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Membangun kapasitas pejabat negara Indonesia dan perwakilan sektor swasta 

agar dapat berkontribusi dalam negosiasi kesepakatan perdagangan bebas (FTA—

Free Trade Agreement) akan membantu agenda Indonesia yang ambisius dalam 

pembahasan perdagangan.

Indonesia tengah mengadakan 22 perundingan 
bilateral dengan negara-negara lain. Usaha ini 
mencakup kesepakatan kemitraan ekonomi kom-
prehensif dengan Uni Eropa, Australia, Chili, dan 
Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa, serta kese-
pakatan perdagangan bebas khusus dengan Iran. 
Selain itu, Indonesia tengah meninjau kesepa-
katan kemitraan ekonominya dengan Jepang dan 
kesepakatan perdagangan khususnya dengan 
Pakistan,  serta merencanakan tidak kurang dari 
12  pembahasan perdagangan bilateral lainnya 
dalam waktu dekat.

Dalam konteks ini, Direktorat Perundingan 
Perdagangan Bilateral di Kementerian Perdagangan 
Indonesia tengah mengalami tekanan untuk 
memberi masukan kepada pengambil keputusan 
mengenai penentuan tujuan perundingan FTA dan 
“garis merah”.1 Direktorat ini juga harus menye-
diakan masukan teknis yang tepat dan intelijen 
perdagangan kepada tim negosiator serta melak-
sanakan koordinasi yang efisien dengan kemente-
rian lain untuk memastikan adanya posisi negosiasi 
yang koheren. Untuk alasan ini pula, Ni Made Ayu 

Marthini, Direktur Perundingan Perdagangan 
Bilateral, meminta proyek TPSA untuk menyeleng-
garakan sebuah pelatihan dengan topik perun-
dingan FTA.

Pelatihan tiga hari diadakan di Jakarta pada tang-
gal  5 hingga 7 September 2017, diikuti 41 per-
wakilan (20 perempuan dan 21 laki-laki) dari 
Kementerian Perdagangan, kementerian dan 
badan lain yang terkait, serta sektor swasta, terma-
suk Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia 
dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

Duta Besar Brotodiningrat menyampaikan kata sambutan. 
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Hari Pertama: Ikhtisar FTA
Pelatihan diawali dengan sambutan oleh John 
Summerbell, Deputi Direktur dan Konselor 
(Pengembangan) Kedutaan Besar Kanada di 
Jakarta, diikuti oleh Direktur Made.

Duta Besar Soemadi D. M. Brotodiningrat, Kepala 
Perunding untuk Kesepakatan Kemitraan Ekonomi 
Komprehensif (EFTA) Indonesia, memberikan kata 
sambutan. Beliau membagikan pengalamannya 
yang sangat luas dan pengetahuan praktis menge-
nai perundingan kesepakatan perdagangan, dan 
menjelaskan beberapa tantangan yang terus ada 
yang dihadapi oleh Indonesia dan negara berkem-
bang lainnya sehubungan dengan negosiasi dan 
implementasi FTA.

Dua sesi pertama difokuskan pada FTA di Indonesia 
dan Kanada. Direktur Made menggemakan ujaran 
Duta Besar dalam komentarnya mengenai tan-
tangan dan kesempatan yang dihadapi dalam 
FTA untuk Indonesia dan mengidentifikasi bebe-
rapa isu yang cukup sulit. Namun selain kesulitan- 
kesulitan yang ada, Direktur Made mencatat bahwa 
Indonesia dapat dan harus memanfaatkan keun-
tungan dari kesempatan yang didapat dari FTA, 
termasuk perlakuan khusus untuk barang dan jasa, 
kemampuan untuk menjangkau pasar yang baru, 
serta kesempatan untuk mengimpor produk yang 
lebih murah untuk konsumen Indonesia.

“Pelatihan ini memberikan saya pengetahuan 
mengenai proses perundingan, bagaimana 
mempersiapkan negosiasi, apa yang 
dibutuhkan dalam negosiasi, dan teknik-
teknik negosiasi. Kesemuanya akan 
membantu saya mengumpulkan dan 
menyusun data dan materi yang lebih 
baik yang perlu saya siapkan untuk 
para negosiator.”

—PESERTA PELATIHAN

Nadia Bourély, Komisaris Senior bidang  
Perdagangan Kedutaan Besar Kanada di Jakarta, 
turut mempresentasikan studi kasus tentang 
 konsultasi sektor swasta, publik, dan antar peme-
rintah untuk perundingan FTA Kanada. Beliau 
menawarkan ringkasan agenda negosiasi perda-

gangan Kanada, sekaligus pendekatannya  
terhadap konsultasi publik, persiapan, dan  
proses pascanegosiasi.

