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Badan pengambilan keputusan tertinggi Badan Perdagangan Dunia (WTO)—Konferensi 

Tingkat Menteri—diselenggarakan setiap dua tahun. Konferensi ini mengumpulkan 

semua anggota WTO, yang kesemuanya merupakan negara atau wilayah bea cukai 

mandiri. Karena Konferensi Tingkat Menteri dapat mengambil keputusan mengenai hal 

apa pun pada perjanjian perdagangan multilateral mana pun di dalam WTO, sangatlah 

penting negara-negara memastikan bahwa suara dan keprihatinan mereka didengar. 

Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, membutuhkan keterampilan teknis 

tingkat lanjut di antara para pejabat pemerintahnya untuk secara efektif bernegosiasi 

dan menerapkan berbagai komitmen WTO dan perjanjian perdagangan bebas. Kegiatan 

pembangunan kemampuan TPSA ini ditujukan untuk memberikan pengalaman langsung 

bagi pejabat Kementerian Perdagangan dalam acara penting ini.

Tiga pejabat dari Kementerian Perdagangan 
Republik Indonesia memperoleh peluang untuk 
secara langsung mengamati dan berpartisipasi 
dalam Konferensi WTO Tingkat Menteri ke-10 di 
Nairobi pada 15–18 Desember 2015.

Sasaran bantuan teknis ini adalah untuk mengak-
rabkan para peserta dengan negosiasi-negosiasi 
WTO serta menyegarkan pengetahuan dan kete-
rampilan mereka mengenai berbagai permasa-
lahan penting terkini dalam negosiasi perdagangan 
multilateral dan dampaknya bagi Indonesia.

Tiga peserta yang menemani Pakar Senior TPSA 
Bidang Perdagangan, Wenguo Cai, ke Konferensi 
Tingkat Menteri WTO adalah:

 • Dina Kurniasari, Kepala Seksi Perdagangan 
Barang, Direktorat Kerja Sama ASEAN, Direktorat 
Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional, 
Kementerian Perdagangan, Indonesia

 • Boris Situmorang, Deputi Direktur Amerika, 
Direktorat Kerja Sama Bilateral, Kementerian 
Perdagangan, Indonesia

Kiri-kanan: Wenguo Cai, Jully Paruhum Tambunan, Dina 
Kurniasari, dan Boris Situmorang di Nairobi.
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 • Jully Paruhum Tambunan, Deputi Direktur 
Barang Non-Agrikultur, Direktorat Kerja Sama 
Multilateral, Direktorat Jenderal Kerja Sama 
Perdagangan Internasional, Kementerian 
Perdagangan, Indonesia

Lokakarya Pra-Konferensi: Apa Yang 
Dapat Diharapkan dari Nairobi?
Sebelum berangkat ke Nairobi, Bapak Wenguo 
Cai menyelenggarakan lokakarya di Jakarta untuk 
mempersiapkan para peserta menghadapi konfe-
rensi tersebut. Ia memulai lokakarya dengan men-
jelaskan latar belakang historis negosiasi Agenda 
Pembangunan Doha (DDA) dan apa yang telah ter-
jadi dalam dua tahun semenjak Konferensi Tingkat 
Menteri di Bali (MC9) pada 2013. Ia juga memba-
has apa saja permasalahan penting yang masih 
ada menjelang MC10 dan apa saja perbedaan 
utama di antara berbagai kelompok atau anggota 
utama WTO.

Setelah itu, lokakarya berkisar pada tiga topik 
peminatan yang dipilih oleh para peserta. Bapak 
Situmorang memilih topik negosiasi perdagangan 
pertanian. Bagian dari lokakaryanya difokuskan 
untuk memahami apa saja permasalahan pen-
ting dalam putaran pembangunan Doha, apa 
saja  kemajuan yang telah dicapai dalam hal per-
dagangan pertanian, dan apa saja sikap pen-
ting dari kelompok/anggota utama WTO dalam 
hal pertanian.

