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Latar Belakang
Setiap dua tahun, Organisasi Perdagangan Dunia 
(World Trade Organization, WTO) mengadakan 
Konferensi Tingkat Menteri (KTM), mempertemu-
kan 164 anggotanya untuk membahas dan merun-
dingkan masalah-masalah perdagangan yang 
penting. Konferensi Tingkat Menteri dapat memu-
tuskan hal-hal terkait mandat WTO atau yang ter-
masuk dalam perjanjian multilateral apa pun. Hal 
ini termasuk prosedur aksesi, sistem penyelesaian 
sengketa, serta perdagangan barang dan jasa. Para 
pembuat keputusan tingkat tinggi (biasanya men-
teri perdagangan) yang berpartisipasi dalam KTM 
menyediakan dukungan politik yang diperlukan 
dan menciptakan momentum untuk menjembatani 
posisi perundingan dan mencapai kesepakatan.

Meski perundingan Doha Development Agenda 
(DDA) WTO berjalan lambat, KTM-KTM bela-
kangan ini telah membuahkan beberapa keberha-
silan. Misalnya, KTM9, yang diselenggarakan pada 
2013 di Bali, Indonesia, diakhiri dengan adopsi 
Perjanjian Fasilitasi Perdagangan, kesepakatan 
perdagangan multilateral pertama sejak pendi-
rian WTO. Di KTM10,  yang diadakan pada 2015 di 
Nairobi, Kenya, anggota-anggota WTO menye-
tujui serangkaian enam Keputusan Menteri 
mengenai pertanian, kapas, dan isu-isu terkait 
negara-negara terbelakang.

Secara paralel, Sekretariat WTO telah berupaya 
untuk meningkatkan transparansi dalam perun-
dingan perdagangan multilateral dan lebih ter-
buka untuk partisipasi perwakilan masyarakat 
sipil. Meskipun hanya perwakilan negara yang 
dapat hadir di ruang perundingan, banyak acara 
sampingan untuk publik diselenggarakan oleh 
organisasi internasional dan LSM lainnya. Dengan 
demikian, tradisi keterlibatan masyarakat sipil 
dunia dalam perundingan WTO perlahan-lahan 
telah diterapkan.

Pengarahan LSM pada hari pertama KTM11.
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Deskripsi Kegiatan
Sebagai langkah pertama, proyek Trade and Private 
Sector Assistance (TPSA) Kanada-Indonesia dan 
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mela-
kukan konsultasi intensif untuk memilih peserta- 
peserta di KTM11, yang diadakan di Buenos Aires, 
Argentina pada Desember 2017. Tujuannya adalah 
memilih empat profesional dengan karir menengah 
(baik laki-laki maupun perempuan) yang memi-
liki potensi tinggi untuk peningkatan karier dalam 
Kemendag. Karena kegiatan ini ditujukan untuk 
mengembangkan kapasitas dalam perundingan 
perdagangan multilateral, para kandidat tidak 
diwajibkan untuk menjadi pakar di lapangan, tetapi 
mereka memang perlu memiliki pengetahuan 
dasar tentang cara WTO berfungsi, serta kesedi-
aan untuk belajar dan pada akhirnya untuk berbagi 
pengetahuan yang mereka peroleh dengan rekan- 
rekan mereka di Kemendag.

Setelah terpilih, setiap peserta diberikan isu perun-
dingan khusus, untuk mencakup topik-topik KTM11 
sekomprehensif mungkin. Proses seleksi berhasil 
memilih peserta-peserta berikut:

 • Rini Dwi Hastuty, Kepala Seksi Pelayanan 
Komunikasi di Direktorat Perdagangan dalam 
Perundingan Jasa, dipilih untuk membahas 
perdagangan dalam perundingan mengenai 
jasa, khususnya isu terkait perdagangan 
elektronik (e-dagang).

 • Irma Rubina Sianipar, Analis Perdagangan 
Internasional di Direktorat Kerjasama 
Multilateral, terpilih untuk membahas 
perundingan pertanian.

 • Ezra Bintang Tumpal, Asisten Deputi Direktur 
untuk Kekayaan Intelektual dan Investasi pada 
Direktorat Kerjasama Multilateral, terpilih untuk 
fokus pada fasilitasi penanaman modal.

 • Angga Handian Putra, Kepala Bagian 
Penyelesaian Sengketa Perdagangan di 
Direktorat Perundingan Multilateral, terpilih 
untuk mengerjakan perundingan peraturan-
peraturan WTO, khususnya tentang 
subsidi perikanan.

