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Konferensi ini mengundang para pemimpin, peserta, dan para pemangku kepentingan 

untuk menyoroti capaian-capaian proyek TPSA sampai dengan saat ini di dalam empat 

alur keluaran utama, dan juga cerita-cerita keberhasilan para individu.

Pada tanggal 21 November 2017, proyek Canada–
Indonesia Trade and Private Sector Assistance 
(TPSA) menyelenggarakan sebuah konferensi 
untuk memberikan update kepada para pemangku 
kepentingan di Hotel Le Meridien, Jakarta. 
Konferensi tersebut menyoroti capaian-capaian 
dan keluaran-keluaran yang telah dicapai sedari 
awal mulainya aktivitas-aktivitas proyek ini pada 
tahun 2015.

Sampai dengan tanggal 30 September 2017, 
TPSA telah melaksanakan 54 lokakarya, aktivitas- 
aktivitas pelatihan, dan acara-acara pembelajaran. 
Aktivitas-aktivitas ini melibatkan 1.363 peserta 
(705 perempuan dan 658 laki-laki), dan beberapa 
peserta mendapatkan keuntungan dengan ber-
partisipasi dalam lebih dari satu peluang pem-
belajaran. Proyek ini telah melibatkan 18 unit yang 
berbeda di dalam Kementerian Perdagangan, tujuh 
departemen pemerintahan Indonesia, 89 perwa-
kilan dari sektor swasta, yaitu UKM dan organisasi 
usaha, dan empat perguruan tinggi dan lembaga- 
lembaga penelitian.

Umpan balik yang kami dapatkan sangat positif: 
98,8 persen peserta melaporkan bahwa penge-
tahuan mereka meningkat dan mereka lebih 
mampu melakukan analisa perdagangan dan 
penanaman modal.

Untuk meningkatkan pertukaran pengetahuan 
yang dilakukan melalui aktivitas-aktivitas pembel-
ajaran, TPSA telah membuat tujuh laporan, delapan 
panduan atau manual, Sembilan selebaran pro-
mosi penanaman modal, 36 paket bahan pelatihan, 
dan 36 ringkasan kegiatan. Bahan-bahan ini dapat 
diunduh dari website TPSA (www.tpsaproject.com), 
dan sebagian besar bahan tersedia dalam Bahasa 
Inggris dan Bahasa Indonesia.

Proyek ini juga telah memfasilitasi kontak dan 
komunikasi yang terus berjalan dengan bebe-
rapa ratus calon penanam modal dan pembeli, 
yang diharapkan dapat meningkatkan ekspor dari 
Indonesia ke Kanada dan meningkatkan pena-
naman modal Kanada di Indonesia.

Display aktivitas-aktivitas dan keluaran-keluaran utama TPSA.
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Pembukaan Konferensi
Konferensi ini dimulai dengan pidato sambutan 
selamat datang oleh Greg Elms, Direktur Lapangan 
Proyek TPSA, diikuti dengan pidato pembukaan 
oleh Arlinda, Direktur Jenderal Pengembangan 
Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan 
Indonesia, dan Peter MacArthur, Duta Besar Kanada 
untuk Indonesia.

Selanjutnya, konferensi ini dibagi menjadi bebe-
rapa sesi yang menyoroti capaian-capaian proyek 
dalam empat bagian keluaran utama:
1. Meningkatnya aliran informasi perdagangan 

dan penanaman modal antara Indonesia 
dan Kanada;

2. Menguatnya hubungan usaha sektor swasta 
antara Indonesia dan Kanada;

3. Meningkatnya pemahaman akan perdagangan 
dan penanaman modal antara Indonesia 
dan Kanada;

4. Menguatnya keterampilan analisa dan 
pengetahuan mengenai bagaimana 
meningkatkan perdagangan dan penanaman 
modal antara Indonesia dan Kanada.

Meningkatnya Aliran Informasi
Bapak Elms memulai sesi ini dengan membica-
rakan beberapa capaian utama dari proyek TPSA 
dalam meningkatkan aliran informasi perda-
gangan dan penanaman modal antara Indonesia 
dan Kanada. TPSA membuat sebuah pedoman 
untuk UKM-UKM Indonesia mengenai bagaimana 
cara melakukan ekspor ke Kanada, yang mere-
komendasikan 10 langkah yang perlu dilakukan 
oleh UKM-UKM Indonesia untuk melakukan eks-
por ke Kanada dan pasar-pasar internasional lain-

nya. Pedoman langkah demi langkah juga dibuat 
khusus untuk para pengekspor kopi, alas kaki, dan 
pakaian Indonesia. Dokumen-dokumen lainnya 
pun dibuat untuk meningkatkan informasi menge-
nai ekspor, termasuk Mengidentifikasi Komoditas 
Indonesia yang Berpotensi Tinggi untuk Ekspor ke 
Kanada, Meningkatkan Ekspor Indonesia ke Kanada, 
dan Pentingnya Pelayanan dalam Perdagangan 
Indonesia, Bagaimana Mempersiapkan Laporan-
Laporan Intelijen Pasar, dan Bagaimana Memilih 
UKM-UKM untuk Berpartisipasi di dalam Pameran-
Pameran Perdagangan Kanada.

