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Untuk menandai 60 tahun hubungan diplomatik dan melanjutkan  persahabatan 
antara kedua negara, Presiden Republik Perancis, Mr Nicolas Sarkozy, dan Presiden 
Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, telah mengadopsi Pernyataan 
Bersama pada tanggal 14 Desember 2009 di Paris, mengharapkan untuk membangun 
kemitraan strategis antara Perancis dan Indonesia. 

 

Perancis dan Indonesia berbagi komitmen untuk nilai-nilai demokrasi, hak asasi 
manusia dan toleransi. Mereka juga memiliki aspirasi bersama untuk tatanan internasional 
yang lebih adil, transparan dan demokratis, dan untuk sistem multilateral yang lebih kuat di 
dunia dengan kebudayaan yang beragam di mana aturan hukum berlaku. 

 

Pemerintah Republik Perancis dan Pemerintah Republik Indonesia menegaskan 
kembali bahwa Perancis dan Indonesia, dengan pertimbangan satu sama lain sebagai mitra 
penting bagi kerja sama, mendeklarasikan pembentukan kemitraan strategis untuk 
kepentingan kedua negara dan rakyatnya dan dengan melihat untuk meningkatkan 
kontribusi mereka terhadap perdamaian dan perkembangan umat manusia. 

 

Kemitraan Strategis ini akan memfokuskan pada penguatan kerja sama bilateral di 
bidang politik dan keamanan ekonomi, pembangunan, pendidikan dan budaya termasuk pula 
perluasan pertukaran antar masyarakat sipil. Ini juga akan menjadi pilar penting untuk 
memajukan hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa dan antara Perancis dan 
Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). 

 

Untuk tujuan ini, Pemerintah Republik Perancis dan Pemerintah Republik Indonesia akan 
bekerja bersama menuju tujuan berikut: 

 

 

A.  Kerja Sama Politik 

 

1. Untuk meningkatkan pertukaran bilateral tingkat tinggi sebagai sarana untuk 
mempromosikan dialog tentang isu-isu bilateral, regional dan internasional melalui, 
antara lain: 

a. Konsultasi rutin pada tingkat Menteri Luar Negeri serta Wakil Menteri dan 
Pejabat Tinggi untuk bertukar pandangan mengenai semua masalah yang 
relevan dan berkoordinasi tindakan-tindakan di forum internasional. 

b. Pertukaran antara lembaga legislatif Perancis dan Indonesia dengan dukungan 
yang sesuai dari Komite Persahabatan Perancis Indonesia-. 

 



 - 2 - 

2. Untuk mempromosikan saling pengertian dan mendukung inisiatif yang ditujukan 
untuk memperkuat hubungan antara wilayah-wilayah dan kota-kota Perancis dan 
Indonesia. 

 

3. Untuk mendukung upaya-upaya dalam mempromosikan dialog antar peradaban dan 
budaya, untuk kelanjutan perdamaian, toleransi dan menghormati keragaman agama 
dan budaya, khususnya melalui penyelenggaraan seminar secara bersama-sama. 

 

4. Untuk menegaskan kembali peran ASEAN dan Uni Eropa sebagai aktor penting di 
panggung internasional, khususnya untuk kontribusi mereka terhadap pembangunan 
ekonomi, perdamaian dan stabilitas. Perancis dan Indonesia juga menekankan 
perlunya perkuatan dialog yang telah ada antara ASEAN dan Uni Eropa. 

 

 

B. Kerja Sama Pertahanan dan Keamanan 

 

1. Untuk mempromosikan kerja sama yang lebih erat di bidang pertahanan dan 
keamanan, dengan maksud untuk membangun dialog pertahanan yang komprehensif 
antara Perancis dan Indonesia, termasuk konsultasi secara rutin pada tingkat Menteri 
Pertahanan, Wakil Menteri, Kepala Staf dan para pejabat tinggi sipil dan militer, kerja 
sama strategis jangka panjang seperti peningkatan kapasitas, pendidikan dan 
pertukaran pejabat pertahanan, industri pertahanan serta pada operasi penjaga 
perdamaian PBB. 

 

2. Untuk memperkuat kontak yang sudah ada dan kerja sama dalam pemberantasan 
terorisme dalam segala bentuknya. 

 

3. Untuk memperkuat kerja sama, untuk mengatasi masalah keamanan lainnya, seperti 
perdagangan narkoba, perdagangan manusia, pencucian uang dan kejahatan dunia 
maya, melalui peningkatan kapasitas dan kemungkinan bentuk-bentuk kerja sama 
lainnya. 

