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TPSA membantu mengembangkan kapasitas KADIN Indonesia, sebuah asosiasi bisnis 

Indonesia yang terdepan, untuk mengidentifikasi, mengadaptasi, dan mengadopsi 

praktik-praktik terbaik Kanada dalam konsultasi publik-swasta atau public-private 

consultation (PPC) untuk memberikan masukan yang berkualitas kepada para  

perunding perdagangan.

Latar Belakang
Dengan 21 FTA yang saat ini tengah dinegosia-
sikan, Indonesia sedang melaksanakan sebuah 
agenda perdagangan bebas yang ambisius. FTA 
yang komprehensif ini mendorong Indonesia untuk 
menentukan prosisi-posisi yang jelas dan terdefi-
nisi dengan baik atas seluruh aspek FTA. Dengan 
demikian, diharapkan para perunding dapat secara 
efektif menyiapkan permintaan (request offer) dan 
memaparkan apa yang dimiliki Indonesia kepada 
para mitra dagangnya sebagai pertukaran atas 
konsesi dan komitmen mereka.

Tantangan-tantangan kelembagaan dan sumber 
daya manusia mungkin sulit untuk diatasi, namun 
pemerintah Indonesia dan sektor swasta tetap 
menyambut peluang-peluang ekonomi dan per-
dagangan yang ada. Komunitas bisnis Indonesia 
akan memainkan peran penting dengan mengi-
dentifikasi kepentingan-kepentingan perdagangan 
Indonesia, menekankan kepentingan-kepentingan 

sektoral, dan mendorong posisi negosiasi yang 
termodernisasi dan dengan melakukan reformasi- 
reformasi lainnya.

Dengan ekonomi yang bergantung pada perda-
gangan, Kanada telah melakukan banyak FTA 

Rapat dengan Kamar Dagang Kanada pada tanggal  
5 Oktober 2017
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bilateral dan regional, termasuk FTA-FTA dengan 
Uni Eropa, Amerika Serikat, Meksiko, dan Korea 
Selatan. Kanada telah mengembangkan sebuah 
mekanisme PPC yang kuat untuk menjangkau sek-
tor swasta dan para pemangku kepentingan lain-
nya. Pengalamannya dan praktik-praktik terbaiknya 
yang luas dapat dibagikan dengan seluruh asosiasi 
bisnis Indonesia agar mereka tersebut dapat mem-
perkuat konsultasi-konsultasi FTA.

Sebagai sebuah asosiasi bisnis yang terdepan di 
Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia 
(KADIN Indonesia) ingin meningkatkan proses 
konsultasi FTA di Indonesia. Untuk mendukung 
upaya ini, TPSA menjadi tuan rumah bagi seorang 
perwakilan dari KADIN Indonesia untuk melaksa-
nakan kegiatan magang selama dua bulan di kan-
tor Conference Board of Canada di Ottawa untuk 
mempelajari mekanisme PPC Kanada dan meng-
identifikasi praktik-praktik terbaik untuk Indonesia. 
Pemagang, Jessica Callista, mendampingi Komite 
Tetap untuk Lembaga Multilateral dan Perjanjian 
Perdagangan Bebas (FTA) dari KADIN Indonesia. 
Jessica juga bekerja sebagai seorang associate 
di grup Investment, Trade, and Industry di Kantor 
Hukum Bahar di Jakarta.

Aktivitas-Aktivitas Magang
Aktivitas magang meliputi sejumlah kunjungan 
studi dan rapat dengan 16 lembaga publik dan 
sektor swasta di Ottawa, Toronto, Montréal, dan 
Québec City.

Dua minggu pertama didekasikan untuk peneli-
tian literatur dan pengumpulan data dan informasi 
mengenai mekanisme konsultasi Indonesia dan 
Kanada untuk negosiasi-negoasiasi FTA.

Hal ini lalu diikuti dengan beberapa rapat dengan 
lembaga-lembaga publik dan swasta dan dikom-
binasikan dengan penulisan laporan. Jessica ber-
temu dengan tiga kementerian pemerintah federal 
yang berbasis di Ottawa—Global Affairs Canada, 
Agriculture and Agri-Food Canada, dan Department 
of Finance Canada—untuk membahas kebijakan 
federal mengenai PPC untuk negosiasi-negoasiasi 
FTA dan mempelajari peran setiap lembaga yang 
saling melengkapi.