Bapak Jully Tambunan memilih topik akses pasar 
non-pertanian (NAMA) dan memanfaatkan waktu 

Pakar senior TPSA bidang perdagangan menjelaskan kepada 
para peserta mengenai apa yang dapat diharapkan dari 
Konferensi Tingkat Menteri WTO.

bersama Bapak Wenguo Cai untuk menelaah per-
masalahan penting dalam negosiasi NAMA dalam 
Agenda Pembangunan Doha, kemajuan apa yang 
telah dicapai dalam bidang tersebut, dan apa yang 
mungkin menjadi perbedaan utama di antara para 
anggota/kelompok WTO dalam hal NAMA.

Ibu Dina Kurniasari mengambil topik Perjanjian 
Fasilitasi Perdagangan (TFA). Selama lokakarya, Ibu 
Dina menelaah status persetujuan TFA, apa saja 
permasalahan dan kesulitan yang telah dihadapi 
dalam menerapkan TFA, dan apa posisi yang diam-
bil oleh para pemain utama WTO dalam hal ratifi-
kasi TFA dan implementasinya.

“Saya sangat bersemangat ketika 
mengetahui saya terpilih menghadiri 
konferensi tingkat menteri yang penting ini, 
dan berpeluang meningkatkan pengetahuan 
saya, memperluas jejaring kerja saya, dan 
menerima pelatihan yang begitu luas ini. 
Akan tetapi, mengingat bahwa kepakaran 
saya adalah dalam bidang kerjasama 
regional, saya gembira karena pakar TPSA 
menyusun kegiatan pra-program untuk 
mempersiapkan kami menghadapi Nairobi, 
dalam bentuk lokakarya dan berbagai 
bacaan. Hal tersebut sungguh membantu 
saya memanfaatkan konferensi ini 
sebaik-baiknya.”

—DINA KURNIASARI
Kepala Seksi Perdagangan Barang,  

Direktorat Kerja Sama ASEAN

Selain memberikan saran langsung dan panduan 
bagi ketiga peserta dari Indonesia tersebut, Bapak 
Wenguo Cai memberikan fokus perhatian terha-
dap negosiasi jasa, dan menjelaskan permasalahan 
utama yang muncul dari Agenda Pembangunan 
Doha serta kemajuan apa yang telah dicapai sejak 
saat itu.

Pada akhir lokakarya, Bapak Cai menyarankan agar 
selama konferensi MC10 tersebut, para peserta 
memikirkan mengenai apa saja dampak konferensi 
terhadap Indonesia.
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Pembelajaran dari Nairobi
Pada 22 Desember 2015, setelah MC10 di Nairobi, 
ketiga peserta berbagi pengalaman dan pem-
belajaran mereka dengan rekan-rekan mereka di 
Kementerian Perdagangan. Acara dibuka oleh Ibu 
Herliza, Direktur Divisi Perdagangan Jasa, Direktorat 
Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional. 
Ketiga peserta dari Indonesia dan pakar senior 
TPSA bidang perdagangan menyajikan presentasi 
dalam topik khusus mereka untuk berbagi pem-
belajaran utama mereka dari MC10 di Nairobi.

Negosiasi Perdagangan Pertanian di 
Nairobi: Dampak Bagi Indonesia
Boris Situmorang menyajikan berbagai sorotan 
utama terkait negosiasi perdagangan pertanian 
di MC10. Pak Situmorang menyampaikan bahwa 
pertanian tetap merupakan permasalahan negos-
iasi perdagangan yang penting dan kontroversial 
sejak diluncurkannya Agenda Pembangunan Doha 
di Doha, Qatar, pada 2001. Berbagai posisi anggota 
WTO dalam hal negosiasi Agenda Pembangunan 
Doha memperlambat proses negosiasi, dan meski-
pun konferensi MC9 di Bali mencapai persetujuan 
terkait fasilitasi perdagangan, tidak ada persetu-
juan terkait pertanian.

