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Banyak negara-negara berkembang terkemuka, termasuk Indonesia, menghadapi 

tantangan dalam peralihan dari fasilitasi penanaman modal ke promosi penanaman 

modal yang proaktif. Mengadopsi dan menerapkan rencana promosi penanaman modal 

yang proaktif merupakan kunci untuk menarik penanaman modal asing.

Ikhtisar Kegiatan 
Sebuah lokakarya interaktif diselenggarakan bagi 
37 pejabat (21 laki-laki dan 16 perempuan) dari 
BKPM, yakni badan koordinasi penanam modal 
pemerintah Indonesia, dengan topik cara menyu-
sun rencana pengembangan usaha untuk promosi 
penanaman modal yang proaktif. Setelah loka-
karya, diselenggarakan sebuah briefing eksekutif 
tingkat tinggi untuk 32 staf senior BKPM (17 perem-
puan dan 15 laki-laki) untuk membahas hasil loka-

karya dan bagaimana BKPM dapat menjadi lebih 
proaktif dalam menarik penanaman modal asing 
(PMA). Kedua acara tersebut dipimpin oleh Henry 
Loewendahl, CEO WAVTEQ Limited, perusahaan 
konsultan global PMA terkemuka.

Pentingnya Menjadi Proaktif Dalam 
Menarik PMA 
Banyak penelitian menemukan bahwa kegiatan 
promosi penanaman modal dapat memiliki dampak 
besar terhadap PMA dan memberikan pengemba-
lian penanaman modal yang kuat dari anggaran 
yang dialokasikan untuk lembaga promosi pena-
naman modal.1 Temuan-temuan terkait dijabarkan 
sebagai berikut:

 • Promosi penanaman modal lebih efektif jika 
bersifat proaktif ketimbang reaktif.

 • Nilai bersih promosi penanaman modal proaktif 
saat ini mencapai hampir US$4 untuk setiap 
$1 yang dibelanjakan.

 • Peningkatan 10% dalam anggaran promosi 
penanaman modal mengarah ke peningkatan 
2,5% dalam aliran PMA.

 • Terdapat jeda waktu dua hingga lima tahun 
agar dampak peningkatan promosi dapat 

Henry Loewendahl membahas berbagai manfaat promosi 
penanaman modal proaktif.
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menyumbang peningkatan PMA, yang 
menunjukkan bahwa kegiatan promosi 
penanaman modal perlu diterapkan sebagai 
bagian dari siklus strategi dan evaluasi yang 
berlangsung dua hingga tiga tahun.

Tantangan Promosi Penanaman 
Modal yang Proaktif 
Lembaga-lembaga promosi penanaman modal 
berubah seiring berjalannya waktu. (Lihat model 
evolusi dari promosi penanaman modal.) Lembaga 
tersebut umumnya berawal sebagai organisasi 
fasilitasi penanaman modal, sering melibatkan 
layanan one-stop-shop (OSS) untuk membantu 
investor mendapatkan izin dan lisensi yang diper-
lukan untuk menanam modal di negara tersebut.

Setelah layanan fasilitasi penanaman modal ber-
jalan dengan baik, lembaga-lembaga penanaman 
modal asing memulai kegiatan yang berfokus pada 
pembangunan citra untuk meningkatkan kesa-
daran secara umum dalam komunitas penanaman 
modal. Hal ini biasanya melibatkan iklan, hubungan 
masyarakat, video, situs web, dan brosur pena-
naman modal.

Seiring dibangunnya citra negara sebagai lokasi 
PMA, serta bertambahnya pengalaman lembaga 
promosi penanaman modal dalam bekerja dengan 
investor asing, lembaga tersebut beralih ke gene-
rasi ketiga dalam promosi penanaman modal, yaitu 
penargetan proaktif. Cara ini melibatkan identifi-
kasi sektor, pasar, dan tiap-tiap perusahaan yang 
secara proaktif terlibat dalam penyajian peluang 
bisnis dan penanaman modal khusus yang sangat 
sesuai dengan kebutuhan PMA perusahaan. Seiring 
beralihnya lembaga promosi penanaman modal 
ke penargetan proaktif, semakin perlu mereka 
mengadopsi praktik terbaik sektor swasta dalam 
pengembangan bisnis dan peningkatan prospek 
(lead generation).

