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Pemerintah Indonesia telah mengurangi batasan-batasan terhadap investasi langsung 

dari luar negeri (FDI) dan lebih memberdayakan Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM) untuk menjadi solusi-satu-pintu untuk memfasilitasi FDI. Jika inisiatif tersebut 

telah dapat memperbaikai proses penanaman modal (investasi), pemerintah dapat 

mengalihkan fokusnya kepada bagaimana BPKM dan pemangku kepentingan lainnya 

dapat secara proaktif mempromosikan Indonesia dengan lebih efektif lagi kepada 

investor asing, dan tidak hanya memandu mereka melalui proses regulasi yang 

diperlukan untuk berinvestasi.

Latar Belakang 
Siklus pertumbuhan pada investasi internasio-
nal yang dimulai pada 2004 terhadap arus FDI 
dunia mencapai nilai bersejarah dengan rekor 
USD 1,8 trilliun pada 2007. Akibat imbas krisis eko-
nomi dan keuangan dunia, arus FDI terus menu-
run pada tahun-tahun berikutnya hingga pada 
tahun 2014 mencapai titik terendah sejak 2005. FDI 
mulai beranjak naik kembali pada 2015, akibat per-
tumbuhan penggabungan dan pengambilalihan 
usaha, namun kembali menurun sebesar 13 persen 
pada 2016, dengan 20 persen arus FDI mengarah 
kepada negara-negara berkembang. Penurunan 
harga komoditas dan ekonomi serta ketidakstabi-
lan politik dibanyak daerah di dunia melatarbela-
kangi penurunan FDI global pada 2016.

Dalam konteks pasar yang menantang ini, BKPM 
dan pemangku kepentingan utama di Indonesia 
perlu memastikan bahwa mereka berada di garis 
terdepan praktik terbaik dalam menarik inves-
tasi agar dapat meningkatkan bagian mereka dari 

keseluruhan FDI global yang sedang mengalami 
penurunan. Hal ini memerlukan peran BKPM yang 
lebih proaktif lagi dalam menarik FDI.

Untuk tujuan ini, proyek TPSA menyelenggara-
kan pelatihan dua-hari di Jakarta, yang dirancang 
untuk memberikan pengetahuan terkini menge-
nai metode yang paling efektif untuk menarik 

Henry Lowendahl memimpin diskusi dalam pelatihan. 
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FDI, pemahaman mengenai posisi daya saing 
Indonesia,  serta strategi untuk melibatkan inves-
tor asing dan mengelola saluran-saluran penju-
alan secara proaktif bagi BKPM dan pemangku 
kepentingan utamanya. Pelatihan ini juga ditu-
jukan untuk melatih dan mempersiapkan karya-
wan BKPM untuk menghadapi presentasi keliling 
dalam rangka menemui investor-investor Kanada. 
Pelatihan dibawakan oleh Henry Lowendahl, 
CEO WAVTEQ Limited, sebuah firma konsultasi  
global terkenal.

Hasil yang diinginkan dari pelatihan ini adalah pro-
mosi yang baik bagi Indonesia sebagai negara 
tujuan investasi sekaligus memaksimalkan man-
faat ekonomi bagi kedua negara.

Ikhtisar Pelatihan 
Pelatihan dilaksanakan untuk menyampaikan dela-
pan modul.

Modul 1: Kecenderungan FDI Global 
Modul ini memberikan analisis terinci mengenai 
kecenderungan FDI, mengkaji kecenderungan 
FDI global, regional mau pun Indonesia. Faktor 
penentu lokasi FDI bagi perusahaan (untuk) mema-
suki ASEAN ditelaah dan contoh-contoh mengenai 
investasi besar di Indonesia disediakan.

Berikut ini adalah beberapa pelajaran utama dari 
modul satu:

 • Memahami kecenderungan FDI global 
sangatlah penting dalam mengembangkan 
strategi promosi investasi. BKPM haruslah 
memiliki pengertian yang jelas terhadap 
berbagai jenis FDI dan kecenderungan terkini 
serta prakiraan FDI global dan FDI ke ASEAN, 
mampu mengidentifikasi sumber FDI terbesar 
dan yang memiliki pertumbuhan paling pesat, 
baik dalam kerangka negara mau pun sektor 
dan subsektor industri.

 • Memahami penentu lokasi sangatlah penting 
agar penempatan daya saing, pesan pemasaran, 
dan informasi yang digunakan untuk 
mempromosikan Indonesia selaras dengan 
faktor utama (penentu) lokasi.

 • Ketika mengidentifikasi negara sumber untuk 
menarik FDI (dalam pelatihan ini Kanada 
digunakan sebagai contoh), analisis terperinci 
sangat dibutuhkan untuk memahami besaran 

peluang, kemungkinan sektor kunci untuk 
menjadi sasaran investasi, dan kota atau pun 
daerah mana dalam suatu negara yang harus 
dituju untuk FDI.