Rapat-rapat dengan asosiasi-asosiasi bisnis 
Kanada yang utama, termasuk Canadian Chamber 

of Commerce, Business Council of Canada, dan 
Canadian Manufacturers and Exporter, juga 
dilakukan di Ottawa. Banyak topik yang diba-
has, termasuk tantangan-tantangan mengenai 
pelaksanaan konsultasi dengan anggota asosi-
asi, menghadapi pandangan anggota yang ber-
tentangan, serta menyiapkan dan menyetujui 
posisi yang koheren terkait isu-isu negosiasi FTA. 
Asosiasi-asosiasi bisnis juga mencatat keuntungan 
bagi organisasi-organisasi mereka yang meru-
pakan hasil dari konsultasi dengan pemerintah, 
seperti akses kepada para menteri dan para pem-
buat keputusan tingkat tinggi dan kemampuan 
untuk menyampaikan kebutuhan dan prioritas  
para anggotanya.

Di Toronto, Jessica bertemu dengan Ontario Ministry 
of International Trade, Munk School of Global Affair 
di Universitas Toronto, dan Canada China Business 
Council. Para perwakilan dari lembaga-lembaga 
ini memberikan Jessica sudut pandang yang unik 
mengenai mekanisme-mekanisme PPC Kanada.

Kunjungan Toronto ini diikuti dengan bebe-
rapa rapat di Montréal dan Québec City dengan 
lembaga- lembaga utama untuk pembangunan 
ekonomi kawasan, seperti Montréal International, 
yang bertanggung jawab untuk menarik pena-
naman modal asing, para pekerja asing yang 
berketerampilan, dan organisasi-organisasi inter-
nasional di wilayah Greater Montréal, serta Québec 
International, yang memiliki mandat yang serupa 
namun lebih luas atas promosi perdagangan 
untuk kawasan Kota Québec. Jessica juga ber-
temu dengan Quebec Federation of Chambers of 

Jessica Callista memaparkan temuan-temuan penelitiannya di 
Conference Board of Canada, 1 November 2017.
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Commerce dan Ministry of International Relations 
of Quebec, serta berdiskusi dengan Chamber of 
Commerce of Metropolitan Montreal.

Pemaparan Hasil
Bagian akhir dari program magang Jessica dide-
dikasikan untuk perancangan dan penyelesaian 
laporan penelitiannya. Pada tanggal 1 November 
2017, ia memaparkan temuan-temuan, kesimpulan, 
dan rekomendasi-rekomendasi kepada sejumlah 
staf di Conference Board of Canada dan staf dari 
Kedutaan Besar Indonesia di Ottawa.

Pembelajaran-Pembelajaran Utama
Program magang penelitian ini mengidentifikasi 
pembelajaran-pembelajaran utama di bawah 
ini mengenai proses-proses konsultasi untuk 
negosiasi- negosiasi FTA di Indonesia dan Kanada.

Mekanisme PPC Indonesia yang Terbatas 
Memiliki Kelemahan
Walaupun memiliki agenda negosiasi perdagangan 
yang ambisius, proses konsultasi Indonesia masih 
terbatas, dengan adanya beberapa kelemahan 
yang menghambat Indonesia untuk mencapai 
tujuan-tujuan negosiasinya. Pemerintah Indonesia 
memang menyediakan informasi dan update atas 
negosiasi-negoasiasi FTA tertentu kepada sektor 
swasta domestik dengan mengundang mereka 
ke berbagai rapat, mengirimkan e-mail, dan juga 
mengumpulkan pandangan-pandangan mereka 
mengenai isu-isu negosiasi yang utama. Namun, 
sektor swasta tidak memiliki akses yang lengkap 
terhadap informasi tersebut dan proses konsul-
tasi kurang memasukkan pembahasan mengenai 
tiga fase negosiasi (sebelum, saat, dan sesudah). 
Laporan magang Jessica berhasil mengidentifi-
kasikan beberapa kelemahan atau kesenjangan 
di bawah ini di dalam proses konsultasi Indonesia 
untuk negosiasi-negoasiasi FTA:

 • Kesadaran yang rendah akan negosiasi FTA oleh 
sektor swasta, khususnya UKM, menyebabkan 
pengetahuan yang terbatas mengenai isu-isu 
FTA dan keterlibatan sektor swasta yang pasif.