Promosi penanaman modal generasi keempat 
adalah pengembangan klaster, yang melibatkan 
pengembangan rantai pasok, peningkatan kete-
rampilan serta penelitian dan pengembangan (lit-
bang), dan mendukung penanaman modal awal 
kewirausahaan, yang kerap kali didukung oleh pro-
gram pembiayaan.

MODEL EVOLUSI PROMOSI PENANAMAN MODAL

 

Sumber: WAVTEQ. 
LPPM — Lembaga Promosi Penanaman Modal.
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Model ini menunjukkan bahwa BKPM utama-
nya terlibat dalam fasilitasi penanaman modal 
dan semakin terlibat dalam pembangunan citra, 
tetapi belum terfokus pada penargetan yang pro-
aktif, tidak seperti perekonomian negara-negara 
berkembang terkemuka lainnya seperti Malaysia, 
Thailand, dan Turki. Mewujudkan transisi menuju 
promosi penanaman modal yang proaktif adalah 
tantangan utama yang dihadapi oleh kebanyakan 
lembaga-lembaga penanaman modal di negara- 
negara berkembang.

“Pada lokakarya ini, saya mendengar banyak 
ide baru tentang bagaimana menarik 
penanaman modal asing dan apa yang perlu 
dilakukan dan dimiliki suatu negara untuk 
menarik modal asing itu. Saya sangat tertarik 
untuk memahami pola pikir buyer asing.”

—VALENSHIA DESTANINGTYAS
Kepala Seksi Kerjasama Sub-Regional  

ASEAN dan Intra Area, BKPM

Pembelajaran Utama pada 
Lokakarya 
Lokakarya ini terdiri dari lima modul. Ringkasan dari 
setiap modul dan pembelajaran utamanya disedi-
akan di bawah ini.

Modul 1: Apa itu Strategi Promosi 
Penanaman Modal? 
Dimulai dengan latihan brainstorming kelompok, 
modul ini menentukan apa yang harus dimasukkan 
dalam strategi promosi penanaman modal, diikuti 
oleh presentasi contoh praktik terbaik strategi pro-
mosi penanaman modal yang didasarkan pada hasil 
kerja terbaru yang dilakukan oleh Komisi Ekonomi 
dan Sosial untuk Asia dan Pasifik Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (United Nations Economic and 
Social Commission for Asia and the Pacific/ESCAP).

Pembelajaran utama dari modul ini termasuk:

 • Struktur strategi promosi penanaman modal 
harus memiliki sepuluh bagian inti:
1. pernyataan visi dan misi;
2. tujuan strategis;
3. pembandingan dan pembangunan citra;
4. sektor dan strategi pasar;

5. pemasaran dan promosi;
6. pengembangan produk (kegiatan untuk 

meningkatkan iklim penanaman modal lokal);
7. alokasi anggaran dan sumber daya;
8. organisasi sumber daya (diagram organisasi 

yang menunjukkan masing-masing 
departemen, fungsinya, anggota staf, dan 
tanggung jawab mereka);

9. indikator kinerja utama (IKU) untuk 
pengawasan dan evaluasi;

10. rencana aksi (aksi jangka pendek, menengah, 
dan panjang yang diperlukan untuk setiap 
target dan sasaran; uraian mengenai sarana 
dan anggaran promosi penanaman modal).

 • Tujuan strategis untuk menarik PMA perlu 
ditetapkan dengan jelas, karena sisa dari 
strategi promosi penanaman modal akan 
didasarkan pada bagaimana mencapai tujuan 
ini. Ini termasuk target PMA dan jenis PMA yang 
ditargetkan. Untuk BKPM, tujuan utamanya 
adalah untuk menarik aliran modal greenfield 
(ketika perusahaan induk membangun operasi 
di negara asing); terdapat target tahunan untuk 
volume arus masuk modal ke Indonesia. BKPM 
mengakui bahwa merger dan akuisisi (M&A) 
adalah bagian penting dari pasar PMA, dan oleh 
karena itu strategi promosi penanaman modal 
harus menunjukkan bagaimana BKPM akan 
bekerja dengan penanaman modal M&A.