Sesi selanjutnya mencakup topik teknis yang  
cukup  luas. Ahli senior bidang perdagangan dan 
investasi TPSA Alexandre Larouche-Maltais mem-
bahas perbedaan antara FTA dan kesepakatan 
 multilateral serta kecenderungan (yang ada) ter-
hadap FTA. Para peserta diundang untuk memba-
gikan pandangan mereka mengenai apakah FTA 
sebenarnya mewujudkan perniagaan atau hanya 
sekadar mendistribusikan ulang kegiatan niaga, 
serta pro dan kontra terhadap regionalisme (FTA) 
versus multilateralisme (WTO). Mr. Larouche-
Maltais menjelaskan aspek hukum utama dalam 
menyelesaikan FTA, termasuk persayaratan inter-
nal, eksternal dan transparansi di bawah undang- 
undang WTO.

Seorang ahli senior bidang perdagangan dan 
investasi TPSA lainnya, Wenguo Cai, menyampai-
kan presentasi tentang negosiasi, strategi dan tak-
tik FTA. Beliau menyampaikan alasan-alasan bagi 
negara-negara untuk menegosiasikan kesepakatan 
dagang, kiat-kiat untuk mempersiapkan pemba-
hasan perdagangan, dan cara untuk membangun 
dukungan politik domestik yang kuat. Beliau juga 
menjelaskan prinsip-prinsip utama, proses, dan 
kerangka kerja untuk negosiasi FTA. Mr. Cai men-
jelaskan topik tradisional yang biasanya dibahas 
dalam FTA, seperti pertanian, jasa, dan industri, 
bagaimana membuat permintaan dan penawaran, 
serta menjadwalkan komitmen dan modalitas. 
Topik yang dibawakan juga mencakup aspek- 
aspek seperti akses pasar khusus untuk produk- 
produk industri, produk pertanian, dan jasa, juga 
termasuk peraturan dan regulasi perdagangan.

Peserta mempelajari proses negosiasi FTA. 
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Hari Kedua: Masa Depan FTA
Pada hari kedua pelatihan, Mr. Larouche-Maltais 
membahas isu-isu abad 21 yang dinegosiasikan 
dalam kesepakatan perdagangan baru-baru ini. 
Isu-isu tersebut mencakup peraturan investasi, 
pengadaan (barang) oleh pemerintah, badan usaha 
milik negara, dan fasilitasi perdagangan. Diskusi 
mengenai peraturan investasi mencakup negara 
yang paling diutamakan (MFN—Most-Favoured 
Nation) dan pasal perlakuan nasional, persyaratan 
larangan kinerja, dan mekanisme penyelesaian 
perselisihan investor—negara. Beliau juga menye-
diakan detail teknis tentang bagaimana menegos-
iasikan akses pengadaan pemerintah pada tingkat 
negara, provinsi, dan kebupaten.

Akhirnya, beliau menguraikan komitmen yang 
dibuat oleh negara anggota WTO di bawah 
Kesepakatan Fasilitasi Perdagangan (TFA—Trade 
Facilitation Agreement) dan mendiskusikan bagai-
mana FTA di masa depan dapat membantu per-
syaratan TFA menjadi lebih ketat.

Ngo Chung Khanh, Deputi Direktur Jenderal 
Kebijakan Perdagangan Multilateral Kementerian 
Perdagangan dan Industri Vietnam, membagi-
kan pengalamannya sebagai praktisioner dan 
negosiator perdagangan. Beliau memulai dengan 
memberikan ringkasan mengenai inisiatif negos-
iasi FTA Vietnam—16 kesepakatan yang telah 
berhasil diselesaikan atau yang tengah berada 
dalam proses perundingan. Beliau menggambar-
kan komitmen Vietnam dan bagaimana komitmen 
tersebut diterapkan.

Mr. Larouche-Maltais membawakan sesi ter-
akhir pada hari kedua tentang cara menyusun ran - 
cangan  kesepakatan perdagangan bebas. Sesi 
yang dibawakan beliau mencakup sifat alami kese-
pakatan internasional, intrepretasi ketentuan FTA, 
serta cakupan kewajiban internasional para pihak. 
Beliau memberikan contoh bagaimana penyusunan 
kata- kata dalam aturan tertentu dapat mempe-
ngaruhi bagaimana pembebasan disiplin diterap-
kan secara domestik, dan menawarkan beberapa 
kiat bagi negosiator perdagangan. Akhirnya, beliau 
menggambarkan langkah- langkah  yang perlu 
diambil di antara waktu penyelesaian (perun-
dingan) FTA dengan masa mulai berlakunya  
(FTA tersebut).