Bapak Elms juga mencatat bahwa, dari sisi pena-
naman modal, penawaran nilai (value propositions) 
dihasilkan dan seminar-seminar melalui web-
site (webinar) dilakukan dengan pokok bahasan: 
peluang- peluang penanaman modal di Indonesia. 
TPSA juga membuat Pedoman-Pedoman 
Bagaimana Menangani Pertanyaan-Pertanyaan 
para Penanam Modal untuk Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Indonesia (BKPM).

Lucky Bastanta Tarigan dari Bagian Standardisasi 
Internasional di Kementerian Perdagangan 
Indonesia, berbicara mengenai kontribusi TPSA 
terhadap Sistem Informasi Persyaratan Teknis 
Indonesia atau Indonesia Technical Requirements 
Information System (INATRIMS). Halaman 
web INATRIMS dibuat di website Kementerian 
Perdagangan dan memberikan informasi bagi para 
pengekspor Indonesia mengenai syarat- syarat 
dan standar-standar untuk melakukan ekspor 
ke Kanada.

Greg Elms, Peter MacArthur, dan Arlinda membuka konferensi.

Panel mengenai mencapai peningkatan hubungan usaha 
sektor swasta.
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Meningkatnya Hubungan Usaha 
Sektor Swasta
Para perwakilan dari dua UKM yang didukung 
oleh TPSA menggambarkan layanan-layanan 
pemberian nasehat yang tertarget yang mereka 
terima untuk membantu mereka mengembangkan 
peluang- peluang komersil di Kanada. Mahayana 
dari Koperasi Arinagata dan Henny Setiadi dari 
Venamon Shoes mengapresiasi pendekatan 
langsung yang dilakukan oleh para ahli komodi-
tas TPSA, membimbing mereka dari awal sampai 
akhir, dari proses memamerkan di pameran perda-
gangan dan rapat dengan para calon pembeli.

“Koperasi kami pernah menghadiri pameran 
kopi sebelumnya, namun pengalaman saat 
itu sangat berbeda dengan pengalaman 
yang kami dapatkan dengan proyek 
TPSA. Para ahli TPSA sungguh-sungguh 
mempersiapkan kami. Kami dilatih mengenai 
bagaimana mempromosikan kopi, membuat 
desain kartu nama, dan membuat brosur 
yang menarik untuk promosi kopi. Kami juga 
dilatih mengenai bagaimana memamerkan 
produk kami kepada para calon pembeli 
di bawah tiga menit, lama waktu maksimal 
yang akan disempatkan oleh para calon 
pembeli untuk Anda.”

—MAHAYANA
Koperasi Arinagata

Para perwakilan dari dua asosiasi bisnis Indonesia 
lalu menceritakan pembelajaran dari pertemuan- 
pertemuan dengan pihak Kanada dalam kunjungan 
mereka ke Kanada pada bulan September 2016. 
Liliek Setiawan dari Asosiasi Tekstil Indonesia men-
catat bahwa Ia belajar bagaimana asosiasi-asosiasi 
bisnis Kanada membantu para anggota mereka 
agar sukses dalam dunia yang berubah dengan 
cepat. Ida Farida menceritakan bagaimana Ikatan 
Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) terinspirasi 
dari besarnya dukungan yang diberikan bagi para 
pengusaha perempuan di Kanada, dan bagaimana 
melaksanakan model pelaksanaan bisnis yang 
berkelanjutan dapat membantu bisnis-bisnis men-
jadi lebih kompetitif secara global.

