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Perdagangan RI Menyelenggarakan 
Dialog mengenai Pengembangan 
Industri dan Rantai Nilai Global

Peningkatan pemahaman oleh pembuat kebijakan dan pelaku industri tentang manfaat 

pendekatan rantai nilai global (global value chain/GVC) atau jaringan produksi global 

(global production networks/GPN) untuk industrialisasi yang berbasis sumber daya akan 

membantu Indonesia mengembangkan kebijakan ekonomi dan perdagangan yang 

lebih baik.

Latar Belakang
Untuk mendukung pengembangan kebijakan eko
nomi dan perdagangan yang efektif di Indonesia, 
program Canada–Indonesia Trade and Private 
Sector Assistance berkolaborasi dengan Pusat 
Analisis dan Pengembangan Perdagangan Luar 
Negeri, Kementerian Perdagangan RI, untuk meng
adakan satu hari dialog kebijakan tentang pengem
bangan industri dan rantai nilai global dalam 
industri kopi dan kakao. Dialog tersebut bertujuan 
untuk menginformasikan para pembuat kebijakan 
dan pelaku industri akan keunggulan industrialisasi 
yang berbasis sumber daya serta hubungan antara 
GVC/GPN dan industrialisasi.

Selama dekade terakhir, pemerintah Indonesia 
telah secara aktif mempromosikan kebijakan hiliri
sasi, yang diartikan sebagai “pengembangan 
industri dalam upaya memperkuat struktur industri 
pertanian, pertambangan, dan sektor kimia berba
sis minyak.”1 Strategi industrialisasi berbasis sum
ber daya ini bertujuan untuk menambah nilai pada 
bahan mentah sebelum diekspor.

GVC dan GPN adalah kerangka kerja konseptual 
yang berguna untuk memahami strategi indus

trialisasi semacam itu. Proses nilai tambah dilihat 
sebagai hasil dari interaksi yang kompatibel (stra-
tegic coupling) antara perusahaan utama dalam 
GVC/GPN dan institusi lokal (misalnya lembaga 
negara, asosiasi bisnis, atau asosiasi buruh). Proses 
ini memungkinkan peningkatan fungsional terjadi, 
dimana suatu perusahaan/sektor bergerak naik di 
GVC. Partisipasi dalam jaringan produksi yang ber
saing secara global, pada gilirannya, dipandang 
sebagai penentu utama pembangunan regional 
dan pengentasan kemiskinan. Perspektif semacam 

Novi Anggriani menjelaskan tujuan Kanada untuk memastikan 
bahwa perempuan dan lakilaki mendapat manfaat yang setara 
dari perdagangan internasional.
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itu memiliki implikasi penting untuk perdagangan 
dan kebijakan industri di Indonesia.

Deskripsi Aktivitas
Dialog kebijakan, yang diadakan pada 28 Agustus 
2018 di kantor Kementerian Perdagangan, dihadiri 
oleh 97 peserta (56 pria dan 41 wanita) yang mewa
kili berbagai pemangku kepentingan termasuk 
7 lini kunci kementerian, kedutaan besar Kanada, 
10 asosiasi bisnis (pada umumnya dari industri 
kakao dan kopi), pusat penelitian, universitas, orga
nisasi internasional, dan sektor swasta.

Bapak Djatmiko Bris Witjaksono, Kepala 
Pusat Perdagangan Luar Negeri, Kementerian 
Perdagangan, selaku moderator secara resmi 
membuka dialog dan menyambut pembicara 
utama dan para peserta. Beliau berterima kasih 
kepada TPSA atas penyelenggaraan dialog ini dan 
menghargainya sebagai proyek pembangunan 
yang paling terorganisir yang beliau bermitra 
selama ini.

“Lokakarya ini membantu saya memahami 
konsep rantai nilai global, dan informasi serta 
pengalaman yang dibagikan dalam dialog 
akan sangat berguna dalam meningkatkan 
kebijakan perdagangan di Indonesia.”