 • Strategi promosi penanaman modal harus 
menguraikan IKU dari lembaga promosi 
penanaman modal. Tabel berikut menunjukkan 
contoh IKU yang digunakan oleh lembaga 
promosi penanaman modal. (Tabel ini 
merupakan kompilasi informasi dari beberapa 
lembaga promosi penanaman modal dan tidak 
menunjukkan apa yang harus diawasi oleh 
lembaga tersebut.) Saat ini, lembaga promosi 
penanaman modal juga sedang mencari tahu 
cara memperkenalkan tujuan pembangunan 
berkelanjutan (sustainable development goals/
SDGs) ke dalam strategi dan kegiatan promosi 
penanaman modal mereka. Baik WAVTEQ 
(www.wavteq.com/publications) maupun 
Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan 
Pembangunan (UNCTAD) (www.greenFDI.org) 
telah menerbitkan sebuah studi untuk membantu 
lembaga-lembaga promosi penanaman modal 
untuk mengimplementasikan SDGs.

http://www.wavteq.com/publications
http://www.greenFDI.org
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CONTOH INDIKATOR-INDIKATOR 
KINERJA UTAMA2

 • jumlah penanaman modal

 • nilai proyek penanaman modal

 • jumlah lapangan kerja yang dibuka

 • peningkatan penerimaan pajak

 • pertumbuhan pendapatan per kapita

 • jumlah hubungan (linkage) yang sukses dengan 
perusahaan domestik

 • persepsi investor tentang lokasi

 • penilaian investor terhadap layanan-layanan 
lembaga promosi penanaman modal

 • tingkat retensi dan ekspansi proyek 
penanaman modal

 • tingkat konversi dari ...

 –kontak menjadi prospek

 –prospek melakukan kunjungan situs

 –pengunjung situs menjadi investor

 • perbaikan kebijakan atau peraturan dalam 
lingkungan penanaman modal

 • tingkat pertumbuhan nasional atau provinsi

 • tingkat pertumbuhan sektor

 • kualitas penanaman modal (misalnya, 
menaikkan rantai nilai)

 • sumber penanaman modal (keragaman yang 
lebih besar lebih baik ketimbang bergantung 
pada satu atau dua sumber utama)

 • industri spin-off baru

 • sumber-sumber prospek (forum, surat-
menyurat, iklan, dsb)

 • jumlah kantor pusat perusahaan transnasional 
yang didirikan

 • jumlah fasilitas litbang yang didirikan 
perusahaan transnasional

Modul 2: Sektor Apa yang Harus Dibidik 
Indonesia untuk PMA? 
Modul kedua diawali dengan latihan brainstor-
ming kelompok untuk menentukan sektor-sektor 
yang harus dibidik BKPM untuk PMA. Loewendahl 
kemudian berbagi studi baru WAVTEQ How to 
Identify Target Sectors for Inward Investment? 
Technical Methods and a New Model Based on 
Revealed Comparative Advantage (Bagaimana 
Mengidentifikasi Sektor Target untuk Penanaman 
modal ke Dalam? Metode Teknis dan Model 
Baru Berdasarkan Keunggulan Komparatif yang 

Ditemukan) [https://www.wavteq.com/uploads/
target_sectors.pdf] dan mendiskusikan kekuatan 
kompetitif Indonesia untuk PMA di berbagai sektor.