 • Kurangnya transparansi mengenai negosiasi- 
negosiasi FTA, yang berdampak negatif 
terhadap relevansi input dari sektor swasta.

 • Selama konsultasi, pandangan-pandangan 
yang diterima terbatas untuk entitas-entitas 
sektor swasta tertentu saja (asosiasi bisnis dan 

perusahaan) yang mungkin tidak mewakili 
semua sektor di Indonesia.

 • Tidak adanya mekanisme tindak lanjut dari 
pemerintah untuk memberikan umpan balik 
atas input yang diberikan dari sektor swasta.

 • Sektor swasta Indonesia, khususnya UKM, 
memiliki akses yang terbatas kepada para 
perunding pemerintah untuk melakukan 
konsultasi-konsultasi langsung.

Kelemahan-kelemahan tersebut membuat keper-
cayaan di antara pemerintah dan sektor swasta 
di Indonesia menjadi kurang kuat dalam hal 
negoasiasi- negosiasi FTA.

Pendekatan Kanada terhadap PPC memiliki 
Fitur-Fitur Unik
Berbagai faktor telah berkontribusi terhadap pen-
dekatan Kanada akan PPC mengenai negosiasi- 
negoasiasi FTA:

 • Tradisi bertahun-tahun: Pemerintah Kanada 
memiliki tradisi bertahun-tahun untuk 
melakukan konsultasi dengan para pemangku 
kepentingan publik dan swasta dalam hal 
negosiasi perjanjian- perjanjian perdagangan 
bebas. Walaupun bentuk konsultasi sudah 
berubah dari tahun ke tahun, konsultasi ini 
sudah dilakukan semenjak 1980.

 • Proses Inklusif: Pemerintah Kanada yang 
sekarang telah menyatakan bahwa agenda 
perdagangan progresifnya berarti “sebuah 
proses yang terbuka dan transparan, dan 

Jessica Callista (tengah) dengan Candra Negara (kiri), Minister 
Counselor untuk Urusan Ekonomi dan Christhophorus 
Barutu (kanan), Atase Perdagangan Kedutaan Besar Republik 
Indonesia di Ottawa.
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menjaga dialog yang terus terjadi dengan 
serangkaian luas masyarakat sipil dan para 
pemangku kepentingan lainnya, termasuk 
usaha kecil dan menengah, usaha-usaha yang 
dimiliki perempuan, organisasi-organisasi 
non-pemerintah, dan masyarakat adat serta 
masyarakat di bagian utara.”1

 • Mekanisme Non-Formal: Walaupun sifatnya 
sistematis, proses konsultasi Kanada untuk 
negoasiasi-negosiasi FTA belum dibuat wajib 
atau belum diatur oleh Undang-Undang. 
Pendekatan non-formal ini memberikan lebih 
banyak fleksibilitas dalam melakukan PPC 
berdasarkan kebutuhan dan prioritas dari 
setiap FTA.

 • Jalur-jalur komunikasi yang bermacam- macam: 
Setiap konsultasi mengenai inisiatif FTA secara 
resmi diumumkan dan diluncurkan melalui 
Canada Gazette, namun pemerintah juga 
menggunakan jalur komunikasi lainnya untuk 
menjangkau sebanyak mungkin pemangku 
kepentingan, termasuk halaman-halaman 
website yang didekasikan untuk konsultasi-
konsultasi spesifik FTA, formulir online, e-mail, 
dan media sosial untuk mengumpulkan 
pandangan dan masukan dari para pemangku 
kepentingan dan masyarakat umum.

 • Proses tiga fase: Proses konsultasi Kanada 
diimplementasikan dalam tiga fase: sebelum 
peluncuran negosiasi FTA, untuk menetapkan 
tujuan-tujuannya; selama negosiasi, untuk 
mengumpulkan pandangan para pemangku 
kepentingan atas permintaan dan penawaran 
para mitra dagang Kanada, dan juga konsesi-
konsesi potensial dan juga dampak-dampaknya; 
dan setelah akhir dari negoasiasi FTA, untuk 
mendiseminasikan hasil-hasil tersebut dan 
meningkatkan kesadaran di antara sektor 
swasta dan para pemangku kepentingan 
lainnya mengenai peluang-peluang baru 
yang diciptakan oleh FTA.

