan musik internasional dimeriahkan oleh para artis 
berbakat Belgia seperti,  Stromae, Milow, Selah  Sue dan Hooverphonic.
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Jazz
Belgia adalah negeri para musisi jazz dan merupakan negeri asal 
Adolphe Sax, pencipta dari alat musik yang memakai namanya, 
saksofon.

Busana
Didukung tradisi panjang keahlian dan kombinasi dari kreativitas 
dan keberanian mengambil sedikit resiko, kreasi para perancang 
busana Belgia kini telah menjadi fitur reguler pada catwalks dan 
pada pameran busana terkemuka dunia.

Desain
Baik membuat rancangan untuk  perabot atau dekorasi,  para 
desainer Belgia senang untuk membuat terobosan dengan cara 
memadukan gaya dan mengaburkan pakem tradisional. Dunia  
industri otomotif adalah salah satu sector di mana desainer
Belgia telah mengukir reputasinya sendiri.

Sastra
Hugo Claus, Georges Simenon (yang membuat Inspektur Mai-
gret)  dan Amélie  Nothomb hanyalah beberapa dari daftar pan-
jang dari penulis Belgia yang terentang sejak abad 19 hingga  
hari ini, dengan beberapa karya novelis Belgia yang telah diter-
jemahkan kedalam beragam bahasa di dunia.

Inovasi Industri
Belgia memasok pelanggan di seluruh dunia  dengan lokomotif 
uap, kapal uap dan perlengkapan industri berat lainnya. Dina-
mo soda dan Bakelite dan banyak item praktis lainnya dicipta-
kan oleh orang Belgia atau mereka yang berasal dari Belgia.

1. Grouchy Smurf karya Peyo
2. Stromae
3.  Pieter Bruegel
4. Aaron  Eckhart  memfilmkan The Expatriate in Brussel
5.  Transformasi Rhombic Dodecahedron (Xavier De Clippeleir) di
 Belgia adalah desain pada saat Milan Design Week 2014
6. Koleksi musim panas Dries Van Noten 2014
7.  Saksofon E-flat alto dibuat oleh Adolphe Sax pada tahun 1863, Museum 

Alat Musik, Brussel 
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Negeri
citarasa masakan
 
Belgia adalah negeri dengan beragam jenis bir dan minuman ragi lainnya. Tidak ada tempat 
lain di dunia di mana anda bisa menemukan begitu banyak bir  lokal otentik dengan beragam 
rasa dan aroma.  Demikianlah, hanya terdapat 10 bir Trappist di dunia, 6 dari mereka dapat 
ditemukan di Belgia, diolah oleh para biarawan di biara-biara mereka.

Kekhasan Belgia lainnya adalah cokelat, yang mendunia dengan kualitas dan rasanya yang 
tidak tertandingi. Disamping cokelat masih ada dua penganan manis lainnya yang identik den-
gan Belgia yaitu wafel dan spekulas.

Lebih jauh, kentang goreng Belgia yang dijual di kedai (friteries/frituren), adalah sebuah war-
isan nasional dan cara membuatnya amat dijaga  kerahasiannya.

Orang Belgia juga pionir dalam hal pembuatan keju. Dengan sekitar 300 varian keju, Belgia 
amat bangga dengan reputasinya sebagai negeri pembuat keju.

Belgia adalah  
 negeri dengan  
paling banyak 

restoran berbintang  
per km² di seluruh 

dunia



Foklor
Merefleksikan kecintaan masyarakat Belgia akan makanan, minu-
man dan kehidupan yang baik, semua perayaan populer diadakan 
di seluruh negeri sepanjang tahunnya, termasuk karnaval, perayaan 
keagamaan dan peringatan-peringatan sejarah. Setiap kota dan desa 
memiliki tradisinya sendiri dan mengadakan perayaannya sendiri. 
Bersama-sama dengan keluarga dan perkumpulan menghabiskan 
waktu berbulan-bulan untuk mempersiapkan acara acara tersebut, dari 
rakyat untuk rakyat.

Foklor Belgia dan tradisinya yang terpelihara diwariskan secara religius 
dari generasi ke generasi, dan dalam banyak kasus (misalnya, Aalst Car-
naval,  ”Gilles” di Binche Carnaval, Pawai raksasa, binatang dan naga di 
Ath, Brussel, Dendermonde, Mechelen dan Mons juga Meyboom di 
Brussel, dan pawai Darah Suci  di Brugge) telah diakui 
UNESCO sebagai Kultur Kemanusiaan Tak 
Berwujud.

Belgia memiliki 
banyak festival
sebanyak kota

dan desa-desanya!

1. Aalst Carnaval
2. Rose Senin di Eupen
3.Ducasse Festival di Ath
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Penelitian ilmiah
Belgia terlibat dalam banyak program ilmiah internasional, contohnya di bidang pe-
nelitian nuklir di Pusat Riset Nuklir Eropa(CERN), penelitian eksplorasi luar angkasa, 
dan lingkungan di Stasiun Putri Elisabeth di Antartika, sementara di bidang lainnya, 
seperti nanoteknologi, bioteknologi dan penelitian vaksinasi, juga melibatkan para 
ilmuwan Belgia.
 