Hari Ketiga: Studi Kasus
Hari terakhir pelatihan didedikasikan untuk studi 
kasus dan pertimbangan-pertimbangan non- 
ekonomi dalam perundingan FTA. Mr. Khanh 
memberikan sebuah studi kasus dari Vietnam. 
Beliau mengikuti proses negosiasi FTA Vietnam 
dan bagaimana Vietnam melakukan perun-
dingan keanggotaan WTO serta FTA EU dengan 
Vietnam (EVFTA) dan Trans-Pacific Partnership 
(TPP). Beliau juga menjelaskan bagaimana semua 
inisiatif tersebut membawa keuntungan bagi 
perekonomian Vietnam.

Kristelle Audet, ekonom senior di The Conference 
Board of Canada, memberikan informasi men-
detail tentang konteks sejarah dan politik yang 
mengarah kepada FTA antara Amerika Serikat 
dan Kanada  (CUSFTA) serta FTA Amerika Utara 
(NAFTA). Beliau menyampaikan analisis kompre-
hensif mengenai isu terkini sehubungan dengan 

Ngo Chung Khanh membagikan pengalamannya sebagai 
negosiator perdagangan untuk Vietnam. 

“Sebagai Deputi Direktur untuk Urusan 
Amerika, pekerjaan harian saya berhubungan 
erat dengan mengembangkan posisi 
kementerian dalam beberapa negosiasi, 
termasuk yang berkaitan dengan negosiasi 
kesepakatan perdagangan. Dengan 
demikian, pengetahuan dan kemampuan 
saya meningkat melalui partisipasi dalam 
pelatihan dan akan saya gunakan dalam 
pekerjaan sehari-hari. Dengan melakukan 
hal ini, saya percaya akan memperkuat 
substansi bahan yang saya persiapkan.”

—RORO YANIE ANGGRAINI NUGROHO
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negosiasi ulang dan membagikan rekomendasi 
tentang akses pasar, pergerakan manusia, inves-
tasi, UKM, dan teknologi baru bagi negosiator per-
dagangan Kanada. Ms.  Audet menutup sesinya 
dengan mengidentifikasi pelajaran yang bisa dida-
pat Indonesia dari pengalaman Kanada.

“Pengetahuan yang saya dapatkan dari 
pelatihan membuka wawasan saya 
sehubungan dengan FTA, khususnya untuk 
elemen gender dan perdagangan, yang 
merupakan hal baru bagi saya.”

—PESERTA PELATIHAN

Presentasi terakhir dibawakan oleh gabungan 
 pembicara ahli gender utama TPSA Lota Bertulfo 
dan ahli lingkungan senior Rita Lindayati. 
Ms. Bertulfo menyampaikan pengenalan terhadap 
isu gender dan menguraikan bagaimana perem-
puan menghadapi hambatan tambahan yang 
belum tentu dihadapi laki-laki dalam kehidupan 
profesional dan personal mereka. Beliau juga men-
jelaskan bagaimana gender dapat dan harus men-
jadi pertimbangan dalam perundingan FTA, 
memberikan contoh dan praktik terbaik dalam 
mempromosikan akses terhadap kesempatan 
pasar bagi perempuan. Ms. Lindayati memberikan 
ringkasan mengenai aturan dan pertimbangan 
lingkungan dalam FTA.

Umpan Balik Peserta
Secara keseluruhan, tingkat kepuasan terhadap 
pelatihan cukup baik: 7 persen responden meng-
indikasikan pelatihan sebagai “sangat baik sekali”, 

45 persen mengatakan “sangat baik”, 45 persen 
mengatakan “baik” dan 3 persen lainnya mengata-
kan “cukup baik”. Seluruh peserta menyampaikan 
bahwa pengetahuan mereka bertambah setelah 
mengikuti pelatihan, termasuk 39 persen yang 
mengatakan pengetahuan mereka meningkat 
secara “signifikan”, dan 61 persen lainnya menga-
takan pengetahuan mereka bertambah “hingga 
taraf tertentu”.