Kegiatan ini dijalankan menggunakan pendekatan 
tiga tahap. Tahap pertama berfokus untuk mem-
persiapkan peserta untuk KTM11. Sebelum berang-
kat ke Buenos Aires, senior trade and investment 
expert TPSA, Wenguo Cai dan Alexandre Larouche-
Maltais, memberikan pelatihan dan dukungan tek-
nis kepada empat peserta. Masing-masing dari 
mereka diminta untuk melakukan studi pustaka 
dan mempersiapkan catatan latar belakang ten-
tang topik fokus mereka.

Tahap kedua berlangsung selama KTM11 di 
Buenos Aires. Sebagai anggota delegasi resmi 
dari Indonesia, para peserta diminta untuk meng-
ikuti pembicaraan multilateral sebaik mungkin 
dan untuk terlibat langsung, jika memungkinkan. 
Mereka menjelaskan secara rutin kegiatan mereka 
sehari-hari kepada Cai dan Larouche-Maltais, 
mereka berdua setelah itu memberikan informasi 
tentang perkembangan diskusi dan acara sam-
pingan secara keseluruhan.

Tahap ketiga dan terakhir terjadi pada 27 April 
2018 ketika TPSA menyelenggarakan acara di 
Jakarta mengundang 36 staf Kemendag (17 laki- 
laki dan 19 perempuan) untuk berbagi pengeta-
huan. Selama acara, tiga dari empat peserta KTM11 
menyampaikan presentasi teknis tentang topik 
mereka masing- masing, menyediakan informasi 
latar belakang, sejarah perundingan KTM, perkem-
bangan terkini, dan pencapaian utama di Buenos Peserta menyusun strategi sebelum dimulainya konferensi.

Peserta KTM11 membagikan pembelajaran mereka kepada 
rekan-rekan Kemendag.
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Aires. Lebih penting lagi, mereka menginforma-
sikan kepada penonton tentang dampak poten-
sial perundingan perdagangan multilateral untuk 
Indonesia dan membagi rekomendasi mereka ten-
tang apa yang harus dilakukan negara selanjutnya.

Umpan Balik Peserta
Apa yang terjadi di konferensi tingkat menteri 
WTO memiliki dampak penting bagi Indonesia, 
dan para peserta menyambut kesempatan bela-
jar dan mengamati dengan menghadiri KTM11 di 
Buenos Aires.

Dalam survei pasca-kegiatan, para peserta menya-
takan keterampilan dan pengetahuan mereka 
telah  meningkat dan tingkat kepercayaan/ 
keterampilan baru mereka dalam menerapkan 
pengetahuan tersebut “sangat baik” atau “baik.” 
Peserta mengindikasikan bahwa mereka ber-
harap untuk menggunakan pengetahuan yang 
telah mereka peroleh untuk meningkatkan peker-
jaan mereka.

Umpan balik dari acara berbagi pengetahuan juga 
baik, dengan sembilan persen responden menga-
takan pelatihan “istimewa,” 44 persen “sangat baik,” 
dan 44 persen “baik.” Semua responden melapor-
kan bahwa mereka berharap untuk mengguna-
kan pengetahuan dan keterampilan baru mereka 
dalam pekerjaan di masa depan.

Pembelajaran Utama
Menghapus subsidi perikanan yang 
berkontribusi terhadap penangkapan ikan 
ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) 
melalui perundingan multilateral sejalan 
dengan kepentingan nasional Indonesia. 
Meski ketidakmampuan untuk menghasilkan kon-
sensus tentang cara mengatasi subsidi perikanan 
yang merugikan di WTO, Indonesia harus melaku-
kan perundingan multilateral dengan itikad baik.

Dalam konteks Putaran Pembangunan Doha, ang-
gota WTO merundingkan 20 area perdagangan, 
termasuk “peraturan perdagangan,” yang menca-
kup berbagai isu perundingan dari anti-dumping 
hingga subsidi perikanan. Salah satu tujuan dari 
pembahasan multilateral tentang peraturan sub-
sidi perikanan adalah “mengklarifikasi dan mening-
katkan disiplin WTO mengenai subsidi perikanan, 

dengan mempertimbangkan pentingnya sektor ini 
bagi negara-negara berkembang.”1

Mengatasi IUU perikanan di WTO beralasan baik 
secara ekonomi maupun ekologis: Dalam bebe-
rapa dekade terakhir, sumber daya bawah air 
dieksploitasi secara berlebihan, menyebabkan 
meningkatnya kekhawatiran tentang kegiatan 
penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, keta-
hanan pangan, dan perlindungan lingkungan laut, 
terutama di negara-negara berkembang. Terlebih, 
WTO menawarkan alat penegakan hukum yang 
kuat—mekanisme penyelesaian sengketa—yang 
dapat menjamin negara-negara anggota mema-
tuhi kewajiban mereka sesuai kesepakatan poten-
sial tentang subsidi perikanan.