Tiga Besar Praktek Terbaik dalam 
Mekanisme PPC
Tiga praktek-praktek terbaik dapat dipertimbang-
kan saat mereformasi PPC Indonesia:

 • Proses yang fleksibel dan informal: Karena belum 
dibuat formal, proses konsultasi Kanada untuk 
negosiasi FTA telah terbukti sangat fleksibel, 
dan oleh karenanya dapat diadaptasi ke situasi- 

situasi yang berbeda. Walaupun Indonesia 
akan atau mungkin tidak akan membuat formal 
mekanismenya, fleksibilitas di dalam proses 
konsultasi harus menjadi fitur utama.

 • Diseminasi informasi yang akurat dan tepat 
waktu: Pemerintah Kanada bekerja agar para 
pemangku kepentingan tetap mendapatkan 
informasi selama proses negosiasi untuk 
memastikan transparansi, yang berkontribusi 
terhadap hubungan positif dengan sektor 
swasta dan para pemangku kepentingan 
lainnya. Transparansi tersebut akan menjadi 
peningkatan yang dinantikan untuk mekanisme 
konsultasi FTA.

 • Akses yang mudah bagi para pemangku 
kepentingan dan konsultasi yang inklusif: 
Para pembuat kebijakan di Kanada dan para 
perwakilan sektor swasta berusaha untuk 
membuat diri mereka terjangkau sesering 
mungkin, jika diminta. Kemudahan akses ini 
memfasilitasi pertukaran informasi dan dialog 
antara pemerintah dan sektor swasta, dan 
menjaga agar jalur komunikasi tetap terbuka. 
Fitur unik lainnya dari pendekatan Kanada 
terhadap PPC untuk negosiasi FTA adalah 
keterlibatan yang inklusif, karena pemerintah 
ingin melibatkan kelompok masyarakat sipil 
dan masyarakat umum, selain asosiasi-asosiasi 
bisnis dan usaha- usaha swasta.

Tantangan-Tantangan yang Biasanya Dihadapi 
oleh Indonesia dan Kanada
Walaupun mekanisme konsultasi perdagangan 
di Kanada dan Indonesia sangat berbeda, namun 
tantangan-tantangan yang dihadapi kedua 
negara sama:

 • Pandangan yang bertentangan: Pemerintah 
dan asoasiasi-asosiasi bisnis di Kanada dan 
Indonesia tentunya sering menghadapi 
pandangan yang bertentangan saat 
melakukan konsultasi internal dengan para 
anggotanya. Untuk hal ini, mereka dapat 
memilih untuk mengadopsi dan memberikan 
pandangan mayoritas kepada pemerintah 
atau memeberikan sebuah rangkuman 
posisi dari semua pandangan yang berbeda 
yang dikumpulkan.

 • Kesadaran yang rendah dan kurangnya 
pengetahuan UKM mengenai negosiasi-
negoasiasi perdagangan: Pemerintah dan 
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asosiasi-asosiasi bisnis di Kanada dan Indonesia 
memiliki tantangan akan pengetahuan yang 
terbatas mengenai perdagangan internasional 
dan FTA di dalam komunitas bisnis, khususnya 
di antara UKM. Untuk mengatasi masalah ini, 
pemerintah Kanada menyediakan sebanyak 
mungkin informasi yang relevan di Canada 
Gazette dan mekanisme lainnya untuk setiap 
inisiatif FTA. Hal ini membantu para pemangku 
kepentingan, khususnya UKM, untuk dapat 
memahami dengan lebih baik isu-isu negoasiasi 
dan memberikan masukan dengan kualitas 
lebih tinggi. Untuk memberikan informasi 
kepada para anggota mereka mengenai aspek-
aspek teknis FTA, asosiasi-asosiasi bisnis juga 
melakukan strategi komunikasi dan peningkatan 
kesadaran, seperti menyiapkan catatan 
penjelasan singkat dan update teratur yang 
disebarkan melalui e-mail, telepon, dan acara-
acara peningkatan kesadaran.

Rekomendasi
Untuk Pemerintah Indonesia
Berdasarkan mekanisme PPC yang telah dijalankan 
oleh Kanada saat ini, di bawah ini adalah beberapa 
rekomendasi untuk pemerintah Indonesia.