“Saya ingin berterima kasih kepada 
pemerintah Kanada dan Proyek TPSA yang 
telah memberikan peluang kepada saya 
untuk menghadiri Konferensi WTO Tingkat 
Menteri ke-10 di Nairobi. Saya memperoleh 
banyak pengalaman dalam hal negosiasi 
internasional, yang dapat diterapkan dalam 
kerja saya sehari-hari.”

—BORIS SITUMORANG
Deputi Direktur Amerika, Direktorat Kerja Sama 

Bilateral, Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan 
Internasional, Kementerian Perdagangan, Indonesia

Pertanian tetaplah merupakan salah satu perma-
salahan yang paling sensitif secara politis dalam 
negosiasi MC10; namun, empat permasalahan 
utama telah dinegosiasikan dan menghasilkan 
empat keputusan tingkat menteri, termasuk kepu-
tusan bersejarah untuk mengakhiri subsidi ekspor:

1. Kompetisi ekspor (EC)

 • Keputusan Tingkat Menteri mengenai 
Kompetisi Ekspor (WT/MIN(15)/45): 
Anggota WTO yang merupakan negara maju 
berkomitmen untuk segera menghapuskan 
berbagai subsidi ekspor, kecuali untuk 
beberapa produk pertanian, sementara 
negara berkembang akan melakukan 
hal tersebut selambat-lambatnya 2018. 
Direktur Jenderal WTO Roberto Azevêdo 
menggambarkan keputusan ini sebagai 
“hasil terpenting dalam hal pertanian” 
sepanjang 20 tahun sejarah organisasi ini.1

 • Dampak bagi Indonesia 
Penghapusan subsidi ekspor di negara-
negara maju anggota WTO dapat 
meningkatkan daya saing produk pertanian 
Indonesia, baik di pasar domestik maupun 
pasar internasional.

2. Penyimpanan Cadangan Pangan

 • Keputusan Tingkat Menteri Mengenai 
Penyimpanan Cadangan Pangan untuk 
Tujuan Keamanan Pangan (WT/MIN(15)/44) 
Keputusan ini membuat para anggota 
WTO berkomitmen untuk mencari solusi 
permanen sebelum konferensi tingkat 
menteri berikutnya pada 2017. Saat ini, di 
bawah Keputusan Tingkat Menteri di Bali 
pada 2013, negara-negara berkembang 
diizinkan meneruskan program penyimpanan 
cadangan pangan (untuk memasok 
pangan murah atau gratis khusus untuk 
masyarakat miskin atau rawan pangan), dan 
hal ini berisiko melanggar plafon subsidi 
domestik WTO.

 • Dampak bagi Indonesia 
Keputusan ini akan membantu Indonesia 
memperkuat peran pemerintah dalam 
menyediakan keamanan pangan bagi 
warganya yang rentan.

3. Mekanisme Pengamanan Khusus (SSM)

 • Keputusan Tingkat Menteri Mengenai 
Penyimpanan Cadangan Pangan 
Publik untuk Tujuan Keamanan Pangan 
(WT/MIN(15)/43) 
Keputusan ini mengakui bahwa anggota 
WTO yang merupakan negara-negara 
berkembang memiliki hak untuk secara 
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sementara meningkatkan tarif dengan 
menggunakan SSM dalam menghadapi 
gelombang impor. Para anggota WTO akan 
terus bernegosiasi mengenai mekanismenya 
dalam sesi-sesi khusus Komite Pertanian.

 • Dampak bagi Indonesia 
Indonesia diuntungkan oleh posisinya 
sebagai negara berkembang anggota 
WTO sehingga berhak secara sementara 
meningkatkan tarif saat menghadapi 
gelombang impor, terutama dalam hal 
produk-produk khusus.