—DELIMA HASRI DARMAWAN
Kepala Dewan Penasihat,  

Asosiasi Kopi Spesialti Indonesia

Project Manager TPSA Indonesia, Said Baabud, 
kemudian memberikan gambaran tentang tujuan, 
ruang lingkup, kegiatan, dan pencapaian proyek 
hingga saat ini. Kemudian dilanjutkan dengan 
pidato dari Novi Anggriani, staff senior bidang pem
bangunan di Kedutaan Besar Kanada di Jakarta. Ibu 
Anggriani secara singkat menjelaskan Kebijakan 
Bantuan Internasional Feminis Kanada dan tujuan
nya untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif, di 
mana perempuan dan lakilaki mendapat manfaat 
yang setara dari hasil pembangunan dan keseta
raan gender menjadi prinsip utama rancangan dan 
pelaksanaan proyek. Beliau juga menguatkan pen
capaian dan kontribusi TPSA dalam meningkatkan 
perdagangan antara Indonesia dan Kanada.

Selanjutnya terdapat empat presentasi yang sub
stantif. Dr. Jeffrey Neilson (University of Sydney) 
memulai dengan memposisikan GVC/GPN seba
gai kerangka kerja konseptual dari penelitiannya, 
yang merupakan kerja sama dengan Dr. Angga 
Dwiartama (Institut Teknologi Bandung) dan dida
nai oleh Pusat Penelitian Pertanian Internasional 
Australia. Dr. Neilson membahas kebijakan hilirisasi 
Indonesia dalam industri kakao dan kopi dari per
spektif GVC/GPN dan menjelaskan bahwa, tidak 
seperti dekade lalu di mana negaranegara hanya 
mengekspor produk jadi, perdagangan global saat 
ini didominasi (60%) oleh barang setengah jadi. 
Akibatnya, tahapan yang berbeda dari proses pro
duksi berlangsung di berbagai negara. Pendekatan 
GVC/GPN, dipopulerkan pada 1990an, berguna 
untuk memahami fenomena ini dan telah mem
bantu menjelaskan proses peningkatan yang telah 
terjadi, khususnya di Asia Timur. Upgrading adalah 
proses perpindahan ke aktivitas yang bernilai lebih 
tinggi (misalnya, menambahkan nilai ke sebuah 
produk) untuk meningkatkan manfaat partisi
pasi dalam GVC/GPN. Suatu negara atau wilayah 
menggunakan strategi upgrading untuk mening
katkan posisinya dalam ekonomi global.

Korea Selatan adalah contoh negara yang telah 
mengalami peningkatan dalam rantai nilai, dari 
pemasok barang setengah jadi elektronik (terutama 
ke negaranegara barat) menjadi produsen merek 
elektroniknya sendiri (misalnya, Samsung). Korea 
Selatan membuat proses upgrading ini memung
kinkan dengan membangun kapasitas produktif 
dan daya saingnya dengan belajar dari pembeli 
global. Pada gilirannya, peningkatan kapasitas 
produktif industri telah membantu meningkatkan 
pembangunan daerah. Proses ini dikenal sebagai 
strategic coupling. Konsep ini mengusulkan bahwa 
pembangunan regional terjadi sebagai hasil inter
aksi antara perusahaan utama dan aset dan lem
baga regional.

Dr. Dwiartama mencatat bahwa hilirisasi memiliki 
makna yang luas, termasuk upaya untuk menggu
nakan kebijakan pemerintah untuk memperkuat 
sektor industri tertentu dan upaya oleh peme
rintah untuk mengubah struktur industri guna 
mencapai pertumbuhan ekonomi berbasis produk
tivitas. Hilirisasi saat ini diimplementasikan secara 
luas, terutama di industri pertanian dan  mineral. 
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Tujuannya yang luas termasuk mempercepat 
pertumbuhan ekonomi, memperluas peluang 
kerja, meningkatkan pendapatan valuta asing dan 
nilai tambah domestik, dan memperkuat struk
tur industri. Namun, kritikus mengatakan bahwa 
pemerintah sering membuat keputusan yang tidak 
akurat karena informasi yang tidak mencukupi dan 
bahwa program hilirisasi tidak selalu diarahkan 
kepada kelompok yang tepat. Misalnya, alihalih 
menargetkan produsen, program sering ditujukan 
kepada petani. Kritik lainnya termasuk perilaku 
rent- seeking  dan kecenderungan dan kebijakan 
pemerintah yang proteksionis.