Umpan balik peserta juga mengindikasikan bahwa 
kemampuan yang dipelajari dalam seminar dapat 
diterapkan langsung dalam tugas sehari-hari seba-
gai pembuat kebijakan dan peneliti. Tujuh puluh 
enam persen menyampaikan bahwa mereka ber-
harap dapat “sangat sering” atau “sering” meng-
gunakan kemampuan dan pengetahuan mereka, 
17 persen menyampaikan akan “kadang-kadang” 
menggunakan kemampuan yang didapat, dan 
hanya 7 persen yang mengatakan “jarang”. Selain 
itu, 92 persen peserta seminar menunjukkan 
bahwa  tingkat kepercayaan diri mereka dalam 
menerapkan kemampuan yang dipelajari kini ber-
ada pada peringkat “baik”.

Pelajaran Kunci dan Kesimpulan

 • Kesepakatan perdagangan merupakan alat 
pengembangan yang sangat berpengaruh. 
Indonesia, seperti negara-negara berkembang 
lainnya, menghadapi tantangan yang terus 
ada dalam perundingan FTA. Beberapa 
(hambatan) berhubungan dengan koordinasi 
antarinstansi, kompleksitas hukum dan regulasi 
internal, kurangnya pegawai dan kapasitas 
(atau keduanya) di dalam kementerian dan 
badan pemerintah lainnya, serta keengganan 
pemangku kepentingan untuk membuka pasar 
domestik terhadap persaingan luar negeri. 
Kesulitan lainnya dapat pula timbul saat fase 
penerapan kesepakatan, khususnya saat 
memastikan jumlah bersih lapangan kerja yang 
diciptakan, kontribusinya terhadap pengentasan 
kemiskinan, dan pertimbangan terhadap aspek 
lingkungan dalam perdagangan. Keprihatinan 
terhadap hal-hal ini adalah nyata dan tersebar 
luas di antara negara-negara berkembang 
lain di sekitar. Sebenarnya, beberapa kesulitan 
lainnya mungkin akan menjadi tantangan hebat 
lainnya bagi negara- negara dengan pendapatan 
rendah, termasuk memenuhi standar tinggi dari 

Nadia Bourély menyampaikan studi kasus konsultasi Kanada 
untuk negosiasi FTA. 
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sebuah kesepakatan yang ambisius, mengatasi 
kurangnya pengalaman dari negosiator 
perdagangan mereka, menangani isu-isu 
politik yang sensitif, dan memastikan dukungan 
domestik dari para pemimpin politik dan sektor-
sektor yang rentan secara ekonomi.

 Bagaimanapun juga, kesulitan-kesulitan ini 
seharusnya tidak membayangi manfaat FTA 
sebagai sarana pengembangan yang sangat 
berpengaruh. Kesepakatan perdagangan 
dapat memberikan kesempatan yang unik 
untuk meningkatkan daya saing industri 
domestik dengan membuka pasar nasional 
kepada persaingan internasional dan reformasi 
regulasi. Seperti misalnya, pengalaman Vietnam 
menunjukkan bahwa reformasi yang dilakukan 
saat proses persetujuan menjadi anggota 
WTO dan implementasi FTA telah membawa 
manfaat yang signifikan terhadap perekonomian 
Vietnam. Pelaku bisnis dapat meningkatkan 
daya saing mereka dan memperluas akses 
pasar internasional, kondisi yang lebih baik 
dapat disediakan bagi para pelaku start-up, 
dan infrastruktur publik dapat dimodernisasi.

 • Sebuah pendekatan “tiga K” (konsultasi, 
komunikasi, dan koordinasi) merupakan 
kunci sukses. Saat Duta Besar Brotodiningrat 
menunjukkan dalam pidatonya, “Sebagai kepala 
negosiator perdagangan, Anda menghabiskan 
40 persen waktu Anda untuk melihat ke 
depan—bernegosiasi dengan mitra dagang 
Anda—dan 60 persen waktu Anda melihat 
ke kiri dan ke kanan—berkomunikasi dengan 
badan-badan pemerintahan Anda sendiri untuk 
membuat komitmen yang sesuai dan koheren.” 
Pengalaman Kanada dan Vietnam dalam 
perundingan FTA belakangan ini menekankan 
pentingnya konsultasi sektor publik dan swasta 
serta komunikasi antarinstansi pemerintah 
yang efektif dan terkoordinasi dengan baik. 
Berkonsultasi dengan pemangku kepentingan 
yang sangat beragam memungkinkan otoritas 
nasional untuk memberi informasi mengenai 
tujuan dan minat utama serta untuk menjawab 
keprihatinan yang berhubungan dengan 
FTA, membentuk parameter untuk sebuah 
perundingan yang merefleksikan minat dan 
nilai, serta meningkatkan pemahaman negosiasi 

FTA di antara pemangku kepentingan dan 
masyarakat umum. Membangun mekanisme 
institusional untuk memfasilitasi konsultasi di 
antara semua kelompok yang terdampak juga 
dapat membangun dukungan dalam negeri 
untuk perundingan internasional.