Modul 2: Faktor Kunci Kesuksesan dalam 
Menarik FDI 
Modul kedua mengkaji FDI dari dua perspektif: 
perusahaan dan pemerintah. Dari perspektif per-
usahaan, strategi (pemilihan) lokasi serta proses 
pemilihan tempat dianalisis menggunakan model 
keuangan yang digunakan investor asing serta 
bagaimana perusahaan mengevaluasi insen-
tif. Dari perspektif pemerintah, sebuah kerangka 
kerja untuk mempromosikan investasi diperke-
nalkan bersama peran kegiatan promosi investasi 
disetiap tahapan dalam proses pemilihan lokasi. 
Diperkenalkan pula bukti-bukti mengenai dampak 
promosi investasi dalam menarik FDI dan teknik- 
teknik promosi investasi yang paling efektif.

Pembelajaran utama dari modul ini yaitu:

 • Badan Promosi Investasi seperti BKPM perlu 
mempengaruhi proses (pemilihan) lokasi 
perusahaan pada setiap tahap pemilihan 
lokasi. Penentuan investor yang dituju secara 
proaktif (menghasilkan petunjuk) dan kegiatan 
pemasaran yang diperlukan agar negara 
yang dipromosikan dapat dimasukkan ke 
dalam “daftar panjang” pilihan lokasi dan 
dipertimbangkan sebagai lokasi investasi 
potensial untuk proyek perusahaan tersebut. 
Setelah negara bersangkutan masuk ke 
dalam “daftar pendek”, kualitas informasi yang 
diberikan kepada investor merupakan kunci 
(menuju) kesuksesan. Saat investor memutuskan 
untuk mengunjungi negara tersebut, kualitas 
penyambutan dan pengaturan kunjungan oleh 
Badan Promosi Investasi seringkali menjadi 
faktor penentu lokasi mana yang dipilih untuk 
berinvestasi. Setelah itulah insentif biasanya 
menjadi penting, yaitu pada saat pengambilan 
keputusan akhir dan negosiasi. Setelah 
perusahaan tersebut melakukan investasi, 
Badan Promosi Investasi harus menyediakan 
layanan “after-care” atau pengelolaan akun 
untuk memastikan proyek dilaksanakan dengan 
baik dan perusahaan tersebut terus melakukan 
re-investasi dan berkembang di negara 



• 3 •

tersebut sehingga dapat berkontribusi terhadap 
ekonomi lokal.

 • Menurut Badan Promosi Investasi di negara-
negara lain, teknik menarik FDI yang paling 
efektif (haruslah) mencakup layanan after-
care kepada investor yang ada, menempatkan 
perwakilan penjualan dan/atau konsultan 
penghasil-petunjuk di luar negeri, serta 
melibatkan perusahaan penghubung 
(perusahaan penasihat), yang kesemuanya 
merupakan aktivitas kunci yang perlu dilakukan 
BKPM untuk menarik lebih banyak FDI 
ke Indonesia.

 • Menurut pada investor, teknik pemasaran 
yang paling efektif untuk lokasi adalah website 
investasi internal, pertemuan tatap muka satu-
lawan-satu dengan investor, hubungan media/
masyarakat (humas), dan penyelenggaraan 
event khusus. BKPM harus memfokuskan diri 
untuk meningkatkan teknik-teknik ini guna 
menarik lebih banyak FDI.

Modul 3: Praktik Terbaik dalam Menghasilkan 
Petunjuk 
Modul ini memperagakan bahwa menarik FDI 
merupakan proses jangka panjang yang biasanya 
membutuhkan dua hingga tiga tahun dari kon-
tak pertama dengan perusahaan hingga terjadi-
nya investasi. Modul ini juga menjelaskan betapa 
menantangnya proses menarik FDi, dengan angka 
keberhasilan rata-rata (hanya) 16 persen dari selu-
ruh perusahaan yang dituju yang akhirnya benar- 
benar melakukan investasi disebuah negara. 
Modul ini memberikan contoh/bukti dari proyek 
TPSA, bahwa dari daftar awal 500 perusahaan yang 
dituju, TPSA berhasil menghubungi 371 perusa-

haan, dengan (hanya) 39 di antaranya mengkonfir-
masi ketertarikan melakukan FDI ke Indonesia dan 
24 di antaranya sedang berada dalam berbagai 
tahapan melakukan investasi di Indonesia.

Pelajaran kunci dari modul ketiga ini antara lain:

 • Sangatlah penting bagi BKPM dan pemangku 
kepentingannya untuk memahami bahwa 
menarik FDI merupakan proses jangka panjang 
dan membutuhkan usaha berkelanjutan selama 
beberapa tahun agar dapat memberi hasil.