Membuat sebuah portal web satu pintu dan 
ramah pengguna untuk PPC.
Portal tersebut harus beroperasi mirip dengan 
Canada Gazette dan website GAC dan dijalan-
kan serta dikelola oleh Pemerintah Indonesia 
(dalam hal ini, Kementerian Perdagangan sebagai 
perunding utama untuk Indonesia). Pemerintah 
harus mempublikasikan informasi FTA yang ter-
kait dan bersifat tidak rahasia secara singkat dan 
sederhana untuk memastikan pemahaman yang 
penuh oleh sektor swasta dan para pemangku  
kepentingan lainnya.

Harus transparan, konsisten, dapat diandalkan, dan 
dapat diakses oleh semua pihak yang tertarik yang 
ingin membagikan pandangan mereka, bukan 
hanya bagi sektor swasta.

Portal tersebut harus memberikan sektor swasta 
Indonesia dan para pemangku kepentingan lain-
nya peluang-peluang untuk berkomentar atas 
semua isu dan juga untuk menawarkan pandangan 

mereka dalam bentuk pengumpulan pandangan 
atau position paper. Dalam mengomentari atau 
memberikan masukan mereka, sektor swasta dan 
para pemangku kepentingan lainnya harus juga 
memberikan informasi terkait perusahaan dan 
lembaga mereka.

Membuat sebuah panitia atau dewan untuk 
memonitor PPC.
Walaupun Kanada tidak lagi memiliki dewan tetap 
(SAGIT) untuk memonitor PPC nya, penting untuk 
membuat dewan serupa di Indonesia. Dewan ini 
harus dipimpin oleh pemerintah dan para anggo-
tanya harus mencakup bisnis-bisnis Indonesia dan 
para pemangku kepentingan lainnya (seperti para 
ahli, akademisi, dan lainnya).

Tanggung jawab utama dari dewan ini adalah untuk 
memonitor implementasi PPC. Dewan ini harus 
memastikan bahwa semua informasi tersedia 
dan diperbaharui tepat waktu, dan sektor swasta 
serta para pemangku kepentingan lainnya memi-
liki akses dan peluang penuh untuk memberikan 
masukan mereka.

Dewan ini juga harus bertanggung jawab atas 
kegiatan-kegiatan tindak lanjut PPC, memastikan 
bahwa sektor swasta dan para pemangku kepen-
tingan lainnya dikonsultasikan dengan tepat dan 
semua pandangan mereka ditangkap oleh peme-
rintah di dalam proses konsultasi.

Membuat sebuah formulir standar (template) 
untuk masukan/kontribusi.
Pemerintah harus membuat sebuah formulir 
standar untuk para sektor swasta dan pemangku 
kepentingan lainnya sebagai pedoman untuk 
memberikan masukan mereka. Formulir ini harus 
dapat diunduh dari website-nya.

Tujuan utama membuat formulir standar adalah 
untuk membantu sektor swasta dan pemangku 
kepentingan lainnya untuk menyampaikan pan-
dangan mereka (dengan penekanan, rincian, 
justifikasi/ bukti, dan informasi lainnya yang diper-
lukan) sehingga pemerintah bisa mendapat-
kan masukan yang akurat dan tepat waktu untuk 
negosiasi- negoasiasi FTA.
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Membuat catatan penjelasan singkat 
sebelum PPC.
Pemerintah harus membuat catatan penjelasan 
singkat mengenai isu-isu negoisasi yang penting 
dan membuat catatan tersebut tersedia secara 
online untuk sektor swasta dan para pemangku 
kepentingan lainnya sebelum melakukan PPC.

Untuk konsultasi internal, asosiasi bisnis harus 
juga membuat catatan-catatan penjelasan singkat 
dan mendiseminasikannya kepada para anggota 
mereka sebelum melakukan konsultasi internal 
mengenai negosiasi-negoasiasi FTA.

Mengadakan aktivitas peningkatan kapasitas 
secara teratur.
Karena PPC untuk negosiasi FTA belum dibuat di 
Indonesia, penting untuk mengadakan aktivitas- 
aktivitas peningkatan kapasitas secara teratur 
untuk pemerintah dan para pemangku kepen-
tingan sektor swasta untuk mengatasi isu-isu yang 
mungkin muncul di dalam implementasi PPC dan 
secara progresif meningkatkan mekanisme PPC. 
Para fasilitator dengan pengalaman yang luas dan 
terkait dengan pengetahuan mengenai PPC harus 
diundang untuk berkontribusi di dalam upaya- 
upaya peningkatan kapasitas.