Untuk meningkatkan produktivitas dan kemam-
puan kompetisi UKM, TPSA juga menawarkan 
pelatihan Program Mempertahankan Usaha yang 
Kompetitif dan Bertanggung Jawab (SCORE) dalam 
hal Produksi dengan Sumber Daya yang Efisien 
dan Lebih Bersih atau Sustaining Competitive 
and Responsible Enterprise (SCORE) Resource 
Efficiency and Cleaner Production Program. Dewi 
Kulsum, pemilik perusahaan pakaian Restu Ibu 
Mandiri, melaporkan pengalaman perusahaan-
nya dengan Program SCORE yang ditawarkan 
oleh TPSA yang ditargetkan untuk UKM-UKM. Ibu 
Kulsum dan timnya berpartisipasi di dalam modul 
pelatihan di dalam kelas dan konsultasi serta 
penilaian yang disesuaikan dengan usahanya. Ia 
menyebutkan bahwa program ini telah meningkat-
kan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan per-
usahaannya secara dramatis.

Para peserta mendengarkan para pembicara konferensi.

“Program TPSA menguntungkan dan 
efektif. Venamon telah berdiri selama 
41 tahun, dan walaupun almarhum ayah 
kami pernah mengekspor produk kami 
sekali dua kali, kami, para pemilik generasi 
kedua, tidak pernah berhubungan dengan 
pasar ekspor. Berpartisipasi dalam program 
TPSA telah memberikan kami kepercayaan 
diri dan memberikan dorongan untuk 
mengembangkan bisnis kami dan untuk 
mengeksplorasi pasar di luar Indonesia.”

—HENNY SETIADI
Venamon Shoes
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Indra Darmawan, Direktur Kerja Sama Bisnis 
Internasional di BKPM, membagikan pengalam-
annya dari aktivitas-aktivitas TPSA yang ditujukan 
untuk meningkatkan penanaman modal asing 
langsung Kanada di Indonesia. Ia menyebutkan 
empat langkah yang dilakukan oleh TPSA dalam 
kemitraannya dengan BKPM: mengidentidikasi 
industri-industri yang paling menjanjikan untuk 
penanaman modal, mengembangkan presentasi 
penawaran nilai yang disesuaikan secara khu-
sus untuk ketertarikan Kanada, mengidentifikasi 
sebuah daftar panjang dari 500 penanam modal 
yang potensial, dan membawa para pejabat BKPM 
ke Kanada untuk bertemu dengan 24 prospek ter-
tinggi. Bapak Darmawan menyebutkan bahwa, 
melalui pelatihan TPSA yang lebih mendalam, 
BKPM telah mendapatkan banyak pengetahuan 
mengenai praktik-praktik terbaik untuk menarik 
penanaman modal asing langsung.

“Pelatihan ini telah memberikan kemampuan 
bagi para staf kami untuk lebih efektif 
meningkatkan hasil, membuat penawaran 
nilai, dan memfasilitasi para penanam 
modal. Staf-staf kami juga mendapatkan 
masukan-masukan dari pelatihan ini 
mengenai praktik-praktik bisnis Kanada 
untuk melakukan komunikasi dengan lebih 
efektif dan mengidentifikasi strategi, sasaran, 
tujuan, dan kebutuhan usaha para penanam 
modal. Pesan-pesan utama dari pelatihan ini 
adalah juga untuk memasukkan pedoman 
bagaimana menangani pertanyaan-
pertanyaan para penanam modal. BKPM 
akan memasukkan pedoman ini ke dalam 
prosedur-prosedur operasi standar 
internal kami.”

—INDRA DARMAWAN
BKPM

Meningkatnya Pemahaman atas 
Peraturan-Peraturan dan 
Standar-Standar Perdagangan 
dan Penanaman Modal
Memahami bahwa UKM adalah pendorong penu-
runan kemisikinan dan pertumbuhan ekonomi di 
Indonesia, proyek TPSA bekerja dengan pemerin-

tah Indonesia, lembaga-lembaga sektor swasta, 
dan para ahli kebijakan perdagangan untuk meng-
atasi halangan-halangan kebijakan yang berkaitan 
dengan perkembangan UKM Indonesia dan akses 
pada pasar.

Wahyuni Bahar, Kepala Komite Tetap untuk 
Lembaga Multilateral dan Perjanjian Perdagangan 
Bebas, Kamar Dagang dan Industri Indonesia 
(KADIN), menggarisbawahi penelitian dan pelatihan 
yang telah didukung oleh TPSA untuk mening-
katkan mekanisme konsultasi publik-swasta atau 
public-private consultation (PPC) untuk perjanjian- 
perjanjian perdagangan bebas. Bapak Bahar 
menyebutkan bahwa Indonesia perlu meningkat-
kan PPC untuk memastikan bahwa pemerintah 
dan sektor swasta bekerja sama untuk  menca-
pai perjanjian-perjanjian perdagangan bebas 
yang menguntungkan.