Pembelajaran utama dari modul ini termasuk:

 • Mengidentifikasi sektor target untuk daya 
tarik PMA sangat penting dalam keberhasilan 
menarik PMA dan harus mendorong 
keseluruhan strategi promosi penanaman 
modal. Strategi sektor menginformasikan 
kegiatan-kegiatan promosi penanaman modal 
dan peningkatan prospek yang proaktif. 
Sektor-sektor yang menjadi target membantu 
menentukan hal-hal berikut ini:

 –negara-negara yang dibidik untuk PMA

 –materi pemasaran sektor dan proposisi nilai 
yang dibutuhkan

 –pameran dagang dan acara untuk dihadiri

 –misi luar negeri yang perlu dilaksanakan

 –kemitraan luar negeri yang perlu diwujudkan

 –perusahaan tertentu yang perlu disasar

 • Sektor yang menjadi target harus selaras 
dengan tujuan pembangunan ekonomi (dan 
berkelanjutan) sebagaimana ditetapkan 
dalam strategi promosi penanaman modal, 
harus berada di lokasi yang memiliki posisi 
kompetitif untuk PMA, dan harus menunjukkan 
permintaan pasar yang jelas dari perusahaan-
perusahaan agar memprakarsai PMA di sektor 
ini dan di negara tempat lembaga promosi 
penanaman modal.

 • Ketika mengidentifikasi sektor-sektor yang 
menjadi target, penting untuk menjadi sefokus 
mungkin. Kebanyakan lembaga promosi 
penanaman modal memiliki strategi sektor yang 
terlalu luas sehingga sulit untuk secara proaktif 
menarget perusahaan. Misalnya, menargetkan 
sektor agribisnis, sektor manufaktur mutakhir, 

Peserta terlibat dalam latihan brainstorming.

https://www.wavteq.com/uploads/target_sectors.pdf
https://www.wavteq.com/uploads/target_sectors.pdf
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sektor TI, atau sektor energi terbarukan, akan 
terlalu luas untuk strategi promosi penanaman 
modal. Subsektor tertentu perlu diidentifikasi. 
Strategi penargetan sektor yang digunakan 
lembaga-lembaga promosi penanaman 
modal mungkin tidak sesuai dengan sistem 
klasifikasi industri standar. Misalnya, baterai 
lithium, keamanan siber, kecerdasan buatan, 
data besar, dan peternakan serangga termasuk 
subsektor terkemuka untuk PMA tetapi tidak 
cocok dengan klasifikasi industri standar. Selain 
itu, banyak lembaga promosi penanaman 
modal sebenarnya menargetkan aktivitas bisnis 
yang bersifat sector-agnostic (tidak spesifik 
pada satu sektor). Sebagai contoh, sebuah 
lembaga promosi penanaman modal mungkin 
menargetkan litbang atau operasi outsourcing 
proses bisnis (BPO), yang dapat berasal dari 
berbagai sektor industri.

 • Kebanyakan lembaga-lembaga promosi 
penanaman modal membangun tim-tim 
sektor dengan keahlian yang tepat untuk 
memberi saran kepada perusahaan mengenai 
penanaman modal di negara tersebut dan 
menjalin berbagai hubungan lokal dengan 
UKM, lembaga penelitian, pusat keterampilan 
dan pelatihan, serta entitas lainnya, sambil 
mempertahankan tim-tim berbasis geografis 
untuk menjangkau secara proaktif investor di 
target pasar luar negeri utama.

Modul 3: Mengidentifikasi Sasaran Pasar 
untuk PMA 
Modul ketiga dimulai dengan meminta kelom-
pok untuk melakukan brainstorming tentang 
pasar (negara) mana yang harus BKPM target-
kan untuk PMA, yang diikuti dengan presentasi 
mengenai bagaimana mengidentifikasi negara 
target tersebut.

Pembelajaran utama dari modul ini terdiri dari:

 • Mengidentifikasi sasaran pasar adalah 
komponen utama dari setiap strategi promosi 
penanaman modal. Untuk kegiatan-kegiatan 
pembangunan citra dan fasilitasi penanaman 
modal, strategi pasar menentukan bahasa 
yang dibutuhkan lembaga promosi penanaman 
modal untuk menerbitkan materi pemasarannya 
dan para tenaga ahli dalam negeri yang 
diperlukan untuk menangani pertanyaan-

pertanyaan investor dan kunjungan lapangan. 
Untuk pemasaran dan perolehan prospek, 
strategi pasar mempengaruhi negara-
negara di tempat lembaga-lembaga promosi 
penanaman modal meningkatkan prospeknya, 
seminar PMA, pameran dagang, perjalanan 
untuk melakukan penjualan, kemitraan, dan 
pemasaran luar negeri (misalnya, iklan, humas, 
dan media sosial).

