LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

I.

PENDAHULUAN
a.

Dasar Hukum :
Surat Perintah Tugas dari Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah
Provinsi Banten Nomor : 090/697-Pem/2019 Tanggal 20 Agustus 2019.

b.

Maksud dan Tujuan
Dalam rangka menghadiri Kegiatan Forum Koordinasi Kementerian Luar
Negeri dan Pemerintah Daerah 2019.

II.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
Menghadiri menghadiri Kegiatan Forum Koordinasi Kementerian Luar Negeri
dan Pemerintah Daerah 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 26-28
Agustus 2019 bertempat di Hotel JW Mariott Surabaya Jawa Timur.

III. HASIL YANG DICAPAI
1.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI siap memfasilitasi Pemerintah
Daerah (Pemda) yang bermaksud merencanakan kerjasama dengan
berbagai negara.

2.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menginformasikan akan ada
sinergi perencanaan agar maksimal membantu Pemda, dapat berkenan
berbagi kegiatan khususnya kerja sama dengan negara-negara luar
negeri di Asia Pasific, Afrika, dan Eropa.

3.

Kementerian Luar Negeri siap membantu menggabungkan inovasiinovasi dari dalam negeri dan luar negeri agar menjadi suatu kesatuan
yang bermanfaat bagi negara kita maupun negara luar.

4.

Saat ini ada 131 perwakilan Indonesia di Kemenlu dan mereka siap
memfasilitasi dan mendukung Pemda dalam mewujudkan kerjasam
dengan luar negeri dan berharap ada sinergi perencanaan agar
maksimal membantu Pemda.

5.

Pemerintah Daerah mendukung langkah Kemenlu untuk ikut terlibat
dalam perencanaan kerjasama luar negeri yang dirancang oleh pemda
karena semakin meningkatkan kerjasama luar negeri yang sudah
dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

6.

Langkah Kemenlu tersebut sangat penting untuk Revitalisasi atau
mengaktifkan kerjasama yang sudah ada, memperluas bidang yang
dikerjasamakan dan menambah mitra kerjasama.

7.

Memperkuat kerjasama apa yang sudah

berjalan, bahwasanya

kerjasama lintas sektor kerjasama dibidang pendidikan,kebudayaan
pun ujungnya akan ke pariwisata, dari Turis dan berakhir ke investasi.

IV. KESIMPULAN
Melalui Forum Koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
dengan Pemerintah Daerah ini untuk mengoptimalkan kerja sama yang
sudah ada, serta terus menjaga kepuasan para investor. Strategi ini dinilai
sangat strategis untuk meningkatkan kerja sama luar negeri, khususnya di
bidang investasi.
“The best marketing is your happy customer. Kami punya prinsip, cara
terbaik untuk memasarkan Investasi adalah dengan menjaga kepuasan
investor yang sudah ada,” dengan menjaga kepuasan atau disebut
revitalisasi ini, maka para investor akan memberikan testimonial terbaik
kepada jaringan atau network-nya. Hal ini akan membantu tersebarnya
potensi suatu daerah, sekaligus berpeluang mendatangkan investor baru.
Selain

menjaga

kepuasan

investor,

juga

meminta

pemda

untuk

menyinkronkan program kerja sama luar negeri yang ada di pemda, dengan
Kementerian Luar Negeri RI. Melalui sinkronisasi ini, diharapkan dapat
mengoptimalkan program kerjasama yang dilakukan pemda.
Demikian laporan hasil perjalanan dinas ini disampaikan, mohon petunjuk dan
arahan lebih lanjut.