Dr. Neilson merangkum program hilirisasi industri 
kakao yang, dengan menggunakan instrumen kebi
jakan tarif ekspor, sudah berhasil, tetapi juga meng
hadapi beberapa tantangan. Setelah Indonesia 
menerapkan tarif ekspor, ekspor biji kakao menu
run dan investasi dalam pengolahan kakao (peng
gilingan) meningkat, termasuk dari Cargill, Barry 
Callebaut (bekerja sama dengan perusahaan 
nasional Garudafood), Guangcong, Olam, dan 
Kalla group. Ekspor barang setengah jadi mening
kat sebagai hasil dari investasi ini, dan kolaborasi 
antara perusahaan lokal dan global mejadi kuat. 
Struktur rantai pasokan yang baru telah memung
kinkan perusahaan dan petani untuk bekerja sama 
lebih erat, mengurangi kebutuhan akan perantara. 
Hal ini telah menyebabkan peningkatan harga 
biji kakao di tingkat petani. Namun, bertentangan 
dengan harapan, harga biji kakao yang lebih baik 
dan investasi tidak meningkatkan produksi atau 
kualitas biji kakao domestik. Kemampuan petani 
untuk menghasilkan biji berkualitas tinggi masih 
terbatas. Selain itu, coklat yang diproduksi di dalam 
negeri tidak dapat bersaing di pasar global.

Menurut Dr. Neilson, tantangan utama dalam pro
gram hilirisasi kakao adalah peralihan pendekatan 
yang dipakai pemerintah, dari berorientasi pada 
produsen menjadi berorientasi pada pembeli. 
Sejumlah program yang berorientasi pada produ
sen yang disponsori pemerintah belum berjalan 
dengan baik: Sebagai contoh, Klaster Industri Kakao 
di Sulawesi Selatan tidak berfungsi sepenuhnya, 
yang mana penetapannya dilakukan tanpa mem
pertimbangkan kondisi pasar dan potensi GPN. 
Gerakan Kakao Nasional (Gernas Kakao) belum 
berhasil meningkatkan produksi kakao domestik 
dan belum mampu memanfaatkan pengetahuan 
produksi perusahaan cokelat utama. Program
program ini berfokus pada sisi produksi tanpa per
timbangan pasar yang memadai atau upaya untuk 
berkolaborasi dengan pembeli global.

Mengambil pelajaran dari industri kakao, Dr. Neilson 
menggaris bawahi halhal berikut:
1. Keberhasilan kebijakan hilirisasi akan tergantung 

pada kompatibilitasnya dengan strategi dari 
perusahaan utama.

2. Konsep strategic coupling (kompatibilitas antara 
pemain utama/perusahaan utama dan aset 
regional) akan membantu mengidentifikasi 
industri mana yang perlu dikembangkan.

3. Jika pembelajaran dari kakao diterapkan pada 
sektor kopi, aman untuk mengasumsikan bahwa 
memberlakukan tarif pada ekspor biji kopi 
hijau tidak akan mengarah pada peningkatan 
ekspor kopi panggang. Ini karena strategi 
kebijakan (tarif ekspor biji kopi hijau) tidak 
konsisten dengan fokus perusahaan utama 
untuk membeli biji kopi hijau (tidak dipanggang). 
Namun, perlu dicatat bahwa ada prospek bagus 
untuk ekspor kopi instan.

4. Daya saing industri makanan olahan dapat 
ditingkatkan dengan mengadopsi kebijakan 
impor yang lebih terbuka, sehingga 
Indonesia dapat memainkan peran strategis 
dalam GVC/GPN.

5. Menganalisis hilirisasi dari perspektif GPN 
dapat membantu mengidentifikasi instrumen 
kebijakan yang efektif yang dapat memperkuat 
industri tertentu dan secara berkelanjutan 
menangkap nilai tambah.