4. Kapas

 • Keputusan Tingkat Menteri tentang Kapas 
(WT/MIN(15)/46) 
Keputusan ini mempersyaratkan agar 
kapas dari negara-negara yang paling 
belum berkembang (LCD atau least 
developed countries) diberikan akses 
bebas bea dan bebas kuota ke pasar-
pasar di negara maju, dan juga ke pasar 
di negara berkembang yang menyatakan 
mereka mampu melakukan hal tersebut, 
sejak 1 Januari 2016. Keputusan ini juga 
memandatkan bahwa negara-negara maju 
segera melarang subsidi ekspor kapas, 
sementara negara-negara berkembang 
perlu melakukannya belakangan.

 • Dampak bagi Indonesia 
Tiongkok bersedia memberikan akses 
bebas bea dan bebas kuota ke negara-
negara yang paling belum berkembang, 
dalam hal produk kapas. Indonesia tengah 
mempertimbangkan kebijakan ini. Hal ini 
dapat memengaruhi ekspor Indonesia ke 
Tiongkok, meski tidak dalam waktu dekat 
karena eksportir kapas utama ke Tiongkok 
adalah India, yang bukan merupakan LDC.

Negosiasi NAMA dan Nairobi: 
Peluang dan Tantangan
Jully Paruhum Tambunan memulai presentasinya 
dengan mengingatkan hadirin bahwa mandat Doha 
adalah untuk “mengurangi atau, apabila dipan-
dang tepat, menghilangkan tarif, termasuk penu-
runan atau penghapusan puncak tarif (tariff peak), 
tarif tinggi, dan eskalasi tarif, selain juga hambatan 
non-tarif, khususnya terhadap produk-produk 
yang merupakan minat ekspor bagi negara ber-

kembang... Negosiasi akan sepenuhnya memper-
timbangkan kebutuhan dan minat khusus peserta 
negara berkembang dan negara yang paling 
belum berkembang, termasuk melalui komitmen 
penurunan tarif yang tak sepenuhnya resiprokal.”2

Pada Konferensi WTO Tingkat Menteri ke-10 di 
Nairobi, ada kemajuan kecil dalam hal negosiasi 
NAMA. Para menteri mengakui bahwa ada ber-
bagai pandangan berbeda di antara para anggota 
WTO mengenai bagaimana cara terbaik melan-
jutkan negosiasi Agenda Pembangunan Doha. 
Bagaimana pun, terdapat komitmen kuat untuk 
melanjutkan negosiasi dalam hal permasalahan 
Agenda Pembangunan Doha yang masih terting-
gal, termasuk mengenai NAMA.

Perjanjian Fasilitasi Perdagangan 
dari Bali ke Nairobi dan Selanjutnya: 
Dampak Bagi Indonesia
Dina Kurniasari memulai dengan catatan bahwa 
Perjanjian Fasilitasi Perdagangan diadopsi pada 
MC9 di Bali. Tujuan utama perjanjian ini adalah 
untuk memudahkan prosedur beacukai dan mem-
fasilitasi lalu-lintas, pelepasan,dan pengeluaran 
dengan izin terhadap barang-barang. TFA diha-
rapkan dapat memotong birokrasi dan mencegah 
korupsi dalam hal prosedur beacukai, selain juga 
mempercepat dan menurunkan biaya perda-
gangan internasional.

WTO memperkirakan bahwa, apabila persetujuan 
ini ditandatangani oleh semua anggota WTO, biaya 
perdagangan global dapat diturunkan sampai 

Peserta konferensi Nairobi berbagi pembelajaran dengan rekan-
rekan kerja mereka di Kementerian Perdagangan.
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rata-rata 14,3 persen.3 Negara-negara Afrika dan 
negara-negara yang paling belum berkembang 
akan menyaksikan penurunan rata-rata terbesar 
dalam biaya perdagangan. Penerapan perjanjian 
ini juga akan membantu negara-negara berkem-
bang dan negara-negara paling belum berkem-
bang untuk membuat ekspor mereka beragam, 
sehingga mereka dapat memasuki lebih banyak 
lagi pasar asing dan menjual barang yang lebih 
beragam.4 WTO mencatat bahwa ada bukti yang 
semakin kuat betapa fasilitasi perdagangan men-
dorong partisipasi UKM dalam perdagangan.5