Sebelum KTM11, isu ini dianggap sebagai “ikan 
yang mudah ditangkap,” karena perkembangan 
terbaru di WTO menunjukkan perkembangan 
dan memungkinkan para pengamat dan perun-
ding untuk bersikap optimis. Beberapa kelompok 
negara mengajukan proposal teks, posisi negara- 
negara tertentu mulai menyatu, dan kesepakatan 
tentang subsidi perikanan mendapatkan momen-
tum. Sayangnya, KTM11 gagal mencapai kon-
sensus, dan anggota-anggota WTO mengadopsi 
keputusan untuk terus terlibat secara konstruktif 
dalam perundingan, dengan menimbang untuk 
mengadopsinya pada Konferensi Tingkat Menteri 
WTO ke-12 pada 2019.

Selama MC11, Indonesia mendorong kesepakatan 
untuk meningkatkan transparansi dalam sub-
sidi perikanan, terkecuali subsidi tertentu seperti 

Simposium KTM11 tentang perdagangan dan  
pembangunan berkelanjutan.
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dukungan pemerintah untuk pemasangan pera-
latan keselamatan atau agar infrastruktur mengu-
rangi emisi yang membahayakan lingkungan. 
Indonesia juga mengusulkan definisi untuk peri-
kanan skala kecil dan artisanal yang harus diper-
tahankan dalam perjanjian WTO di masa depan. 
Secara keseluruhan, dapat mewujudkan perjanjian 
ramah pembangunan yang memastikan keber-
lanjutan sumber daya ikan tetap sejalan dengan 
kepentingan nasional Indonesia baik sebagai 
negara kepulauan dan negara berkembang. Untuk 
alasan ini, Indonesia harus terus berunding di WTO 
untuk mencapai kesepakatan multilateral yang 
melarang perikanan IUU sesegera mungkin.

Memfasilitasi investasi dapat menjadi 
komponen kunci dari kebijakan pembangunan 
ekonomi Indonesia di masa depan. 
Indonesia harus berhati-hati saat memeriksa man-
faat potensial perjanjian multilateral mendatang 
mengenai fasilitasi investasi (IF).

Tidak terdapat definisi IF yang diterima secara 
 universal. Akan tetapi, beberapa lembaga interna-
sional telah berusaha memberikan klarifikasi kon-
septual. Contohnya, di tingkat regional, Asia-Pacific 
Economic Cooperation (APEC) mengacu pada 
“aksi yang dilakukan pemerintah yang dirancang 
untuk menarik investasi asing dan memaksimalkan 
efektivitas dan efisiensi administrasi melalui selu-
ruh tahapan siklus investasi.”2 Transparansi, kese-
derhanaan dan prediktabilitas adalah beberapa 
prinsip terpentingnya.

Dalam hal ini, IF berbeda dan lebih luas daripada 
konsep “promosi investasi,” karena yang kedua ber-
fokus pada promosi lokasi tujuan investasi melalui 
pemasaran dan insentif.

Mereka yang menentang kesepakatan tentang IF 
berpendapat bahwa perundingan WTO harus tetap 
fokus pada perdagangan dan peraturan domestik 
yang terkait dengan perdagangan. IF berada di luar 
cakupan mandat WTO, sebagaimana dinyatakan 
oleh India yang berpendapat bahwa masuknya IF 
dalam agenda perundingan WTO mungkin tidak 
konsisten dengan tujuan pembangunan nasio-
nal negara-negara berkembang. Koalisi negara- 
negara berkembang mendukung posisi India, 
berpandangan bahwa IF akan mengurangi prospek 
perundingan di masa depan dan hasil-hasil poten-
sial di bawah DDA.

Baru-baru ini, Indonesia memutuskan untuk bekerja 
sama dengan Meksiko, Korea, Turki, dan Australia 
untuk menyelenggarakan lokakarya investasi untuk 
mengumpulkan pandangan- pandangan utama 
anggota WTO tentang IF. Di antara pesan utama 
yang dinyatakan adalah prinsip-prinsip inti WTO 
dapat membentuk landasan diskusi lebih lanjut 
tentang IF, termasuk “transparansi, prediktabilitas, 
dan non-diskriminasi dalam kebijakan investasi; efi-
siensi dan penyederhanaan prosedur administrasi 
untuk meminimalkan hambatan investasi; kerja 
sama internasional, pengembangan kapasitas, dan 
bantuan teknis.”3

Pada KTM11, Indonesia mendukung diskusi IF di 
WTO, tetapi menekankan pentingnya memperta-
hankan ruang kebijakan dalam negeri yang fleksi-
bel (yaitu, hak untuk mengatur) tentang investasi. 
Indonesia menyampaikan bahwa fasilitasi investasi 
harus bertujuan untuk menerapkan dan menge-
lola kebijakan investasi dengan lebih jelas, efisien, 

Sesi di KTM11.