 • Badan Promosi Investasi perlu mengkaji 
bagaimana badan tersebut dapat meningkatkan 
saluran-saluran penjualannya dalam 
menghadapi prospek FDI, yang perlu selalu 
melibatkan pengumpulan data intelijen 
mengenai perencanaan FDI berbagai 
perusahaan ke ASEAN/Indonesia, serta 
membangun jejaring dengan investor dan 
perantara yang ada.

 • Badan Promosi Investasi harus 
mempertimbangkan cara meningkatkan 
tingkat konversi, yang merupakan rasio 
perusahaan yang mempertimbangkan 
membuka proyek disuatu negara dengan 
jumlah negara yang benar-benar melakukan 
investasi. Hal ini dapat dilakukan dengan 
meningkatkan layanan investasi dan melakukan 
pengawasan terhadap proses yang dilakukan 
oleh Badan Promosi Investasi.

Modul 4: Rancangan Usulan yang Bernilai bagi 
FDI dan Daya Saing Indonesia 
Modul ini menyediakan analisis terhadap kekuatan 
sektor kunci FDI ke Indonesia serta sebuah peme-
riksaan terhadap (posisi) daya saing FDI Indonesia 
dibandingkan dengan negara-negara lain di sepu-
tar faktor lokasi kunci. Faktor lokasi mencakup: 
ukuran pasar, lingkungan regulasi, ketersediaan 
pekerja, biaya operasional dan pajak, infrastruktur, 
dan penelitian dan pengembangan (litbang). Modul 
ini menyediakan ringkasan praktik terbaik menge-
nai cara mengembangkan proposisi (rancangan 
usulan) kepada investor. Modul ini juga memper-
kenalkan selebaran sektor dalam dua-halaman 
PDF yang dikembangkan untuk proyek TPSA dan 
presentasi PowerPoint mengenai sektor yang lebih 
terinci yang dirancang untuk menyasar investor 
Kanada (yang dapat juga digunakan untuk menya-
sar investor dari negara lain).

Berpatisipasi dalam kegiatan kelompok.
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Pembelajaran utama dari modul ini yaitu:

 • Pengembangan rancangan usulan yang 
menarik dan berdampak baik bagi investor 
membutuhkan pemahaman terhadap faktor 
lokasi kunci, dan bagaimana faktor-faktor ini 
bervariasi karena pengaruh sektor dan jenis 
proyek, serta bagaimana sebuah negara atau 
wilayah/kota dibandingkan dengan lokasi 
saingannya. Pengembangan rancangan usulan 
yang bernilai membutuhkan penggunaan 
analisis tolak ukur yang kemudian dipakai 
pula untuk menghasilkan pesan kunci dan 
data penjualan.

 • Dibutuhkan adanya berbagai tipe rancangan 
usulan yang bernilai bagi FDI. Sebuah 
pertanyaan umum “mengapa berinvestasi di 
Indonesia” menimbulkan kesadaran terhadap 
kesempatan dan menempatkan Indonesia 
pada peta (tujuan) investor. Untuk menyasar 
investor tertentu, dibutuhkan rancangan usulan 
khusus sektor tertentu agar dapat menyediakan 
isi dan pesan yang relevan bagi investor. Saat 
sebuah perusahaan mempunyai proyek yang 
konkret, Badan Promosi Investasi membutuhkan 
rancangan usulan yang dibentuk khusus bagi 
investor tersebut untuk menjawab setiap faktor 
penentu lokasi dan persyaratan proyek.

 • Rancangan usulan yang bernilai bagi FDI 
merupakan kesempatan bagi Badan Promosi 
Investasi untuk meyakinkan investor mengapa 
mereka harus berinvestasi di lokasi yang 
diusulkan. Rancangan usulan yang berkualitas 
tinggi yang sebaik mungkin diselaraskan 
dengan perusahaan dan proyek tertentu dapat 
menjadi faktor pembeda terhadap lokasi yang 
diusulkan dan (kemudian) meyakinkan investor 
untuk memilih lokasi tersebut.

Modul 5: Praktik Terbaik dalam Fasilitasi 
Investasi 
Modul ini menunjukkan bahwa dari perspek-
tif  investor, pemerintah memainkan peran yang 
sangat  penting dalam memfasilitasi investasi 
asing. Modul ini mengkaji praktik terbaik yang dila-
kukan Badan Promosi Investasi dalam mengem-
bangkan organisasi dan strategi mereka, proses 
penanganan permintaan, layanan investasi, dan 
kebijakan pemberian insentif untuk meningkat-
kan fasilitasi terhadap FDI sekaligus menaikkan 
tingkat konversi.

Berikut adalah pelajaran utama dari modul kelima:

 • Badan Promosi Investasi harus memiliki 
mandat yang jelas serta kemampuan untuk 
berkoordinasi dengan pemerintah pusat mau 
pun daerah dan pemangku kepentingan utama 
untuk memfasilitasi proyek-proyek investasi. 
Mereka juga harus memiliki pengaruh terhadap 
(penentuan) kebijakan pemerintah agar dapat 
memperbaiki lingkungan regulasi bagi investor.