 • Dalam mengidentifikasi pasar untuk 
menargetkan PMA, yang harus menjadi 
pertimbangan utama adalah hal-hal berikut ini:

 –Apakah negara tersebut sumber utama PMA 
di sektor-sektor target utama Indonesia?

 –Apakah negara tersebut memiliki rekam jejak 
PMA di Indonesia atau kawasan Asia-Pasifik?

 –Berapa ukuran, pertumbuhan, dan tipe PMA 
dari negara tersebut?

 –Berapakah biaya jaraknya (kedekatan 
geografis dan budaya)?

 • Selain mengidentifikasi negara-negara target, 
lembaga-lembaga promosi penanaman modal 
harus mempertimbangkan wilayah mana 
yang ditargetkan di negara-negara besar 
dan beragam seperti Amerika Serikat, Cina, 
dan Jerman. Lembaga promosi penanaman 
modal harus menentukan daerah mana yang 
merupakan pusat utama PMA keluar dalam 
sektor-sektor target, sembari memastikan 
bahwa data yang dikumpulkan tidak diabaikan. 
Sebagai contoh, PMA dalam kedirgantaraan dan 
TI dari negara bagian Washington di Amerika 
Serikat sangat tinggi, tetapi sebagian besar 
dikuasai oleh dua perusahaan, Boeing dan 
Microsoft. Identifikasi wilayah target dalam 
suatu negara akan memungkinkan kegiatan 
peningkatan prospek dan misi luar negeri 
berfokus pada wilayah yang memiliki kantor-
kantor pusat perusahaan dengan potensi 
PMA terbaik.

Modul 4: Apa yang Baru dalam Promosi 
Penanaman modal? 
Untuk modul keempat, kelompok melakukan 
 brainstorming pada inisiatif promosi penanaman 
modal yang dilakukan oleh BKPM, kemudian 
mendengar presentasi tentang model lembaga 
promosi penanaman modal yang berubah dan 
studi kasus praktik terbaik lembaga promosi 
penanaman modal.
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Pembelajaran utama dari modul ini termasuk:

 • Tujuan pengembangan inti biasanya mencakup 
penanaman modal, lapangan pekerjaan, 
ekspor, nilai tambah, kesesuaian industri, dan 
keberlanjutan. Pemerintah memiliki tiga opsi 
pengembangan utama untuk pengembangan 
yang dipimpin oleh sektor swasta: menarik 
PMA, mempertahankan dan menumbuhkan 
bisnis yang ada, dan meningkatkan bisnis 
start-up. Sementara lembaga-lembaga promosi 
penanaman modal yang secara tradisional 
berfokus pada dampak langsung PMA untuk 
mencapai tujuan pembangunan, mereka 
semakin menarik PMA sebagai katalis untuk 
menumbuhkan bisnis dan start-up yang ada.

 • Tanggung jawab tradisional lembaga-lembaga 
promosi penanaman modal menarik PMA 
greenfield, mempertahankan portofolio situs dan 
properti yang tersedia untuk investor ke dalam, 
memberikan hibah dan insentif, memberikan 
layanan fasilitasi penanaman modal, dan 
melakukan pemasaran massal melalui iklan 
dan acara. Model tradisional ini berubah, 
seiring lembaga-lembaga promosi penanaman 
modal bergerak mengambil tanggung jawab 
untuk berbagai jenis PMA, berfokus pada 
keterampilan, teknologi, dan pengembangan 
klaster, yang melibatkan sektor swasta untuk 
membantu menarik PMA dan menyediakan 
layanan lembaga promosi penanaman modal, 
pengembangan bisnis proaktif yang berfokus 
pada subsektor utama, outsourcing peningkatan 
prospek, dan konsentrasi manajemen 
akun dan proyek, konsultasi bisnis, dan 
keterampilan sektor di dalam lembaga promosi 
penanaman modal.