Resepsi di Kedutaan Kanada di Buenos Aires.
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dapat diprediksi, dan adil, menghasilkan keun-
tungan baik bagi pemerintah maupun investor.

KTM11 tidak mencapai kesepakatan ten-
tang IF,  melainkan mengeluarkan Pernyataan 
Bersama Menteri tentang Fasilitasi Investasi 
untuk Pembangunan. Pernyataan ini menga-
kui “hubungan  dinamis antara investasi, perda-
gangan, dan pembangunan” dan menyerukan 
untuk “memulai diskusi terstruktur dengan tujuan 
mengembangkan kerangka multilateral tentang 
fasilitasi investasi.”4 Teks tersebut menguraikan 
tujuan utama perundingan IF, termasuk mening-
katkan transparansi dan prediktabilitas langkah- 
langkah investasi, mempercepat prosedur dan 
persyaratan administratif, dan meningkatkan kerja-
sama internasional.

Meliberalisasi perdagangan jasa dapat 
memberikan manfaat ekonomi yang amat 
baik, tetapi Indonesia harus melakukan 
tinjauan komprehensif terhadap peraturan 
dalam negeri dan meninjau kembali 
posisi perundingannya. 
Indonesia harus mengupayakan banyak perun-
dingan perdagangan jasa di tingkat bilateral dan 
regional sambil meningkatkan koordinasi antar- 
lembaga dan memetakan langkah-langkah dalam 
negeri yang membatasi perdagangan dalam jasa.

Perdagangan dalam jasa telah tercakup dalam 
aturan multilateral sejak berlakunya Perjanjian 
Umum Perdagangan Jasa (General Agreement on 
Trade in Services) pada 1995. Sejak peluncuran 
DDA, hanya terdapat sedikit kemajuan menge-
nai perdagangan jasa. Di sisi lain, perundingan 
menunjukkan adanya kesenjangan antara negara 
maju dan negara berkembang. Kebuntuan ini telah 
menyebabkan banyak negara, termasuk Kanada 
dan Indonesia, melakukan perundingan perjanjian 
perdagangan bebas bilateral dan regional (FTA) 
yang mencakup perdagangan jasa untuk menca-
pai liberalisasi yang lebih besar.

Akan tetapi, bagi negara-negara berkembang, tren 
global ini belum bebas tantangan. Salah satu masa-
lah yang dihadapi negara-negara berkembang 
seperti Indonesia adalah pendekatan perundingan 
daftar negatif yang digunakan untuk perundingan 
FTA oleh negara-negara maju. Dalam pende-

katan daftar negatif, negara-negara mendaftarkan 
upaya-upaya tidak sesuai (yakni, yang sebenarnya 
bertentangan dengan peraturan FTA) yang akan 
mereka pertahankan setelah FTA berlaku; dengan 
kata lain, sektor-sektor yang ingin mereka lindungi. 
Jika sektor yang terkait jasa atau investasi tidak ter-
daftar maka akan dianggap diliberalisasi.

Indonesia juga mengalami kesulitan berkonsultasi 
dengan para pemangku kepentingan dalam negeri 
mengenai liberalisasi perdagangan jasa dan meng-
adopsi posisi seragam dan koheren untuk masing- 
masing sektor jasa.

Di Indonesia, tampaknya terdapat inkonsistensi 
karena kurangnya koordinasi antar-kementerian 
ketika menentukan posisi perundingan di tingkat 
multilateral dan regional/bilateral. Karena kemen-
terian tertentu dianggap lebih bersedia dibanding-
kan yang lain untuk meliberalisasi perdagangan 
jasa, mitra perdagangan luar negeri mungkin 
menangkap pesan yang berbeda-beda.