Tujan-tujuan utama dari aktivitas-aktivitas ini ada-
lah untuk:

 • membangun kapasitas pendampingan teknis 
dalam implementasi PPC;

 • mendukung pemerintah dan sektor swasta 
dalam menghadapi isu-isu implementasi PPC;

 • menyediakan informasi yang terbaru mengenai 
implementasi PPC (jika ada).

Mengadakan rapat-rapat rutin.
Rapat-rapat rutin terbukti efektif dalam memba-
ngun kepercayaan dan pemahaman satu sama lain 
di dalam konteks PPC Kanada. Baik Pemerintah 
Indonesia dan sektor swasta Indonesia dapat 
memahami satu sama lain dengan lebih baik dan 
memperkuat hubungan mereka.

Rapat-rapat harus dilakukan secara rutin, baik 
dijadwalkan sebelumnya atau disepakati bersama. 
Dewan PPC harus bertanggung jawab untuk men-
jadwalkan rapat-rapat ini.

Untuk Asosiasi-Asosiasi Bisnis Indonesia
Di bawah ini adalah rekomendasi-rekomen-
dasi umum utama untuk asosiasi-asosiasi bisnis 
Indonesia dalam mempersiapkan kertas posisi 
untuk negoasiasi-negoasiasi FTA.

Lebih pro-aktif dalam menjangkau para anggota 
secara rutin.
Asosiasi-asosiasi bisnis dan anggota-anggotanya 
harus secara pro-aktif menjangkau satu sama lain 
secara rutin, khususnya saat ada isu-isu mengenai 
topik-topik tertentu yang perlu dikomunikasikan di 
dalam proses negosiasi FTA. Dengan lebih pro-aktif, 
hubungan antara asosiasi dan anggota-anggota 
mereka akan meningkat dan dukungan bersama 
akan terbangun, membuatnya lebih mudah bagi 
asosiasi-asosiasi bisnis untuk merancang position 
paper untuk negosiasi-negoasiasi FTA.

Terlibat dalam pertukaran informasi dua arah.
Informasi tidak hanya didiseminasikan oleh aso-
siasi-asosiasi bisnis; namun para anggota juga 
dapat mendiseminasi informasi (berdasarkan 
praktek-praktek bisnis mereka) kepada asosi-
asi-asosiasi bisnis dan usaha-usaha perorangan 
(khususnya UKM), sehingga keudanya menyadari 
adanya infomrasi baru dan isu-isu terkini yang ber-
hubungan dengan negosiasi-negosiasi FTA.

Informasi mengenai negoasiasi-negoasiasi FTA 
harus didiseminasikan secara rutin (setiap satu 
atau dua minggu).

Berkonsultasi dengan komite lain di dalam 
 lembaga (in-house).
Dalam prakteknya, sebuah asosiasi bisnis membuat 
beberapa komite yang menangani isu yang ber-
beda (seperti komite perdagangan internasional, 
komite lingkungan hidup, dan sebagainya). Dengan 
banyaknya isu saat ini terkait FTA modern, pem-
bahasan di antara dewan-dewan tersebut men-
jadi penting untuk memastikan semua perspektif 
dipertimbangkan. Praktek ini akan meningkatkan 
pengetahuan asosiasi bisnis secara keseluruhan.
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Melibatkan para anggota dengan para ahli yang 
terkait atau bermitra dengan para ahli eksternal 
untuk menawarkan masukan berkualitas 
bagi PPC.
Position paper perlu didukung dengan bukti yang 
kuat. Untuk urusan teknis, para anggota dengan 
keahlian khusus (seperti hukum, ekonomi, atau 
lingkungan hidup) harus dilibatkan untuk membe-
rikan pandangan, pengetahuan, dan pengalaman 
mereka. Selain itu, bermitra dengan para ahli eks-
ternal juga disarankan.

Merangkum semua pandangan yang diterima 
dari para anggota.
Dengan banyaknya sektor industri dan berbagai 
kepentingan bisnis, sektor swasta harus membe-
rikan semua pandangan mereka kepada peme-
rintah sebagai pertimbangan pemerintah di dalam 
negosiasi-negoasiasi FTA.

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 
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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