 • Studi-studi kasus berbagai lembaga-lembaga 
promosi penanaman modal berkinerja tinggi 
dan memiliki praktik terbaik (termasuk IDA 
Irlandia, CINDE Kosta Rika, EDB Singapura, RDB 
Rwanda, Invest in Canada, Czech Invest, dan 
Louisiana Economic Development) menunjukkan 
bahwa lembaga-lembaga promosi penanaman 
modal yang paling berhasil berfokus dalam 
mencapai hasil PMA di sejumlah kecil sektor 
utama, merekrut tim terampil, berfokus pada 
jejaring bisnis, proaktif dalam perawatan purna 
waktu, dan memberikan advokasi kebijakan 
untuk memastikan peningkatan jangka panjang 
berkelanjutan dari sisi daya saing penawaran 

negara. Berbagai lembaga-lembaga promosi 
penanaman modal terkemuka ini juga  
meningkatkan fokus mereka untuk menarik  
PMA yang akan berkontribusi pada SDG.

Modul 5: Mengembangkan Rencana 
Pengembangan Bisnis Tahunan BKPM 
Modul akhir ini berfokus pada praktik terbaik 
dalam  mengembangkan rencana pengembangan 
bisnis untuk sebuah lembaga promosi pena-
naman modal, menekankan bahwa pendekatan 
“satu ukuran cocok untuk semua” tidak berfungsi 
dan bahwa setiap pasar yang ditargetkan untuk 
PMA membutuhkan pendekatan yang disesuaikan. 
Modul ini diakhiri dengan peserta yang dibentuk 
menjadi sebuah tim dan diminta untuk mengem-
bangkan rancangan rencana pengembangan bis-
nis untuk BKPM. Hasilnya kemudian dibahas dan 
dikonsolidasikan ke dalam rencana kelompok.

Pembelajaran utama dari modul ini termasuk:

 • Promosi investasi proaktif melibatkan 
kegiatan-kegiatan yang menghasilkan timbal 
balik, di mana lembaga promosi penanaman 
modal secara proaktif mengidentifikasi dan 
terlibat dengan perusahaan-perusahaan 
target yang diteliti dengan baik. Keterlibatan 
ini menghasilkan peluang PMA baru dan 
membantu memastikan bahwa negara 
tersebut masuk ke “peta investor” perusahaan-
perusahaan berkualitas tinggi dan 
dipertimbangkan dalam daftar panjang dan 
pendek pilihan lokasi mereka. Peningkatan 
prospek juga memungkinkan lembaga promosi 
penanaman modal untuk menjalin hubungan 
dengan perusahaan untuk membantu 
memastikan bahwa ketertarikan PMA diubah 
menjadi proyek PMA yang diumumkan 
dan direalisasikan.

 • Jenis-jenis utama kegiatan peningkatan prospek 
yang dilakukan lembaga-lembaga promosi 
penanaman modal untuk proaktif menarget 
investor asing meliputi:

 –kampanye penjangkauan investor multi-
sentuh berbasis pustaka (desk-based) 
menggunakan surat elektronik, media 
sosial, dan panggilan telepon ekstensif 
dengan investor ke dalam (inward investor) 
yang potensial;
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 –road show ke pasar luar negeri untuk 
bertemu dengan pembuat keputusan utama 
dari perusahaan investor potensial di kantor 
pusat mereka. Perusahaan-perusahaan 
ini harus memenuhi pra-kualifikasi karena 
berpeluang kuat untuk PMA di negara ini. 
Sebuah road show biasanya berdurasi satu 
minggu dan melibatkan delapan hingga dua 
belas pertemuan dengan investor potensial 
berkualitas tinggi yang sesuai pra-kualifikasi;

 –menghadiri pameran dagang di sektor-sektor 
target untuk mengidentifikasi dan bertemu 
dengan calon investor. Target umum adalah 
lima hingga sepuluh pertemuan per hari di 
acara dan minimal sepuluh hingga lima belas 
pertemuan secara keseluruhan;

 –menyelenggarakan acara khusus di luar 
negeri, baik seminar PMA atau acara PMA 
menyeluruh berskala besar (misalnya, seminar 
“Invest in Indonesia”). Sebuah seminar harus 
dihadiri oleh 10 hingga 60 perusahaan, 
tergantung pada apakah itu adalah acara 
meja bundar singkat atau seminar setengah 
hari. Acara satu hari harus dihadiri oleh 100 
hingga 200 perusahaan. Fokusnya harus 
selalu ditekankan pada kualitas, bukan 
kuantitas. Program pertemuan strategis tatap 
muka dilakukan di dan sekitar acara khusus, 
di samping beragam kegiatan media.