 • Ketika seorang investor dengan proyek FDI yang 
konkret berhasil diidentifikasi, harus ada proses 
penanganan permintaan yang jelas dengan 
seorang manajer akun (account manager) 
yang ditunjuk secara khusus untuk bekerja 
bersama investor tersebut. Manajer akun 
tersebut haruslah mempunyai rasa memiliki 
yang tinggi agar dapat merealisasikan proyek 
yang ditanganinya, termasuk memastikan 
tanggapan yang tepat waktu terhadap 
penyediaan informasi dan jawaban pertanyaan, 
pengkoordinasian kunjungan lapangan, serta 
penggunaan sistem pengelolaan hubungan 
(dengan) pelanggan untuk merekam seluruh 
proses komunikasi dan konversi yang terjadi 
sehubungan dengan proyek tersebut. 
Investor harus mendapat informasi yang jelas 
mengenai perizinan, lisensi dan dokumen apa 
saja yang dibutuhkan, proses dan kerangka 
waktu persetujuan, serta pengkinian informasi 
mengenai proses persetujuan dengan 
narahubung kunci yang mengurusi aplikasi 
investor tersebut.

 • Investor harus memahami insentif apa saja 
yang tersedia, apa sasaran kinerja kunci, dan 
apa saja yang termasuk dalam proses aplikasi. 
Narahubung kunci harus ditugaskan untuk 
mengelola aplikasi insentif secara transparan 
dan dapat diprediksi.

Modul 6: Sistem Pengelolaan Hubungan 
(dengan) Pelanggan 
Modul ini memberikan ringkasan mengenai pen-
tingnya sistem pengelolaan hubungan (dengan) 
pelanggan (CRM) bagi Badan Promosi Investasi 
serta memberikan sekilas pandang mengenai sis-
tem CRM Salesforce.com, yang disediakan oleh 
proyek TPSA bagi BKPM untuk mengelola kam-
panye penghasil-petunjuk (lead generation) guna 
menarik FDI Kanada ke Indonesia.
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Pembelajaran kunci modul keenam ini antara lain:

 • Sistem CRM tidak dapat dipisahkan dari sebuah 
Badan Promosi Investasi. Pada tingkatan 
dasarnya, sistem CRM merupakan perangkat 
yang digunakan untuk mengelola interaksi 
dan mengawasi perkembangan dalam 
mengamankan (perolehan) FDI. Sistem CRM 
yang lebih kompleks dapat digunakan untuk 
mengelola aktivitas pemasaran badan promosi 
investasi tersebut dan dapat disesuaikan untuk 
(mengakomodasi keperluan) perizinan, lisensi 
dan persetujuan insentif. Sangatlah penting 
bahwa sebuah CRM mudah digunakan dan 
sesuai dengan tujuannya. Seringkali sistem 
CRM yang dikembangkan untuk persetujuan 
dan pemantauan regulasi tidak dirancang 
untuk menangani kegiatan promosi investasi 
(pemasaran dan penjualan) yang dilakukan 
badan promosi investasi tersebut; (padahal) 
hal ini haruslah selalu dipertimbangkan saat 
menelaah sistem CRM yang tengah digunakan 
dan sistem baru yang mungkin diperlukan. 
Saat membeli sistem CRM, fleksibilitas untuk 
mengintegrasikannya dengan perangkat FDI lain 
juga perlu menjadi pertimbangan utama.

 • Kini terdapat banyak sistem CRM yang harganya 
terjangkau dan tersedia di pasaran seperti 
misalnya Salesforce.com dan Zoho. Perusahaan 
seperti Microsoft dan Oracle juga menyediakan 
sistem CRM yang lebih canggih dan bisa 
disesuaikan dengan kebutuhan. Sebagian 
besar badan promosi investasi di dunia kini 
menggunakan sistem CRM yang ada di pasaran 
untuk mengelola kegiatan promosi investasi 
mereka.

 • Untuk proyek TPSA, yang menyasar FDI Kanada 
ke Indonesia, sistem CRM Salesforce.com 
digunakan dan disesuaikan untuk kegiatan-
kegiatan penghasil-petunjuk. Selain itu, Data.
com juga ditambahkan ke dalam lisensi 
Salesforce.com, yang merupakan basis data 
yang mencakup 242 juta perusahaan dan 50 juta 
kontak dari berbagai perusahaan. Basis data 
tersebut dapat memfasilitasi penghasilan-
pentunjuk dan mempercepat pendataan ke 
dalam CRM.

Modul 7: Praktik Bisnis Kanada 
Modul ini memberikan kilas pandang terhadap 
praktik bisnis Kanada, dengan penekanan terha-
dap pentingnya kecepatan menanggapi perta-
nyaan dan permintaan informasi dari investor, serta 
pentingnya perencanaan pertemuan yang matang 
dengan investor Kanada selama enam hingga 
delapan minggu di muka. Biografi tim pemerintah 
yang akan menemui investor Kanada harus dibe-
rikan setidaknya satu hingga dua minggu sebelum 
pelaksanaan pertemuan.