Sumber utama dari keahlian saintifik Belgia adalah perguruan tinggi mereka, yang 
dengan kegigihan mereka, berhasil menuai hasil dari penelitian berharga tersebut. 
Contohnya penggunaan terapi proton untuk mengobati kanker mungkin merupakan 
pencapaian ekonomis dan ilmiah paling besar di dunial ilmu pengetahuan.

Ilmuwan Belgia secara reguler memenangkan penghargaan tertinggi di bidang 
ilmiah, penghargaan Nobel, bagi kualitas  penelitian mereka, seperti yang terbaru 
ini, François Englert yang dianugerahi penghargaan Nobel di bidang Fisika pada 
tahun 2013 untuk karyanya yaitu Boson Higgs (atau partikel Higgs) bersama dengan 
ilmuwan Inggris Peter Higgs.

1. Solar impulse
2.  Raja dan Putri Elisabeth mengunjungi pameran the Inside di Brussel
3.  Sistem ekstraksi dikembangkan untuk proyek pada proses penemuan 

Higgs  boson, CERN, Jenewa
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Brussel - 
sebuah kota internasional
Lebih dari 1.000 organisasi internasional publik dan pribadi telah mendiri-
kan kantor pusatnya di Brussel, ibukota Belgia. Diantaranya adalah institu-
si-institusi Uni Eropa (UE) dan Organisasi Atlantik Utara (NATO).

Keberadaan dari organisasi internasional ini menandakan bahwa Brus-
sel memiliki salah satu komunitas diplomat dan  jurnalis asing terbesar di 
dunia. Brussel juga menarik bagi banyak profesional, para anggota think 
tanks, akademisi, para ahli dan pendidik, serta perusahaan-perusahaan 
layanan internasional dan multinasional.

Ibukota Belgia juga 
 merupakan salah satu tempat 

konferensi tingkat dunia



Jantungnya Eropa
Uni Eropa adalah bagian dari keseharian Belgia dalam beberapa hal.

Sejumlah institusi Eropa, seperti misalnya Komisi Eropa (yang berkan-
tor pusat di Gedung Berlaymont)  dan Dewan Eropa (berkantor di 
Gedung Justus Lipsius),  yang mempekerjakan ribuan petugas sipil 
Eropa, berbasis di Brussel – yang oleh sebab itu sering disebut sebagai 
‘Ibukota Eropa’.

Brussel secara reguler menjadi tuan rumah untuk pertemuan-perte-
muan tingkat tinggi Parlemen Eropa, juga sesi-sesi besar Parlemen 
Eropa dan rapat-rapat komite parlemen Eropa.

Belgia terus bekerja untuk memperluas dan memperdalam integrasi 
Eropa, dan para politisi Belgia telah memainkan peran penting dalam 
pengembangan Uni Eropa.

Kesemuanya ini berarti Eropa amatlah dekat dengan hati rakyat Belgia.

Belgia adalah salah satu dari 
enam pendiri dari Uni Eropa 

yang dikenal sekarang



Belgia adalam pemain kunci ekonomi dunia, berada di urutan 13 untuk export dan import pada daftar 
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di tahun 2012.

Bukan hanya itu, Belgia merupakan salah satu negeri paling populer bagi para investor, menarik milya-
ran euro investasi asing setiap tahunnya.

Sebuah perusahaan di Belgia memiliki akses kepada 200 juta konsumen dalam radius hanya 500 km, 
berkat letak geografisnya yang terpusat dan infrastruktur logistiknya yang berkualitas tinggi,  yang 
mencakup jaringan pelabuhan laut dan darat, kanal-kanal, pelabuhan udara, rel kereta dan jalan 
raya, dengan sistim transportasi yang secara terus menerus disesuaikan demi kebutuhan ekonomi. 
Sebagai contoh pelabuhan Antwerpen adalah pelabuhan terbesar kedua di Eropa  dan memiliki 
komplek petrokimia terbesar di Eropa. Antwerpen adalah pusatnya intan di dunia, dengan per-
bendaharaan sekitar 80% intan mentah dan 50% intan yang telah dipotong. 

Terdapat banyak faktor lain juga di belakang kesuksesan Belgia, misalnya tenaga kerja yang 
memiliki keahlian tinggi, multibahasa dan fleksibel, keinginan untuk terlibat dengan  para 
pengambil keputusan tingkat internasional di Brussel, tuan rumah dari insentif keuangan dan 
pajak, harga properti yang terjangkau, keramahan Belgia yang legendaris dan jaminan sosial 
yang sangat baik. 

Temukan informasi lebih lanjut di  www.investinbelgium.eu

Negeri yang menarik untuk investasi
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