 • Menghasilkan kegiatan-kegiatan timbal-balik di 
atas membutuhkan kemampuan, keterampilan, 
dan sumber daya yang luas. Karena persyaratan 
ini, banyak lembaga promosi penanaman 
modal melakukan outsource (alih daya) kegiatan 
peningkatan prospek mereka ke firma konsultan 
spesialis PMA, terutama ketika merencanakan 
kegiatan di wilayah di mana bahasa, zona waktu, 
dan perbedaan budaya menimbulkan tantangan 
untuk melakukannya di negara asal lembaga 
promosi penanaman modal. Lembaga-lembaga 
yang lebih besar sering memiliki representasi 
dalam pasar (in-market)-nya sendiri di luar 
negeri, baik sebagai karyawan yang digaji atau 
perwakilan yang di-outsource yang disediakan 
oleh firma konsultan spesialis PMA. Hal ini 
memungkinkan tindak lanjut berkelanjutan 
dengan calon investor di pasar, dan merupakan 
model yang disukai dengan sumber daya 
memungkinkan dan memberikan pengembalian 
penanaman modal yang jelas dapat diwujudkan. 

Akan tetapi, memiliki satu atau dua orang 
di pasar tidak mungkin memadai untuk 
sebuah lembaga promosi penanaman modal 
dalam menyediakan program peningkatan 
prospek yang efektif. Atas alasan ini, dan demi 
memastikan value for money, beberapa lembaga 
promosi penanaman modal, seperti Invest Hong 
Kong, menggunakan model campuran, mereka 
memiliki kantor dan tim mereka sendiri di pasar 
inti mereka yang besar (misalnya, Amerika 
Serikat dan Inggris) tetapi meng-outsource 
peningkatan prospek dan representasi mereka 
di pasar lain (misalnya, Korea dan India).

 • Rencana pengembangan bisnis tahunan 
untuk kegiatan promosi penanaman modal 
proaktif biasanya harus memiliki struktur 
sebagai berikut:

 –sektor-sektor utama yang akan ditargetkan, 
dikategorikan ke dalam sektor prioritas, 
sekunder, dan sektor “watching brief”;

 –pasar utama yang akan ditargetkan (negara, 
dan wilayah dalam negara untuk pasar 
besar seperti Amerika Serikat dan China), 
dikategorikan ke dalam prioritas, sekunder, 
dan pasar “watching brief”, dengan rencana 
yang jelas, yang dirancang untuk setiap 
negara berdasarkan metode yang paling 
efektif untuk negara tersebut (misalnya, acara 
khusus sangat efektif di Jepang, tetapi tidak di 
Jerman, sementara pameran dagang sangat 
efektif di Jerman tetapi tidak di Jepang);

 –daftar target investor strategis di seluruh 
dunia untuk ditargetkan oleh lembaga 
promosi penanaman modal;

 –konferensi/pameran dagang yang 
akan dihadiri;

Diskusi pada briefing eksekutif.
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 –road show (misi penjualan untuk bertemu 
investor tatap muka) yang akan dilakukan 
di luar negeri;

 –seminar promosi PMA dan acara khusus 
lainnya yang akan diadakan di luar negeri;

 –Konferensi PMA diadakan di negara asal;

 –kegiatan pemasaran dan komunikasi;

 –jadwal yang jelas tentang kapan kegiatan dan 
acara akan berlangsung;

 –IKU (PMA dan target kegiatan). Contoh IKU 
termasuk:

 º jumlah pertemuan dengan investor

 º jumlah prospek PMA yang berkualitas tinggi

 º jumlah keberhasilan PMA yang diumumkan 
dalam 24 bulan ke depan

 º pekerjaan dan investasi modal diumumkan 
untuk 24 bulan ke depan.