 

 

C.  Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan 

 

1. Untuk mempromosikan ekonomi, perdagangan dan kerja sama investasi bilateral 
dalam rangka pembangunan ekonomi lebih lanjut dan pengentasan kemiskinan, 
melalui: 

a. Perluasan kerja sama bisnis untuk meningkatkan volume perdagangan bilateral; 
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b. Fasilitasi investasi timbal balik dengan meningkatkan kerja sama di antara 
otoritas investasi Perancis dan Indonesia, serta antara otoritas-otoritas dimaksud 
dan sektor swasta dengan menciptakan kerangka hukum yang komprehensif dan 
lingkungan bisnis yang menarik; 

c. Fasilitasi pengembangan perdagangan yang berimbang dengan merangsang 
dialog antara masyarakat bisnis mereka dan dengan mengurangi hambatan 
perdagangan. 

 

2. Untuk memperkuat G20 sebagai forum utama untuk kerja sama ekonomi 
internasional dan mengintensifkan konsultasi tentang isu-isu global utama dalam 
G20, khususnya pada prioritas seperti reformasi sistem moneter internasional, 
tindakan-tindakan yang terkait dengan volatilitas harga komoditas yang berlebihan, 
pelaksanaan rencana aksi pembangunan G20, promosi pembiayaan yang inovatif, 
dan pemberantasan korupsi. 

 

3. Untuk menegaskan kembali komitmen mereka untuk reformasi tata kelola global 
sebagai salah satu prioritas utama bersama dalam G20 untuk mencapai respon yang 
efisien dan terkoordinasi terhadap isu-isu global utama. 

 

4. Untuk memperkuat kerja sama bilateral dalam pengembangan infrastruktur, 
khususnya di bidang transportasi, termasuk perkotaan, kereta api dan transportasi 
udara. Hal ini akan dilakukan melalui kerja sama keuangan dan industri pada proyek-
proyek dianggap sebagai prioritas tinggi. 

 

5. Untuk memperkuat kerja sama bilateral di sektor energi dan sumber daya mineral 
dan untuk mempromosikan pengembangan energi berkelanjutan, termasuk energi 
baru dan terbarukan, efisiensi energi, konservasi energi, dan peningkatan teknologi. 

 

6. Untuk memperluas dan memperdalam kerja sama pembangunan yang ada dan 
upaya untuk mengatasi tantangan pembangunan, termasuk pencapaian Tujuan 
Pembangunan Milenium PBB, pengurangan dampak perubahan iklim serta tujuan-
tujuan dan arah pembangunan lainnya yang disepakati secara internasional. 

 

 

D.  Kerja Sama tentang Masalah Lingkungan 

 

1. Untuk memperkuat kerja sama bilateral dalam pengelolaan lingkungan, termasuk 
dengan mempromosikan pengembangan kerangka hukum dan kapasitas 
kelembagaan pengawasan lingkungan, pendidikan, kesadaran dan partisipasi 
masyarakat serta kebijakan-kebijakan dan program-program untuk mengatasi 
tantangan perubahan iklim. 
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2. Untuk meningkatkan kerja sama pelestarian hutan untuk mengurangi emisi dari 
deforestasi dan degradasi. 

 

3. Untuk memberikan kontribusi yang konstruktif dalam musyawarah untuk mereformasi 
tata kelola lingkungan internasional dengan maksud untuk lebih membawa kesamaan 
mandat dan tindakan yang dilakukan oleh organisasi internasional yang terkait. 

 

 

E.  Kerja Sama Pendidikan, Kebudayaan dan Kerja Sama Antar Masyarakat 

 

1. Untuk memperkuat kerja sama bilateral di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan 
inovasi termasuk penelitian dan pengembangan proyek. 

 

2. Untuk meningkatkan kerja sama dalam pendidikan dan penelitian, termasuk melalui 
beasiswa untuk gelar pascasarjana, program pascadoktoral, dan pertukaran 
mahasiswa, pengajar dan peneliti antara lembaga pendidikan tinggi di Perancis dan 
Indonesia. 

 

3. Untuk mengintensifkan kontak masyarakat melalui kerja sama di bidang pariwisata 
dan olahraga, di bidang budaya seperti seni pertunjukan, arsitektur, warisan budaya, 
permuseuman, media dan film termasuk melalui pertukaran ahli dan seniman, serta 
pengajaran bahasa masing-masing. 

 

 

 

Kedua negara berkomitmen untuk bekerja sama guna memastikan bahwa Kemitraan 
Strategis menghasilkan hasil yang nyata dan terus diperkuat di masa mendatang. 

 