Tim tersebut harus selalu tiba lebih awal jika hen-
dak menemui investor. Presentasi yang dibawa-
kan haruslah singkat dan padat serta disesuaikan 
dengan informasi yang dibutuhkan investor. Isi pre-
sentasi haruslah positif namun tidak agresif seperti 
promosi penjualan. Pertemuan tersebut perlu lebih 
banyak diisi dengan mendengarkan ketimbang 
menyampaikan presentasi; setidaknya separuh isi 
pertemuan haruslah berisi hal-hal yang disampai-
kan oleh investor agar mereka mengetahui bahwa 
tim yang datang berusaha memahami strategi bis-
nis, tujuan, sasaran dan kebutuhan investor.

Sebuah surel berisi ucapan terima kasih dan daftar 
pendek hal-hal yang telah disetujui untuk ditindak-
lanjuti beserta kerangka waktunya biasanya diki-
rimkan pada hari yang sama atau satu hari setelah 
pertemuan berlangsung. Setelah pertemuan dibu-
tuhkan tindak lanjut yang konsisten; para ekse-
kutif (peserta pertemuan) adalah orang-orang 
yang sangat sibuk dan menghargai tindak lanjut 
yang terus menerus terhadap hal-hal yang telah 
 disepakati sebelumnya.

Pelajaran utama dari modul ini mencakup hal-hal 
berikut:

 • Pendekatan untuk menarik FDI perlu 
disesuaikan dengan negara yang dituju. 
Hal yang berhasil untuk satu negara, belum 
tentu berhasil dengan negara lainnya. Hal ini 
mencakup tidak hanya jenis kegiatan promosi 
investasi yang dilakukan di pasar, namun 
juga bagaimana membina hubungan dengan 
investor sambil tetap memperhitungkan budaya 
bisnis di setiap negara.
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 • Saat terdapat banyak perbedaan dalam budaya 
bisnis di lintas negara, sebagian besar investor 
menghargai komunikasi yang sangat baik 
dan responsif, informasi dan presentasi yang 
serelevan mungkin dengan bisnis mereka, 
dan tindak lanjut pascapertemuan yang cepat 
dan menyeluruh.

 • Media sosial dapat digunakan untuk 
membangung hubungan dengan eksekutif 
perusahaan baik sebelum, dan terutama, 
setelah pertemuan. Hal ini membantu 
membangun komunikasi langsung dengan 
pembuat keputusan dan membina hubungan 
personal dengan para eksekutif.

Modul 8: Praktik Terbaik dalam 
Pengelolaan Akun 
Modul ini mengulas pentingnya pengelolaan akun, 
yang berarti menyediakan layanan after care atau 
layanan pemeliharaan dan ekspansi bisnis bagi 
investor yang ada. Modul ini menguraikan meng-
apa pengelolaan akun menjadi penting dalam kait-
annya dengan mengamankan proyek re-investasi 
dan ekspansi, menarik investasi ke dalam dari 
para pemasok, menciptakan hubungan lokal, 
dan menggunakan investor yang telah ada seba-
gai “duta investasi” untuk mempromosikan FDI ke 
negara tujuan.

Pelajaran utama yang didapat dari modul ini 
antara lain:

 • Pengelolaan akun haruslah merupakan 
pendekatan proaktif ketimbang reaktif, 
dan hanya berkaitan dengan pemecahan 
masalah saja. Badan promosi investasi harus 
menyediakan layanan after care yang ditujukan 
pada investor tertentu, yang ditentukan 
berdasarkan tingkat kepentingan atau potensi 
mereka, dengan tujuan yang jelas yaitu untuk 
membina hubungan dengan investor yang ada 
sambil menawarkan layanan-layanan yang 
diinformasikan secara jelas.

 • Hubungan dengan investor yang ada harus 
dijaga pada tingkatan yang tinggi. Diperlukan 
pejabat senior pengelola akun dalam badan 
promosi investasi yang dapat membentuk 
hubungan yang solid dan positif dengan 
manajemen puncak di perusahaan lokal 
investor tersebut.

 • Dengan berjalannya waktu, sasaran yang 
jelas dapat ditetapkan dalam menarik FDI dari 
investor yang ada beserta indikator kinerja kunci 
lainnya (seperti hubungan lokal).

Indonesia Meningkatkan Pangsa 
Pasarnya dalam Investasi Global 
Pelatihan ini menyediakan analisis terinci menge-
nai kecenderungan FDI regional dan global dan 
mengidentifikasi kecenderungan industri serta 
negara tujuan dan negara sumber utama FDI. 
Pangsa pasar Indonesia dalam FDI global telah 
meningkat secara nyata dalam tiga tahun terakhir; 
dan kinilah saatnya untuk secara proaktif menarik 
FDI ke Indonesia.