Selama KTM11, fokus perdagangan dalam perun-
dingan jasa adalah pada e-dagang, dan hasil 
utamanya adalah adopsi Keputusan Menteri ten-
tang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. 
Pernyataan ini menegaskan keinginan anggota 
WTO untuk melanjutkan pekerjaan yang sedang 
dibahas dalam Program Kerja di Perdagangan 
Elektronik dan, yang lebih penting, untuk “mem-
pertahankan praktik saat ini dengan tidak menge-
nakan bea masuk pada transmisi elektronik” sampai 
dengan 2019.5 Karena Menteri Keuangan Indonesia 
memutuskan untuk mengenakan bea masuk pada 
barang-barang tak berwujud yang dibeli dan diki-
rim melalui sarana elektronik, perunding Indonesia 
menyarankan bahwa “moratorium” seharusnya 
tidak mencakup barang-barang tidak berwujud.

Acara berbagi informasi di kantor Kementerian Perdagangan 
di Jakarta.
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Mengingat stagnasi relatif pembicaraan multila-
teral mengenai e-dagang, 71 anggota WTO yang 
mewakili 77 persen perdagangan global mengelu-
arkan pernyataan bersama yang menunjukkan niat 
mereka untuk mengawali “kerja eksplorasi ber-
sama menuju perundingan WTO di masa depan 
terkait aspek perdagangan elektronik.”6 Mengakui 
tantangan khusus yang dihadapi oleh negara- 

negara berkembang, pernyataan tersebut menga-
jak semua anggota lain untuk bergabung. Kanada 
menandatangani deklarasi; Indonesia  memutuskan 
untuk tidak menandatanganinya.

Mendorong kebangkitan perundingan 
pertanian multilateral harus menjadi prioritas 
bagi Indonesia. 
Kendati banyaknya perjuangan untuk mencapai 
kesepakatan di WTO, Indonesia harus melanjutkan 
upayanya di bidang ini.

Pertanian memainkan peran dominan di negara- 
negara berkembang dan terbelakang. Sektor 
pertanian menyediakan lapangan pekerjaan, 
mengurangi kemiskinan, dan menjamin ketahanan 
pangan. Meskipun pentingnya hal tersebut telah 
menurun, sektor pertanian Indonesia masih ber-
kontribusi terhadap PDB nasional dan melibatkan 
40 persen lapangan kerja. Beberapa produk yang 
paling banyak diekspor oleh Indonesia adalah 
barang-barang pertanian, seperti minyak sawit, 
karet, kakao, kopi, dan teh.

Di WTO, perundingan tentang pertanian berfokus 
pada tiga pilar: persaingan ekspor (subsidi eks-
por dan isu-isu terkait), bantuan dalam negeri, 
dan akses pasar. Pilar pertama berkaitan dengan 
langkah-langkah yang mungkin memiliki efek 
sebanding dengan subsidi ekspor, seperti bantuan 
pangan internasional, kredit ekspor, dan kegiatan 
perusahaan perdagangan negara (BUMN/BUMD) 
pertanian. Pilar kedua mencakup semua kebijakan 
internal yang bertujuan untuk menjaga harga pro-
dusen lebih tinggi dari harga perdagangan inter-
nasional yang normal, program keuangan untuk 
produsen pertanian, atau kebijakan bantuan dalam 
negeri lainnya yang dapat mengurangi biaya 
produsen agribisnis secara artifisial. Pilar ketiga 
mengacu pada “tarifikasi” dari hambatan non-tarif 
pertanian, pengurangan tarif, dan menyediakan 
akses minimum untuk pasar dalam negeri.

Sejak pendirian WTO, perundingan pertanian telah 
terbukti sangat kontroversial. Di satu sisi, negara- 
negara berkembang cenderung mendapatkan 
keuntungan komparatif dalam perdagangan per-
tanian, meskipun industri dalam negeri mereka 
mungkin memerlukan program stabilisasi di masa- 
masa sulit. Di sisi lain, negara-negara maju mem-
pertahankan langkah-langkah proteksionis yang 
kuat ketika produsen dalam negeri mereka berju-
ang di dalam persaingan internasional, dan karena 
membuka pasar mereka akan memiliki biaya sosial 
dan politik yang tinggi. Karena alasan-alasan tadi, 
pembicaraan perdagangan pertanian multilateral 
belum berkembang banyak sejak peluncuran DDA.

Selama KTM11, kesenjangan antara negara-negara 
maju (dipimpin oleh AS) dan negara-negara ber-
kembang dan terbelakang (dipimpin oleh India) 
tampak lebih besar dari sebelumnya, dan kon-
ferensi tersebut tidak memberikan hasil ber-
makna dalam perundingan pertanian. Di masa 
depan, Indonesia dapat membantu menjembatani 
kesenjangan dengan bertindak sebagai media-
tor di antara posisi negara maju dan berkembang, 
mengadvokasi lebih banyak fleksibilitas dalam 
perundingan- perundingan WTO yang akan datang.

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 
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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(Footnotes)
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