
CANADA–INDONESIA TRADE AND 
PRIVATE SECTOR ASSISTANCE PROJECTTPSA

K
IS

A
H

 S
U

K
S

E
S Memperagakan Alat dan 

Metode yang Efektif untuk 
Mempromosikan dan 
Memfasilitasi Investasi 

RINGKASAN
• Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

telah memahami secara lebih mendalam 
tentang potensi minat investor Kanada 
terhadap Indonesia melalui:
– Penentuan lima sektor dan sembilan 

industri prioritas sebagai penargetan 
investor Kanada;

– Penyusunan brosur sektor dan 
paparan tentang value proposition 
yang disesuaikan dengan minat calon 
investor Kanada di sektor-sektor ini;

– Pengembangan basis data calon 
investor Kanada;

– Pemeragaan penggunaan webinar 
agar dapat secara efektif menjangkau 
dan menimbulkan minat para investor 
yang sibuk;

– Partisipasi BKPM dalam kunjungan road 
show ke Kanada untuk bertemu dengan calon investor yang ditentukan melalui webinar.

• BKPM telah memahami penggunaan sistem Client Relationship Management (CRM) untuk pelacakan 
prospek dan telah mulai menggunakan sistem tersebut. 

• Staf BKPM telah mendapat dan sedang menerapkan ilmu serta keterampilan baru mengenai 
praktik-praktik terbaik dalam lead generation, fasilitasi investasi, manajemen akun, aftercare, dan 
pengembangan value proposition. 

• Pedoman Penanganan Pertanyaan dari Investor telah disusun untuk BKPM dan telah sepenuhnya 
didukung BKPM. Seribu tiga ratussalinan panduan tersebut telah diminta oleh BKPM dan didistribusikan 
kepada staf BKPM di Indonesia, kantor perwakilan BKPM di luar negeri, serta kantor setempat di seluruh 
Indonesia. Materi tersebut saat ini sedang dimanfaatkan untuk pelatihan staf.

• Panduan Pengembangan Strategi Promosi Investasi yang komprehensif telah disusun untuk BKPM. 
Seratus salinan panduan tersebut telah diminta BKPM untuk didistribusikan ke semua staf BKPM daerah 
di 34 provinsi di Indonesia.

HASIL
BKPM telah mendapatkan pengetahuan tambahan tentang alat dan metode yang efektif untuk 
mempromosikan dan memfasilitasi investasi dan membagikannya dengan perwakilan daerah dan provinsi 
yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut. Sudah terdapat kemajuan dalam melaksanakan alat serta 
metode ini, dan pengetahuan yang dibagikan telah disertakan dalam kurikulum pengajaran BKPM.

Program d i laksanakan dengan 
dukungan dana dari Pemerintah 
Kanada melalui Global Affairs Canada

BERMITRA DENGAN

Pejabat-pejabat BKPM bertemu calon investor dari 
Kanada.