Beberapa pembicara dari Kementerian 
Perdagangan membagikan pembelajaran mereka 
dari pelatihan dan acara-acara TPSA yang dimak-
sudkan untuk meningkatkan kemampuan mereka 
untuk terlibat di dalam dan mendapatkan keun-
tungan dari negosiasi-negosiasi perdagangan. 
Natasha Agnes Lontoh dari Direktorat Perundingan 
Multilateral berbicara mengenai pelatihan perun-
dingan perdagangan WTO tingkat lanjut (advanced) 
dan bagaimana dengan berpartisipasi dalam simu-
lasi perundingan WTO ia dapat mengembang-
kan strategi-strategi perundingannya dengan 
lebih baik.

Dina Kurniasari dari Direktorat Kerja Sama ASEAN 
menyebutkan bahwa kehadirannya di dalam 

Panel mengenai dampak-dampak kegiatan gender TPSA.
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Konferensi Tingkat Menteri WTO yang ke-10 di 
Nairobi pada bulan Desember 2015 membantu 
memperdalam pemahamannya atas isu-isu WTO, 
karena latar belakangnya adalah dalam hal perun-
dingan kawasan. Ia memilih untuk fokus dalam 
topik fasilitasi perdagangan dan menghadiri berba-
gai seminar dan berbagai rapat sampingan dalam 
konferensi tersebut. Ia secara khusus mengapre-
siasi kesempatan untuk berjejaring dengan para 
peserta konferensi dari seluruh dunia dan bertukar 
sudut pandang yang berbeda-beda mengenai isu- 
isu perdagangan internasional.

Bayu Nugroho dari Direktorat Negosiasi Bilateral 
menyebutkan bahwa Indonesia pada saat ini mela-
kukan lebih dari 20 negosiasi bilateral dengan 
negara-negara lain. Pelatihan TPSA meningkatkan 
kapasitas para pejabat direktorat untuk menetap-
kan tujuan-tujuan negosiasi yang jelasm neye-
diakan masukan-masukan teknis yang baik dan 
menyediakan intelijen perdagangan untuk tim-tim 
negosiasi, dan berkoordinasi secara efisien dengan 
kementerian-kementerian lainnya untuk memasti-
kan posisi-posisi negosiasi yang koheren.

Sri Sapto Bimo Haryana dari Direktorat Pengamanan 
Perdagangan berbicara mengenai lokakarya- 
lokakarya pendahuluan dan tingkat lanjut menge-
nai perlindungan perdagangan (trade remedies) 
WTO dan bagaimana berbagai lokakarya tersebut 
telah meningkatkan kemampuan direktoratnya 
dalam melakukan analisa hukum atas kasus-kasus 
dan membuat argumen hukum yang kuat, yang 
dipelajari dari praktik-praktik terbaik Kanada, 
dan bagaimana menangani kasus-kasus dengan 
cara yang sistematis dan terstruktur supaya lebih 
efektif. Ia menceritakan bahwa dampak langsung 
dari berbagai lokakarya tersebut dapat dirasakan 

dalam keberhasilan Indonesia akhir-akhir ini dalam 
menghentikan sebuah penyidikan anti-dumping 
terhadap kain non-tenun oleh pihak berwajib India, 
yang merupakan topik sebuah studi kasus yang 
didiskusikan di dalam lokakarya-lokakarya TPSA.

Meningkatnya Keterampilan 
Analitis dan Pengetahuan untuk 
Meningkatkan Perdagangan dan 
Penanaman Modal
Proyek TPSA bertujuan untuk mendorong akses 
yang setara bagi UKM-UKM yang dimiliki atau 
dipimpin oleh perempuan terhadap peluang- 
peluang untuk melakukan ekspor ke Kanada. Lota 
Bertulfo, ahli gender senior TPSA melaporkan hasil 
dari survei gender dan perdagangan yang dilaku-
kan dalam sektor-sektor kopi, sepatu, dan pakaian 
untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan 
yang dihadapi oleh UKM-UKM yang dimiliki atau 
dipimpin oleh perempuan dalam melakukan eks-
por, dibandingkan dengan apa yang dialami oleh 
laki-laki. Melanjutkan presentasinya, ahli gender 
Indonesia, Leya Cattleya dan Dati Fatima memim-
pin sebuah panel untuk para pemangku kepen-
tingan dalam sebuah diskusi mengenai dampak 
kegiatan-kegiatan gender TPSA, seperti pelatihan 
dalam perjanjian-perjanjian perdagangan bebas 
yang memasukkan modul yang menjawab meng-
apa kesetaraan gender ini relevan dan penting di 
dalam negoasiasi-negoasiasi Perjanjian-Perjanjian 
Perdagangan Bebas (FTA) dan mengapa klausa- 
klausa kesetaraan gender harus dimasukkan ke 
dalam FTA.