Umpan Balik Peserta 
Staf BKPM diberikan empat puluh halaman data 
PMA dan lokasi untuk mendukung latihan loka-
karya, dan menunjukkan kemampuan yang tinggi 
dalam menganalisis data dan menarik kesim-
pulan dan implikasi strategi promosi penanaman 
modal BKPM.

Para peserta sangat menghargai memiliki akses 
untuk data yang komprehensif sehingga pengem-
bangan strategi mereka bisa lebih berdasarkan 
fakta, tetapi mereka lebih suka menerima data 
sebelum lokakarya sehingga mereka dapat memi-
liki lebih banyak waktu untuk memeriksanya.

Secara keseluruhan, para peserta merasa puas 
dengan kegiatan pelatihan: 61% responden menun-
jukkan pelatihan “luar biasa” atau “sangat bagus” 
dan 35% menyebutnya “baik.” Semua responden 
melaporkan bahwa pengetahuan mereka telah 
meningkat sebagai akibat dari partisipasi pelatihan, 
termasuk 27% yang melaporkannya telah “mening-
kat secara signifikan.” Sebagian besar (78%) mela-
porkan bahwa mereka berharap untuk “sangat 
sering” atau “sering” menggunakan pengetahuan 
dan keterampilan baru mereka.

Pada akhir lokakarya, para peserta memiliki pema-
haman yang jelas tentang alasan Indonesia ber-
usaha menarik PMA, dan sebagian besar anggota 

tim memiliki kesadaran yang baik mengenai tar-
get PMA BKPM, yang menunjukkan bahwa BKPM 
menjadi organisasi yang tidak hanya berfokus 
pada hasil.

Umpan balik serupa diberikan oleh peserta pada 
briefing eksekutif. Semua responden setidaknya 
menilai briefing sebagai “baik,” dan 58% menga-
takan mereka akan “sangat sering” atau “sering” 
menggunakan informasi.

“Lokakarya yang diberikan oleh TPSA dan 
WAVTEQ sangat relevan bagi BKPM dan 
untuk kegiatan nation-branding dari delapan 
Indonesian Investment Promotion Center (IIPC) 
di luar negeri.”

—ANDRE H. WIBISONO
Direktorat Pemberdayaan Usaha, BKPM

Pada briefing eksekutif, konsultan WAVTEQ dan 
TPSA memberikan presentasi ringkasan dari loka-
karya hari sebelumnya, yang berfokus pada hasil 
latihan yang meminta peserta untuk menyusun 
rencana pengembangan bisnis tahunan untuk 
BKPM. Pengarahan melibatkan diskusi dinamis 
tentang sektor-sektor target dan negara-negara 
yang harus difokuskan oleh BKPM dan kemajuan 
yang dibuatnya untuk secara lebih proaktif menarik 
PMA. Kelompok ini juga membahas tantangan 
pengembangan dan penerapan rencana pengem-
bangan bisnis tahunan menyeluruh, termasuk tan-
tangan keuangan yang ditimbulkan oleh kurangnya 
sumber daya yang cukup untuk program pening-
katan prospek yang komprehensif.

Terdapat konsensus kuat dari para peserta di 
kedua lokakarya pelatihan dan briefing eksekutif 
bahwa BKPM perlu beralih fokus dari mengutama-
kan fasilitasi penanaman modal, menjadi kegiatan 
pembangunan citra terbatas, untuk secara proaktif 
menargetkan investor. Untuk membantu mereka 
dalam melakukan perubahan ini, BKPM menya-
rankan, panduan untuk mengembangkan strategi 
promosi penanaman modal, khususnya di sekitar 
kegiatan-kegiatan peningkatan prospek proaktif, 
akan bermanfaat.
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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 orga-
nisasi masyarakat madani untuk informasi  terkait 
perdagangan, analisis kebijakan perdagangan, 
refomasi regulasi dan promosi dagang dan inves-
tasi 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

Para peserta di lokakarya mengenai penguatan strategi BKPM untuk menarik PMA.
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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
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