PASAR INDONESIA DALAM INVESTASI 
GREENFIELD GLOBAL,  
JANUARI 2003–SEPTEMBER 2016

(dalam persen)

Sumber: fDiMarkets.com
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Pelatihan ini menekankan pentingnya peran 
Kanada secara global sebagai (negara) sumber FDI 
dan peningkatan FDI keluar Kanada selama ini.
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TOTAL STOK FDI KELUAR KANADA

(dalam jutaan CAD)

Sumber: Statistics Canada.
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Bagaimana Kegiatan Promosi 
Investasi Dapat Meningkatkan FDI? 
Pelatihan ini mengulas bagaimana perusahaan 
membuat keputusan untuk melakukan FDI dan 
(memilih) lokasi serta bagaimana kegiatan pro-
mosi investasi mempengaruhi keputusan tersebut 
dalam berbagai tahapan (sepanjang prosesnya). 
Strategi kunci perusahaan dan penentu lokasi 
telah diidentifikasi, juga bagaimana kedua faktor 
tersebut bervariasi dalam berbagai industri dan 
jenis proyek FDI. Melalui pelatihan ini, ditunjukkan 
pula hasil survei terkini dari berbagai badan pro-
mosi investasi dan perusahaan multinasional, yang 
memberikan wawasan terbaru mengenai metode 
terkini dalam menarik FDI dan bagaimanat mem-
pengaruhi persepsi perusahaan multinasional ter-
hadap suatu lokasi.

Pelatihan ini mengidentifikasikan strategi suk-
ses utama berikut dalam meningkatkan FDI ke 
suatu lokasi:

 • berinvestasilah pada website anda

 • kumpulkan (data) intelijen (mengenai) investor

 • temui para eksekutif perusahaan

 • pertimbangkan perwakilan/tenaga tambahan 
dari lembaga konsultasi spesialis luar negeri

 • miliki strategi media yang efektif

 • bina hubungan dengan investor yang ada

 • bina hubungan dengan badan perantara 
dan multipliers

SUMBER INFORMASI YANG (DAPAT) 
MEMPENGARUHI PERSEPSI EKSEKUTIF 
TERHADAP IKLIM BISNIS SEBUAH NEGARA 
ATAU WILAYAH

(dalam persen)

*Organisasi pengembangan ekonomi
Sumber: Development Counsellors International, Winning 
Strategies in Economic Development Strategy, 2014.
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44

37

31

24

22

21

13

12

9

4

2

2

Dialog dengan sesama pelaku 
industri

Artikel di surat kabar  
dan majalah

 Perjalanan bisnis

 Pertemuan dengan badan 
promosi investasi*/lembaga 

pengembangan ekonomi

 Pemeringkatan/survey

 Sumber (informasi) daring

 Berita mulut ke mulut

 Perjalanan pribadi

 Lainnya

TV dan Radio

Iklan

Media sosial

Surat langsung

Usaha Menarik FDI Memerlukan 
Pendekatan yang Proaktif dan 
Berkelanjutan 
Pelatihan ini mengkaji praktik terbaik dalam proses 
menghasilkan petunjuk mulai dari kontak pertama 
dengan sebuah perusahaan hingga pada saat per-
usahaan tersebut benar-benar melakukan inves-
tasi. Proses ini biasanya membutuhkan satu hingga 
tiga tahun untuk menghasilkan sebuah investasi 
dari kontak pertama dengan investor. Oleh karena 
itu, penting bagi BKPM untuk mengadopsi sistem 
CRM untuk mengelola permintaan investor dan 
proses penjualan, mengimplementasikan proses 
pengelolaan akun, serta menyediakan dukungan 
dan tindak lanjut secara berkesinambungan. 
Pelatihan ini menekankan bahwa ‘tingkat konversi’ 
merupakan kunci kesuksesan dan BKPM harus 
menargetkan untuk menaikkan tingkat konversi-
nya sebesar 10–20 persen, sejalan dengan badan 
promosi investasi dan ekonomi besar lainnya. Hal 
ini berarti 10 hingga 20 persen dari seluruh peru-
sahaan yang mempertimbangkan Indonesia untuk 
proyek FDI mereka akan benar-benar  melakukan 
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investasi. Pelatihan ini juga menunjukkan bagai-
mana pengumpulan (data) intelijen dapat digu-
nakan untuk mengidentifikasi petunjuk FDI yang 
tepat, yang dapat ditindaklanjuti secara proak-
tif oleh BKPM menggunakan perangkat seperti 
fDi Markets.