Dua per tiga, atau 107 dari 161, anggota WTO perlu 
meratifikasi TFA sebelum perjanjian tersebut dapat 
diberlakukan. Pada permulaan MC10, 63 anggota 
WTO telah secara resmi menyetujui TFA. Pada akhir 
April 2016, 77 anggota WTO meratifikasi TFA, ter-
masuk delapan negara ASEAN (Brunei, Cambodia, 
Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, 
dan Vietnam). Dua negara ASEAN—Indonesia dan 
Filipina—belum meratifikasi TFA.

Fasilitasi perdagangan bukanlah permasalahan 
yang dinegosiasikan di Konferensi Tingkat Menteri 
di Nairobi. Anggota WTO didorong untuk meratifi-
kasi perjanjian tersebut, bila mereka belum melaku-
kannya, agar FTA dapat diimplementasikan sedini 
mungkin. Selama berlangsungnya Konferensi 
Tingkat Menteri di Nairobi, Global Alliance for 
Trade Facilitation atau Aliansi Global untuk Fasilitasi 
Dagang diluncurkan sebagai platform baru publik- 
swasta yang berupaya memanfaatkan kepakaran 
dan sumber-sumber daya di sektor swasta untuk 
mendukung reformasi fasilitasi dagang, terutama 
untuk negara-negara berkembang.

Akan ada implikasi positif bagi Indonesia apa-
bila TFA  akhirnya diterapkan. Akan tetapi, 
Indonesia akan  perlu memperkuat kapasitasnya 
dalam hal penerapan TFA, terutama dalam wila-
yah modernisasi bea cukai, transparansi, dan 
fasilitasi perdagangan.

Negosiasi Jasa di Nairobi: Dampak 
Bagi Indonesia
Wenguo Cai, Pakar Senior TPSA Bidang 
Perdagangan, menyajikan presentasi dalam hal 
negosiasi perdagangan jasa saat kegiatan berbagi 

pengetahuan. Dalam presentasinya, ia menge-
mukakan mengenai pentingnya perdagangan 
jasa, negosiasi jasa dalam WTO/DDA, negosiasi 
Kesepakatan Perdagangan Jasa (TiSA), dan negos-
iasi jasa di Nairobi.

Dalam persiapan menjelang MC10, anggota- 
anggota WTO menyusun beberapa proposal 
mengenai negosiasi jasa, khususnya dalam hal 
transparansi regulasi domestik. Akan tetapi, tidak 
ada cukup waktu untuk mencapai kesepakatan 
di antara para anggota WTO mengenai teks yang 
terkait dengan permasalahan transparansi. Pada 
akhirnya, satu-satunya keputusan terkait jasa yang 
diambil oleh para menteri adalah proposal yang 
memperpanjang periode dispensasi atau waiver 
yang kini berlaku, yang memungkinkan anggota 
WTO memberikan perlakuan istimewa kepada jasa 
dan pemasok jasa dari negara yang paling belum 
berkembang. Masa dispensasi ini, yang diadopsi 
pada Desember 2011, berlaku selama 15 tahun. 
Di Konferensi Tingkat Menteri di Nairobi, diambil 
keputusan untuk memperpanjang masa tersebut 
selama empat tahun, sampai 31 Desember 2030.

Konferensi Tingkat Menteri WTO di Nairobi menca-
tat sedikit kemajuan dalam hal peraturan Perjanjian 
Umum Mengenai Perdagangan Jasa (GATS) di pro-
ses negosiasinya. Peraturan GATS ini mencakup 
langkah-langkah pengamanan darurat, pengadaan 
pemerintah, dan subsidi dalam bidang jasa. Akan 
tetapi, tidak ada perjanjiain mengenai permasa-
lahan tersebut di Nairobi.