Presentasi tentang kebijakan nilai tambah domes
tik dan industrialisasi di Indonesia disampaikan 

Djatmiko Bris Witjaksono memperkenalkan 
keempat pembicara.
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oleh Dr. Arianto Patunru dari Australian National 
University. Industrialisasi Indonesia berfokus pada 
penguatan industri manufaktur (dari hulu ke hilir) 
untuk menciptakan nilai tambah. Banyak negara 
berkembang lainnya memiliki ambisi industria
lisasi yang sama dalam hal penciptaan nilai tam
bah. Alasannya adalah bahwa peningkatan nilai 
tambah domestik akan menciptakan lebih banyak 
lapangan kerja domestik dan meningkatkan kontri
busi manufaktur domestik terhadap pertumbuhan 
ekonomi secara keseluruhan. Instrumen kebijakan 
yang umum digunakan adalah larangan ekspor 
bahan mentah, pembatasan impor barang sete
ngah jadi, dan persyaratan konten lokal.

Penelitian Dr. Patunru menantang keyakinan 
ini yang umumnya dipegang. Dia berpendapat 
bahwa, dalam konteks industrialisasi yang berori
entasi ekspor (daripada substitusi impor), merang
kul kebijakan nilai tambah domestik dapat memiliki 
efek berlawanan dengan cara menghambat pen
ciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. 
Ini sebagian karena dalam global production- 
sharing (GPS) dan GPN, konten impor secara alami 
tinggi, sehingga nilai tambah domestik per unit 
rendah. Penangkapan nilai yang berkontribusi pada 
penciptaan lapangan kerja yang tinggi dan produk 
domestik bruto (PDB) adalah volume produksi/
potensi pasar yang luas. Perakitan Apple iPhone di 
Cina adalah contoh yang baik: Nilai tambah pera
kitan kurang dari lima persen, tetapi ada produksi 
yang cukup besar. Selanjutnya, dalam GPS, barang 
setengah jadi biasanya padat modal sementara 
barangbarang akhir (perakitan) padat karya. Jika 
sebuah negara dengan tenaga kerja yang melim
pah bertahan dalam memproduksi barangbarang 
padat modal yang bukan keunggulan komparatif
nya, itu akan menyebabkan realokasi sumber daya 
yang tidak efisien yang hanya menguntungkan 
beberapa sektor (dalam jangka pendek).

Dr. Patunru lebih lanjut menyatakan bahwa partisi
pasi dalam GPS/GPN, yang bergantung pada input 
perantara impor yang tinggi dan nilai tambah per 
unit yang rendah, dapat berpotensi meningkatkan 
penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan eko
nomi. Data dari industri kopi, cokelat, tekstil, dan 
garmen mendukung argumen ini. Dua industri per
tama yang disebutkan di atas memiliki konten lokal 
yang tinggi tetapi penciptaan lapangan kerja yang 

rendah, sedangkan dua yang terakhir memiliki kon
ten lokal yang rendah tetapi penciptaan lapangan 
kerja yang tinggi. Hal ini bertentangan dengan ang
gapan umum bahwa memperkuat konten domes
tik dan nilai tambah domestik (kadangkadang 
disebut sebagai alasan hilirisasi) akan meningkat
kan peluang kerja. Oleh karena itu, dalam meran
cang kebijakan pengembangan ekspor, pembuat 
kebijakan perlu lebih fokus pada potensi pro
duk atau industri tertentu daripada nilai tambah 
per unit. Di era GPS/GPN dan GVC, kebijakan 
yang memfasilitasi menghubungkan manufaktur 
Indonesia dengan jaringan produksi global memi
liki potensi dalam menciptakan lapangan kerja dan 
mengurangi kemiskinan.

“Forum dialog ini sangat bermanfaat bagi 
saya sebagai peneliti kebijakan publik, 
karena mampu menyatukan regulator 
(pemerintah), akademisi (penelitian), dan 
komunitas bisnis.”

—PROFESSOR D. S. PRIYARSONO
Dosen Senior, Fakultas Ekonomi dan Manajemen,  

Institut Pertanian Bogor

Bapak Adhi Lukman (dari GAPMMI, Gabungan 
Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia), 
sebagai pembicara terakhir, mendukung pan
dangan para pembicara sebelumnya bahwa 
Indonesia harus berpartisipasi dalam GVC untuk 
mempromosikan pembangunan ekonomi. Beliau 
juga menyarankan bahwa seharusnya kerja sama 
antara Kanada dan Indonesia tidak sebatas dalam 
perdagangan saja, namun juga mencakup 
pengembangan industri hilir dan hulu untuk 
mengembangkan produk yang bersaing secara 