Jejaring Bisnis Sangatlah Penting 
Pelatihan ini memperkenalkan praktik terbaik 
dalam promosi investasi kepada peserta dalam 
mengembangkan strategi multiplier untuk mena-
rik FDI. Hal ini melibatkan membina hubungan 
dengan penasihat kunci FDI (misalnya konsultan 
pemilihan lokasi, lembaga hukum), dan pemberi 
pengaruh terhadap FDI (seperti jurnalis dan orga-
nisasi media), baik di Indonesia mau pun di pusat 
aktivitas dunia. Hubungan ini memastikan bahwa 
penasihat perusahaan menyadari kesempatan FDI 
di Indonesia dan, yang sama pentingnya, menya-
dari layanan (dan) dukungan yang diberikan BKPM. 
Jejaring bisnis telah menjadi kunci sukses berba-
gai badan promosi investasi besar di dunia, seperti 
badan promosi investasi Irlandia (IDA), Singapura 
(EDB), dan Kosta Rika (CINDE), mengingat jejaring 
bisnis dapat menghasilkan referensi FDI dan per-
mintaan dari dalam, serta meningkatkan nilai merek 
lokasi FDI. Perangkat baru seperti FDI Professionals 
dirancang khusus untuk membantu badan promosi 
investasi mengembangkan strategi multiplier.

Pengelolaan Akun sebagai Teknik 
Meningkatkan Manfaat dari FDI 
Peserta pelatihan menyelesaikan latihan praktik 
mengenai layanan pascainvestasi untuk mengi-
dentifikasi layanan apa saja yang harus disediakan 
BKPM bagi investor setelah mereka melakukan 
investasi. Dalam pelatihan ini peserta dilatih menge-
nai pentingnya pengembangan pengelolaan akun 
kunci, atau after-care, sebuah program untuk tetap 
membina hubungan dan membangun relasi mana-
jemen senior yang kuat dengan investor strategis 
setelah mereka melakukan investasi. Aktivitas ini 
tak hanya mendukung perusahaan dalam bero-
perasi dan berkembang seiring berjalannya waktu, 
namun juga mengurangi risiko penutupan atau 
rasionalisasi saat perusahaan melakukan konsoli-
dasi operasi internasional.

Pengelolaan akun kunci juga penting untuk 
mengembangkan program penyertaan inves-
tor dan menciptakan manfaat lebih bagi ekonomi 
lokal. Peserta pelatihan mempelajari sebuah studi 
kasus otomotif untuk menunjukkan bagaimana 
pengembangan rantai pasokan dapat mening-
katkan dampak FDI terhadap ekonomi secara 
signifikan—dalam beberapa kasus, total investasi 
domestik dapat meningkat tiga kali lipat sebagai 
hasil dari investasi asing.

52% eksekutif perusahaan 

menyewa tenaga luar untuk melaksanakan 

sebagian atau seluruh proses pendirian  

(perusahaan baru)

40% perusahaan di USA  

merencanakan untuk menyewa tenaga  

luar dalam memilih lokasi

Development Counsellors International, 
Winning Strategies in Economic 
Development Strategy, 2014.

Peserta membahas praktik terbaik.
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PERSPEKTIF BADAN PROMOSI INVESTASI: 
TEKNIK-TEKNIK YANG PALING EFEKTIF

Teknik
Penggunaan  
agensi (%)

Nilai 
rata rata 
keefektifan 
(5 = yang 
paling 
tinggi)

Pelayanan purna 
perawatan bagi firma 
yang sudah ada 

100% 4,1

Perwakilan penjualan 
di luar negeri

75% 4,0

Generasi alih-daya 
menjadi firma 
konsultan 

50% 3,5

Penyasaran investasi 
kedalam diaspora 

13% 3,5

Konferensi, seminar 100% 3,4

Laman yang memicu 
investasi kedalam

100% 3,3

Pengutusan FDI 
kedalam

63% 3,3

Pengutusan FDI 
keluar

63% 3,3

Arahan dari IPA 
nasional

38% 3,3

Konvensi, pameran 100% 3,1

Surat langsung yang 
ditujukan kepada 
perusahaan yang 
ditargetkan

63% 3,0

Pengutusan misi 
dagang keluar

38% 3,0

Misi dagang kedalam 40% 2,8

Daftar direktori 40% 2,5

Sumber: Financial Times Survey

Umpan Balik Peserta 
Lebih dari 30 karyawan BKPM, organisasi pemangku 
kepentingan seperti kamar dagang, dan lembaga 
layanan profesional menghadiri pelatihan ini. Tim 
BKPM sangat termotivasi selama berlangsungnya 
pelatihan dan menunjukkan dinamika dan tingkat 
pengetahuan teori yang tinggi dalam menanggapi 
latihan interaktif kelompok.

“Wawasan yang diberikan selama pelatihan 
sangat membantu saya, tidak hanya 
dalam kerangka pengetahuan bagaimana 
mengkonversi calon investor, namun juga 
membina hubungan dengan investor 
yang ada.”