Kasan Muhri, kepala Lembaga Analisa dan 
Pengembangan Perdagangan atau Trade Analysis 
and Development Agency (TREDA) di Kementerian Panel diskusi mengenai program magang TPSA.

Greg Elms berterima kasih kepada Djatmiko Bris Witjaksono 
atas kerja sama dan dukungan kementerian bagi proyek TPSA.
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Perdagangan menyebutkan bahwa pelatihan dan 
lokakarya TPSA telah membantu TREDA dalam 
peran mereka sebagai unit pendukung peneli-
tian. Secara khusus, ia menyebutkan bahwa per-
lindungan perdagangan (trade remedies) dan 
batasan-batasan non-tarif dalam perdagangan 
menjadi isu yang semakin penting di Indonesia, dan 
bahwa lokakarya-lokakarya TPSA dalam isu-isu ini 
telah sangat membantu. Aditya Paramita Alhayat, 
juga dari TREDA, menambahkan bahwa kolaborasi 
antara TREDA dan TPSA telah meningkatkan kapa-
sitas dan pengetahuan staff TREDA dalam berbagai 
topik, termasik mengenai pembuatan model eko-
nomi untuk perdagangan, yang digunakan TREDA 
pada saat ini dalam perkiraan-perkiraannya.

Junianto, dari Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia, 
Kementerian Perdagangan, melaporkan penga-
lamannya saat ambil bagian dalam pelatihan bisnis 
internasional keterampilan-keterampilan FITT yang 
diberikan oleh TPSA. Kursus pelatihan delapan 
modul ini dibawakan oleh Forum for International 
Trade Training (FITT), yang misinya adalah untuk 
meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, 
bisnis, dan organisasi untuk mengakses pasar glo-
bal, mengurangi dan mengelola resiko-resiko per-
dagangan integratif, dan memungkinkan kompetisi 
yang menguntungkan. Bapak Junianto menye-

butkan bahwa Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia 
akan menggunakan apa yang mereka telah pela-
jari untuk membuat sebuah modul untuk melatih 
UKM-UKM yang bekerja sama dengan mereka.

Sesi ini diakhiri dengan sebuah diskusi panel 
mengenai pembelajaran-pembelajaran dari 
program- program magang TPSA. Sampai dengan 
saat ini, TPSA telah mensponsori delapan orang 
(tujuh dari Kementerian Perdagangan dan satu 
dari KADIN) dalam sebuah program magang dua 
bulan di Dewan Konferensi Kanada di Ottawa. 
Setiap dari pemagang mendeskripsikan proyek 
penelitian mereka dan temuan-temuan utama-
nya. Para pemagang telah menghasilkan empat 
laporan penelitian: Meningkatkan Ekspor Indonesia 
ke Kanada, Pentingnya Layanan-Layanan dalam 
Perdagangan Indonesia, Memperkuat Ekspor Ikan 
dan Produk Ikan Olahan Indonesia ke Kanada, 
dan Konsultasi Publik-Swasta untuk Perundingan-
Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas di 
Kanada dan Indonesia.

Kata-Kata Penutup
Konferensi update bagi para pemangku kepen-
tingan ditutup oleh Djatmiko Bris Witjaksono, 
Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor. Beliau 
memuji proyek TPSA dan pendekatannya yang 
kolaboratif dan kooperatif dalam bekerja sama 
dengan Kementerian Perdagangan, dan menye-
butkan bahwa TPSA adalah “salah satu program 
donor yang paling ekstensif dan komprehensif dan 
memberikan hasil yang bernilai dan bermanfaat.”

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 

“Perbedaan-perbedaan dalam kegiatan 
perempuan dan laki-laki dan hubungannya 
terhadap perdagangan adalah penting 
karena perempuan dan laki-laki memiliki 
peran dan beban yang berbeda-beda, 
yang mempengaruhi partisipasi mereka. 
Perbedaan-perbedaan ini harus dibicarakan 
di dalam perdagangan, karena untuk 
membuat perdagangan berjalan menuju 
pembangunan nasional yang adil dan 
setara, perdagangan perlu menangani 
permasalahan di setiap sektor yang dihadapi 
oleh baik laki-laki maupun perempuan, 
sehingga, pada akhirnya, perdagangan akan 
bermanfaat untuk semua orang, terlepas 
gender mereka apa.”

—FANNY ASTRIA
Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, 

Kementerian Perdagangan
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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