Peserta pelatihan mengutarakan pertanyaan pada 
saat presentasi.
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global. Terdapat potensi pertumbuhan yang men
janjikan dalam industri makanan dan minuman, 
dengan kontribusinya yang terus meningkat. 
Meskipun perusahaan besar berkontribusi paling 
besar dalam hal nilai pasar, usaha kecil dan mene
ngah (UKM) mendominasi dalam hal jumlah mut
lak. Oleh karena itu, tantangannya adalah 
bagaimana membantu UKM memasuki GVC. Baru
baru ini, ada kecenderungan peningkatan kerja 
sama antara perusahaan global besar dan perusa
haan lokal.

Bapak Lukman mencatat bahwa nilai perdagangan 
antara Indonesia dan Kanada masih sangat kecil, 
dan mendukung lebih banyak perdagangan di 
antara kedua negara, termasuk untuk makanan 
halal. Namun, ia memandang industri makanan 
dan minuman terlalu diatur, terutama menge
nai standar keamanan pangan. Bapak Lukman 
mencatat bahwa Kanada adalah pasar poten
sial karena merupakan negara yang ramah impor. 
Beliau memuji TPSA yang telah menerbitkan pan
duan langkah demi langkah untuk mengekspor 
ke Kanada.

Usai presentasi, Bapak Djatmiko mengundang 
peserta untuk memberikan pertanyaan atau 
komentar. Tarif impor biji kopi hijau dan biji kakao 
pemerintah adalah masalah penting yang diang
kat selama diskusi. Tarif tersebut dianggap mem
buat ekspor kopi dan kakao Indonesia jadi kurang 
kompetitif. Biji kopi hijau impor biasanya diperlukan 
untuk dicampur dengan biji kopi Indonesia sebe
lum kopi campuran dijual atau diekspor. Biji kakao 
impor diperlukan karena produksi dalam negeri 
telah menurun dan tidak cukup untuk mema
sok produsen yang mengekspor kakao setengah 
jadi. Salah satu peserta mencatat bahwa kurang
nya biji kakao mentah saat ini telah menyebab
kan produsen beroperasi jauh di bawah kapasitas 
mereka, dan beberapa perusahaan utama sedang 
mempertimbangkan untuk memindahkan operasi 
mereka ke Afrika. Ada permintaan bagi pemerin
tah untuk menghapuskan tarif impor untuk bahan 
mentah atau barang setengah jadi untuk ekspor, 
meskipun tarif untuk produk jadi (misalnya cokelat, 
bubuk cokelat, kopi instan) disambut baik.

Ada juga diskusi di tingkat hulu/produksi. Satu 
peserta mencatat bahwa penurunan produksi 

kakao bukan karena petani tidak memiliki teknologi 
pertanian dan pengetahuan, tetapi karena tidak 
ada insentif ekonomi untuk menanam kakao. Tidak 
seperti kopi, di mana semakin baik kualitasnya, 
semakin tinggi harganya, kualitas biji kakao yang 
lebih baik tidak sematamata berarti harga yang 
lebih baik. Petani kopi tampaknya memiliki keya
kinan (yang tidak dimiliki oleh petani kakao) bahwa 
produk mereka akan terjual di dalam negeri atau 
internasional. Berkembangnya kafekafe khusus 
di seluruh Indonesia menjadi bagian dari budaya 
populer, yang sejajar dengan tren global untuk 
kopi berkualitas baik. Konsumen kakao dan coke
lat, di sisi lain, belum begitu sensitif terhadap ting
kat kualitas. Seorang peserta menyarankan agar 
Gerakan Nasional Kakao harus dihidupkan kembali 
untuk membantu sektor kakao dan fokus membe
rikan insentif ekonomi kepada petani untuk mena
nam kakao.

Umpan Balik Peserta
Para peserta senang dengan pelatihan dan ber
harap pelatihan serupa akan ditawarkan di masa 
depan. Para peserta menilai pelatihan “luar 
biasa” (11%), “sangat baik” (54%), “baik” (34%), atau 
“cukup” (1%).

“Ini adalah forum yang sangat bagus 
di mana TPSA mampu mengumpulkan 
berbagai pemangku kepentingan dan 
pembuat kebijakan di satu ruangan untuk 
membahas dua komoditas pertanian penting 
di Indonesia dan menghubungkan isuisu 
dari pertanian, manufaktur, pengolahan, 
dan perdagangan.”