—MONASISCA NOVIANNEI
Analis Perdagangan,  

Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peserta memiliki pengalaman nyata yang masih 
minim dan pelatihan sebelumnya dalam kegiatan 
promosi investasi yang proaktif, masih menjadi 
kesenjangan kemampuan secara umum di BKPM 
(misal: tidak adanya departemen promosi inves-
tasi). Dalam pelatihan ditunjukkan perlunya 
pengembangan kapasitas dalam BKPM tentang 
bagaimana memasarkan dan mempromosikan 
Indonesia secara proaktif kepada investor, bagai-
mana mengadopsi pendekatan sektor swasta ter-
hadap pengembangan bisnis seperti yang diadopsi 
oleh pesaing-pesaing BKPM, dan praktik terbaik 
yang digunakan badan promosi investasi dunia. 
Diperlukan juga tinjauan institusional dalam BKPM 
untuk mengkaji bagaimana membentuk departe-
men promosi investasi yang kuat untuk memaju-
kan kegiatan promosi investasi secara proaktif.

Seluruh peserta menyampaikan bahwa kemam-
puan dan pengetahuan mereka meningkat sete-
lah mengikuti pelatihan. Lima puluh tujuh persen 
mengatakan bahwa kini tingkat kepercayaan diri 
mereka dalam menerapkan pengetahuan yang 
didapat menjadi “sangat baik sekali” atau “sangat 
baik”, tiga puluh enam persen mengatakan “baik” 
dan tujuh persen lainnya “cukup baik”.
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Enam puluh empat persen mengatakan bahwa 
mereka akan “sangat sering” atau “sering” meng-
gunakan pengetahuan yang didapat dari pelatihan 
dalam pekerjaan mereka, sementara tiga puluh 
enam persen mengatakan “kadang-kadang”.

Peserta menyampaikan kepuasan yang baik ter-
hadap pelatihan secara keseluruhan. Dua puluh 
delapan persen memberikan peringkat kepu-
asan “sangat baik sekali”; lima puluh empat per-
sen “sangat baik”; dan delapan belas persen 
lainnya “baik”.

Mengenai Proyek TPSA 
TPSA merupakan proyek lima tahun senilai  
C$12 juta yang didanai oleh Pemerintah  
Kanada melalui Global Affairs Canada. Proyek 
ini dilaksanakan oleh The Conference Board 
of Canada, dengan mitra implementasi utama 
yaitu Direktorat Jendral Pengembangan Ekspor 
Nasional, Kementerian Perdagangan.

TPSA dirancang untuk menyediakan pelatihan, 
penelitian dan bantuan teknis bagi instansi peme-
rintah Indonesia, sektor swasta—khususnya usaha 
kecil dan menengah (UKM)—akademisi, dan 
 organisasi masyarakat madani untuk informasi 
 terkait perdagangan, analisis kebijakan perda-
gangan, refomasi regulasi dan promosi dagang 
dan investasi oleh Kanada, Indonesia dan tenaga 
ahli dari organisasi pemerintah maupun swasta.

Tujuan utama TPSA adalah untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang lebih 
baik lagi dan mengurangi kemiskinan di Indonesia 
melalui peningkatan perdagangan dan investasi 
penunjang perdagangan antara Indonesia dan 
Kanada. TPSA dimaksudkan untuk meningkatkan 
perdagangan berkelanjutan dan sadar-gender 
serta kesempatan investasi, terutama untuk UKM 
Indonesia, sekaligus untuk meningkatkan peng-
gunaan analisis perdagangan dan investasi oleh 
pemangku kepentingan Indonesia demi kemitraan 
perdagangan dan investasi yang lebih luas lagi 
antara Indonesia dan Kanada.

Hasil langsung yang diharapkan dengan adanya 
TPSA adalah:

 • Arus informasi perdagangan dan investasi 
yang lebih baik antara Indonesia dan Kanada, 
terutama untuk sektor swasta, UKM, dan  
para pengusaha perempuan, termasuk risiko 
dan peluang lingkungan hidup yang terkait 
dengan perdagangan;

 • Tautan jaringan usaha sektor swasta yang lebih 
kuat antara Indonesia dan Kanada, terutama 
untuk UKM;

 • Keterampilan dan pengetahuan analisis 
yang lebih mantap dikalangan pemangku 
kepentingan Indonesia mengenai cara 
meningkatkan perdagangan dan investasi 
antara Indonesia dan Kanada;

 • Pemahaman yang lebih baik mengenai 
peraturan perundang undangan dan 
praktik praktik terbaik dalam perdagangan 
dan investasi.

Peserta merayakan pelatihan yang berjalan dengan baik.
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Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 
Kantor TPSA di Jakarta, Indonesia:
Mr. Gregory A. Elms, Direktur
Proyek TPSA (Canada–Indonesia Trade and Private 
Sector Assistance)
Canada Centre, World Trade Centre 5, Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav 29–31 Jakarta 12190, 
Indonesia
Telepon: +62-21-5296-0376, atau 5296-0389
Fax: +62-21-5296-0385
E-mail: greg@tpsaproject.com


