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Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis, untuk selanjutnya 
disebut “Para Pihak,” 

Berkeinginan untuk memperkuat hubungan persahabatan yang telah terjalin dan kerja 
sama antara kedua negara dan masyarakatnya melalui pariwisata; 

Menyadari pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan, kemerdekaan nasional, kesetaraan dan 
saling menguntungkan; 

Mempertimbangkan kebutuhan untuk mengembangkan dan mempromosikan hubungan 
kerja sama antara wisatawan dan lembaga-lembaga pariwisata; 

Berkeinginan untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dari pendekatan masing-masing 
untuk mendefinisikan kebijakan pariwisata dalam rangka untuk mempromosikan hubungan 
kerja antara kementerian yang bertanggung jawab atas pariwisata; 

Mempertimbangkan Persetujuan Kerja Sama Kebudayaan dan Teknik antara Pemerintah 
Republik Perancis dan Pemerintah Republik Indonesia yang ditandatangani di Jakarta pada 
tanggal 20 September 1969; 

Konsisten dengan Deklarasi Yogyakarta Organisasi Pariwisata Dunia mengenai Pariwisata 
Budaya, Komunitas Lokal dan Pengentasan Kemiskinan pada Februari 2006; 
 
Berdasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua 
negara. 
 
TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut : 

 

 

Pasal 1 

Tujuan Kerja Sama 

Persetujuan ini bertujuan untuk:  

(1) Mempromosikan Perancis dan Indonesia sebagai destinasi berkualitas melalui industri 
pariwisata mereka.  

(2) Meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan dari seluruh dunia di kedua negara.  

(3) Mempromosikan pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata dan 
industri perjalanan di kedua negara.  

(4) Membantu menciptakan peluang pariwisata baru dengan mempromosikan alam dan 
warisan budaya dan pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekowisata untuk 
manfaat komunitas lokal.    

 

 

Pasal 2 

Lingkup Kerja Sama 

Para Pihak berusaha mendorong kerja sama pariwisata dalam lingkup kerja sama 
sebagai berikut:  
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(1) Administrasi dan Manajemen Pariwisata  

Kerja sama dilakukan berkaitan dengan pertukaran pengalaman di bidang 
pengelolaan destinasi pariwisata, manajemen pariwisata di tingkatan administrasi 
daerah atau provinsi, dalam rangka melaksanakan pariwisata berkelanjutan.  

(2) Pengembangan Sumber Daya Manusia  

Kerja sama dilakukan dalam lingkup program pendidikan awal dan pelatihan, 
magang, dan pengembangan keterampilan dan pengetahuan bagi karyawan 
perusahaan pariwisata.    

(3) Pengembangan Produk  

Kerja sama dilakukan, melalui pertukaran pengalaman dalam rangka mengajukan 
tawaran baru berkaitan dengan rencana Indonesia mengenai pariwisata 
berkelanjutan, dalam lingkup ekowisata, pariwisata budaya, kapal pesiar, perjalanan 
bisnis, dan pariwisata kesehatan.  

(4) Pemasaran Pariwisata  

Kerja sama dalam pemasaran pariwisata: kegiatan seperti promosi pariwisata, 
penyebaran informasi pariwisata, pelaksanaan dan publikasi survei pasar di kedua 
negara, agar terus didorong dan diperkuat.  

(5) Kerja Sama Sektor Swasta  

Kerja sama antara sektor swasta kedua negara dalam lingkup perdagangan dan 
investasi di bidang jasa terkait pariwisata agar terus didorong.  

(6) Teknologi Informasi Pariwisata  

Kerjasama untuk mengembangkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi 
informasi pariwisata.  

 

 

Pasal 3 

Lembaga Pelaksana 

Institusi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan dari Persetujuan ini adalah : 

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia dan Kementerian Ekonomi, 
Keuangan dan Industry Republik Perancis c.q. Direktorat Jenderal Daya Saing, Industri dan 
Jasa. 

 

 

Pasal 4 

Pelaksanaan 

(1)  Para Pihak membentuk Kelompok Kerja untuk memfasilitasi pelaksanaan 
Persetujuan ini.  

(2)  Kegiatan yang dijelaskan dalam Persetujuan dilaksanakan melalui program atau 
proyek spesifik yang disetujui oleh Para Pihak. Pengaturan, program, atau proyek 
tersebut harus menentukan, antara lain, tujuan, ketentuan pembiayaan, dan rincian 
lainnya terkait tindakan khusus yang dilakukan di bawah Persetujuan.  

(3)   Konsultasi harus dilakukan oleh Para Pihak berkaitan dengan pelaksanaan 
Persetujuan pada waktu yang saling disetujui secara bergantian baik di Indonesia 
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maupun di Perancis untuk tujuan mengawasi pelaksanaan dan juga 
merekomendasikan cara yang memungkinkan untuk mengatasi kesulitan yang 
timbul akibat kegiatan kerja sama.  

(4)  Kelompok Kerja merumuskan rencana prosedur, rekomendasi, dan program kerja 
sama serta program kerja untuk 5 (lima) tahun selama Persetujuan berlaku.  

(5)  Para Pihak mengajukan program kerja sama kepada kedutaan masing-masing 
setiap tahunnya. Para Pihak memastikan proyek kerja samanya sesuai dengan 
pembangunan ekonomi dan strategi pemberantasan kemiskinan Pemerintah 
Republik Indonesia.  

 
 

Pasal 5 

Hak Kekayaan Intelektual 

(1) Hasil kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Persetujuan ini tunduk pada hukum dan 
peraturan yang berlaku di masing-masing Pihak. 

(2) Dalam hal kegiatan berdasarkan Persetujuan ini menggunakan pengetahuan 
tradisional atau ekspresi budaya tradisional, tiap-tiap Pihak mengakui, menghormati 
dan melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi tradisional tersebut dari setiap 
tindakan penyelahgunaan. 

 

 

Pasal 6 

Perubahan 

Salah satu Pihak dapat meminta secara tertulis perbaikan atau perubahan terhadap bagian 
manapun dari Persetujuan ini. Perbaikan atau perubahan yang telah disepakati oleh kedua 
Pihak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan dan akan mulai berlaku 
pada tanggal yang ditetapkan oleh kedua Pihak. 

  

 

Article 7 

Penyelesaian Sengketa 

 
Setiap sengketa yang timbul antara Para Pihak terkait penafsiran atau pelaksanaan 
Persetujuan ini akan diselesaikan melalui negosiasi langsung atau melalui saluran 
diplomatik.  

 

 

Pasal 8 

Mulai berlaku, masa berlaku dan pengakhiran 

(1) Persetujuan ini akan mulai berlaku pada saat penandatangan.  

(2) Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk periode 5 (lima) tahun, kecuali salah satu 
Pihak memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya melalui saluran diplomatik 
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Persetujuan ini.  
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(3) Pengakhiran terhadap Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi validitas dan masa 
berlaku program atau proyek yang sedang berjalan di bawah Persetujuan ini.  

 

 

SEBAGAI BUKTI, wakil dari Para Pihak yang telah diberi kuasa, telah menandatangani 
Persetujuan ini. 

 

Dibuat di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2011, dalam rangkap dua, dalam bahasa Perancis dan 
bahasa Indonesia, kedua naskah berlaku sama.  

 

 
Untuk Pemerintah 

Republik Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 

JERO WACIK 
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 

 

 Untuk Pemerintah 
Republik Perancis 

 

 

 

 

 
 

THIERRY MARIANI 
Menteri Transportasi 

 

 

 

 

 
 

 
 