—PRANOTO SOETANTO
Gabungan Eksportir Kopi Indonesia

Semua peserta melaporkan bahwa pengetahuan 
mereka telah meningkat sebagai hasil dari partisi
pasi mereka, dengan 46% melaporkan itu telah 
“meningkat secara signifikan” dan 53% melaporkan 
itu “meningkat sampai batas tertentu.”

Sembilan puluh enam persen mencatat bahwa 
keterampilan yang mereka pelajari selama seminar 
akan digunakan dalam pekerjaan mereka setidak
nya sesekali. Setengah dari jumlah peserta menun
jukkan bahwa tingkat kepercayaan baru mereka 
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dalam menerapkan keterampilan yang dipelajari 
adalah “luar biasa” atau “sangat baik,” 43% menga
takan “baik,” dan 7% mengatakan “cukup.”

Bagian 6: Poin Utama/Kesimpulan
GVC/GPN framework adalah alat analisis yang 
berguna untuk memahami proses industrialisasi 
seperti hilirisasi dan bagaimana kaitannya dengan 
pembangunan daerah dan pengurangan kemis
kinan. Kakao dan kopi GVC/GPN memberikan con
toh nyata untuk mendiagnosa kemanjuran hilirisasi 
dan instrumen kebijakannya (seperti tarif). Peserta 
mengakui bahwa setiap komoditas memiliki struk
tur dan dinamis GVC/GPN yang unik; kebijakan 
yang diterapkan dalam satu sektor belum tentu 
dapat dialihkan kepada sektor lain. Untuk meman
faatkan partisipasi GVC/GPN, intervensi kebijakan 
harus mempertimbangkan bagaimana GVC/GPN 
dalam industri tertentu beroperasi dan diatur 
(misalnya, strategi utama perusahaan, interaksi 
dengan aktor lokal).

Partisipasi dalam GVC/GPN penting untuk pem
bangunan ekonomi Indonesia, meskipun aktor 
yang berbeda menyuarakan berbagai masalah 
kebijakan. Pelaku usaha menginginkan kebijakan 
impor yang lebih terbuka untuk barang setengah 
jadi (bahan mentah untuk produk mereka yang 
diekspor) dan pembatasan impor pada produk jadi. 
Pejabat pemerintah terutama berfokus pada cara 
melindungi dan meningkatkan margin keuntungan 

petani dan produsen. Seorang pejabat pemerin
tah mengindikasikan bahwa meskipun perusahaan 
utama (biasanya perusahaan multinasional) ada
lah isu sensitif di Indonesia, terutama jika mereka 
mengendalikan aset besar dalam industri tertentu, 
pemerintah harus memfasilitasi investasi mereka 
jika mereka dapat menunjukkan bahwa mereka 
membantu petani kecil.

Banyak pertanyaan dan komentar yang diang
kat selama diskusi juga menyoroti fakta bahwa 
kebijakan industri seperti hilirisasi tidak dapat 
dikembangkan secara terpisah dari kebijakan per
dagangan dan investasi yang lebih luas. Berbagai 
kementerian di Indonesia harus bekerja sama 
untuk mengembangkan kerangka kerja kebijakan 
industri yang koheren.

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 sadargender 
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.

Kika: Yusianto (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia), 
Said Baabud (TPSA Indonesia Project Manager), Angga 
Dwiartama (ITB), Pranoto Soenarto (Asosiasi Eksportir 
Kopi Indonesia), Delima Hasri Azahari Darmawan (Asosiasi 
Kopi Spesial Indonesia), Djatmiko Bris Witjaksono (Kepala 
Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri, Kementerian 
Perdagangan), Jeffrey Neilson (University of Sydney), Adhi 
Lukman (GAPMMI), Sukrisno Widyotomo (Pusat Penelitian 
Kopi dan Kakao Indonesia), Greg Elms (TPSA Field Director), 
Mogadishu Djati Ertanto (Kepala Seksi, Kementerian Industri).
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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: +622152960376, atau 52960389
Fax: +622152960385
Email: greg@tpsaproject.com
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