Untuk kesempatan sukses yang lebih besar, 
Indonesia perlu memastikan komitmen 
politik yang kuat dari pengambil kebijakan 
tertinggi sebelum melakukan perundingan 
FTA. Selain itu, negosiator perdagangan harus 
bekerja dalam kolaborasi yang erat dengan 
pejabat pemerintah dari kementerian lainnya, 
seperti kementerian keuangan, perdagangan, 
perindustrian, perikanan, pertanian, dan sumber 
daya alam. Mengintegrasikan perwakilan-
perwakilan dari kementerian lain dalam tim 
negosiator juga merupakan strategi yang baik 
untuk memastikan komitmen yang dibuat akan 
diterapkan dalam lingkup domestik.

 • Kata-kata memiliki makna. Membuat komitmen 
di bawah kesepakatan perdagangan bebas 
dapat menjadi proses yang sangat teknis, dan 
harus merefleksikan keinginan negara sekaligus 
kapasitas mereka dalam penerapannya. Untuk 
alasan ini, negosiator perdagangan harus 
memberi perhatian ekstra pada istilah-istilah 
yang digunakan untuk mengungkapkan sifat 
dasar dan cakupan kewajiban saat membuat 
rancangan ketentuan- ketentuan FTA. Hal 
ini berlaku untuk bidang (studi) liberalisasi 
ekonomi—misalnya, MFN dan perlakuan 
nasional—namun juga untuk mengartikulasikan 
pertimbangan gender dan lingkungan. 
Umumnya, penggunaan kata “akan” dalam 
ketentuan perjanjian berarti para pihak yang 
bertanda tangan setuju untuk terikat secara 
hukum untuk memenuhi kewajiban yang ada 
dalam ketentuan tersebut. Sebaliknya, frase 
seperti “para pihak seharusnya” atau “didorong 
untuk” mengungkapkan rekomendasi yang tidak 
mengikat secara hukum yang harus dipenuhi 
oleh negara-negara terkait. Penggunaan 
“mungkin/boleh” atau “memiliki hak untuk” 
biasanya memberikan kebebasan kepada suatu 
negara untuk memilih apakah akan mengadopsi 
suatu kebijakan tertentu.



• 6 •

 Negosiator perdagangan harus memanfaatkan 
istilah-istilah ini dengan sebaik-baiknya untuk 
memastikan komitmen pihak kedua sambil 
mempertahankan ruang kebijakan publik 
negaranya sendiri. Untuk itu, mereka harus 
mengenal baik Vienna Convention on the Law of 
Treaties (VCLT), yang menentukan peraturan 
tentang kesimpulan, masa berlaku, dan 
interpretasi perjanjian, termasuk kesepakatan 
perdagangan bebas.

 • Menjadi ambisius. Negara-negara berkembang 
biasanya mencemaskan bahwa perundingan 
FTA generasi baru dengan cakupan dan 
jangkauan yang lebih ambisius mungkin tidak 
sesuai untuk mencapai tujuan pengembangan 
sosial dan ekonomi mereka. Hal ini juga 
menjadi kekhawatiran utama negara-negara 
berpendapatan rendah yang memiliki kapasitas 
yang belum mencukupi dan sumber daya 
keuangan dan manusia yang lebih sedikit. Meski 
demikian, Indonesia hendaknya menghindari 
mengadopsi posisi yang dipenuhi ketakutan 
dan tetap melangkah maju dengan agenda 
perundingan dagangnya sendiri, dengan 
mengambil contoh dari negara seperti Meksiko, 
yang komitmennya yang ambisius dalam 
negosiasi NAFTA diterjemahkan menjadi 
keuntungan ekonomi yang luar biasa—bahkan 
lebih baik daripada yang berhasil direalisasikan 
oleh Kanada dan Amerika Serikat.

 Logika yang sama juga dapat diterapkan 
dalam pertimbangan non-ekonomi dalam 
FTA. Indonesia dapat memainkan peran 

pimpinan di wilayahnya saat membuat 
komitmen yang ambisius dalam hal kesetaraan 
gender dan pemberdayaan perempuan serta 
perlindungan lingkungan.

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 

Peserta berkumpul pada akhir pelatihan. 
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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

CATATAN AKHIR

1 Sebuah garis merah merupakan garis yang membatasi mandat yang diemban seorang negosiator perdagangan.