Selain membahas mengenai hasil-hasil negosiasi 
jasa pada MC10, Bapak Wenguo Cai juga menyo-
roti mengenai negosiasi TiSA pada kegiatan ber-
bagi pengetahuan ini. TiSA merupakan prakarsa 25 
anggota WTO (termasuk Kanada, Amerika Serikat, 
dan Uni Eropa) yang menargetkan perjanjian jasa 
plurilateral. Indonesia tidak berperan serta dalam 
negosiasi TiSA.

Bapak Cai juga merangkum dampak negosiasi 
jasa bagi Indonesia dan memberikan beberapa 
rekomendasi bagi para pengambil keputusan dan 
bisnis sektor swasta mengenai negosiasi jasa dan 
pengembangan jasa bagi Indonesia.
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Masukan Peserta
Apa yang terjadi pada konferensi tingkat menteri 
memiliki dampak penting bagi Indonesia, dan para 
peserta menyambut baik peluang untuk menga-
mati dan belajar melalui kehadiran mereka dalam 
MC10 di Nairobi.

Dalam survei pascakegiatan, para peserta 
menyampaikan bahwa keterampilan dan penge-
tahuan mereka telah meningkat, serta bahwa 
taraf kepercayaan diri atau keterampilan mereka 
dalam menerapkan pengetahuan ini “sangat baik” 
atau “luar biasa”. Ketiga peserta mengindikasikan 
bahwa mereka memperkirakan akan mengguna-
kan pengetahuan yang telah mereka peroleh untuk 
memperkuat kerja mereka.

Kesimpulan
Kegiatan pembangunan kemampuan ini berhasil 
memberikan paparan kepada pejabat Kementerian 
Perdagangan terhadap negosiasi perdagangan 
tingkat tinggi pada Konferensi WTO Tingkat 
Menteri ke-10 di Nairobi. Kegiatan pra-konferensi 
disesuaikan berdasarkan kebutuhan ketiga peserta 
dan membantu mempersiapkan mereka untuk 
dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari 
konferensi tersebut. Kegiatan berbagi pengeta-
huan yang dilaksanakan setelah konferensi Nairobi 
memberi manfaat kepada lebih banyak lagi peja-
bat Indonesia yang tidak memperoleh peluang 
berpartisipasi pada konferensi tingkat menteri itu.

Melalui pelatihan ini, Kanada berharap berkon-
tribusi pada upaya pembangunan kemampuan 
pemerintah Indonesia untuk secara efektif menge-
lola FTA yang telah lama dan yang baru saja ditan-
datangani oleh Indonesia, guna memungkinkan 
Indonesia lebih jauh lagi memperluas pasarnya 
dan menikmati manfaat perdagangan.

Dengan suksesnya penuntasan kegiatan ini, pro-
yek TPSA mengantisipasi akan terus memberikan 
dukungan bagi Kementerian Perdagangan dalam 
hal kegiatan pembangunan kemampuan yang 
memperkuat perdagangan dan investasi antara 
Kanada dan Indonesia, dan dengan dunia.

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 

Delegasi Indonesia pada Konferensi WTO Tingkat Menteri ke-10 di Nairobi, Kenya.
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 investasi oleh Kanada, Indonesia dan tenaga ahli 
dari organisasi pemerintah maupun swasta.

Tujuan utama TPSA adalah untuk mendukung per-
tumbuhan ekonomi secara berkelanjutan yang 
lebih baik lagi dan mengurangi kemiskinan di 
Indonesia melalui peningkatan perdagangan dan 
investasi penunjang perdagangan antara Indonesia 
dan Kanada. TPSA dimaksudkan untuk meningkat-
kan 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.

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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