NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA DAN'
KAMAR DAGANG INDUSTRIINDONESIA
TENTANG
GERAKAN NASIONAL GEMAR PRODUK INDONESIA
Nomor: 675/M-IND/8/2006
Nomor: 692.1/M-DAG/8/2006
Nomor: 07/NK/M.KUKM/VIII/2006
Nomor: 089 /DP /VIII/2006
Pada hari ini, Senin, tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu enam, bertempat di
Jakarta, antara pihak-pihak yang bertanda tangan dibawah ini :
FAHMI IDRIS: selaku Menteri Perindustrian Republik Indonesia, bertindak untuk dan
atas nama Departemen Perindustrian Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto Kavling 52-53 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA;
MARIE ELKA PANGESTU: selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia,
bertindak untuk dan atas nama Departemen Perdagangan Republik Indonesia yang
berkedudukan di Jalan M.I Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA;
SURYA DHARMA ALI: selaku Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kedl dan
Menengah Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Negara
Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Republik Indonesia yang berkedudukan di JI.
HR Rasuna Said X-5 Kavling 3-5 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;
MOHAMMAD S HIDAYAT: selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri
Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang
berkedudukan di Menara Kadin Indonesia Lantai 29 Jalan HR Rasuna Said X-5 Kavling
2-3 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.
Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia,
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Republik Indonesia, dan Ketua
Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia masing-masing melaksanakan jabatannya

sebagaimana tersebut diatas, dalam Nota Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama
selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

a.

Bahwa program bersama yang berkelanjutan untuk meningkatkan penggunaan
produksi Indonesia sangat diperlukan, hal ini sejalan dengan upaya peningkatan
daya saing produk Indonesia, penyediaan lapangan kerja dan memacu pertumbuhan
ekonomi Indonesia;

b.

bahwa program bersama yang berkelanjutan dalam meningkatkan penggunaan
produksi Indonesia harus mengajak masyarakat konsumen, pemerintah pusat dan
daerah serta kalangan dunia usaha untuk meningkatkan kecintaan dan 'kegemaran
terhadap produk Indonesia;

c.

bahwa program bersama untuk mewujudkan kegemaran terhadap produk Indonesia
secara nasional harus dirancang, dikoordinasikan dan dilaksanakan dalam bentuk
kegiatan bersama ataupun kegiatan di masing-masing instansi dan pelaku usaha.

Untuk maksud tersebut, para pihak sepakat melakukan kerjasama sesuai dengan tugas
pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam bentuk Nota Kesepakatan
Bersama sesuai ketentuan sebagai berikut:
TUJUAN KERJASAMA
Pasal 1
Para Pihak sepakat bekerja sama dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk:
1.
Mendorong kecintaan dan kegemaran terhadap produk Indonesia oleh konsumen
baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
2.
Meningkatkan daya saing produk Indonesia;
3.
Memacu kemajuan perekonomian nasional;
4.
Membuka/menciptakan kesempatan kerja baru.
5.
LANDASAN KERJASAMA
Pasal 2
Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan itikad baik, saling
percaya, sederajat, saling menguntungkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 3
Ruang lingkup kesepakatan bersama meliputi koordinasi pelaksanaan Gerakan Nasional
Gemar Produk Indonesia yang dilakukan melalui kepanitiaan maupun kelompok kerja
dalam bidang perencanaan, implementasi dan evaluasi.
TATA CARA PElAKSANAAN
Pasal 4
Para pihak secara bersama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya sepakat
untuk melakukan langkah sinergi melalui upaya:
1.
Gerakan moral yang melibatkan berbagai komponen masyarakat;
2.
Penciptaan prakondisi yang memungkinkan rakyat Indonesia dan pejabat
pemerintah lebih memprioritaskan penggunaan produk Indonesia;
3.
Sinergi pelaku usaha;

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Peningkatan kualitas produk melalui aplikasi teknologi produksi, manajemen
produksi dan penetapan sistem standarisasi produk;
Promosi dan pemasaran terpadu;
Peningkatandaya saing melalui disain, branding dan packaging;
Pengembangan iklim usaha yang kondusif bagi produk Indonesia;
Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif;
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan.

PELAKSANAAN
Pasal 5
Para Pihak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai kewenangannya
melaksanakan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 6
Para Pihak secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
Nota Kesepakatan Bersama ini .
PEMBIAYAAN
Pasal 7
Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama
ini akan dibebankan pada Para Pihak sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing,
serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal8
Setiap perselisihan yang timbul akibat penafsiran dan atau pelaksanaan Nota Kesepakatan
Bersama ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

1.

2.

KETENTUAN LAIN
Pasal 9
Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur lebih
lanjut Para Pihak dalam perjanjian pelaksanaan tersendiri yang mengatur rincian
pekerjaan, mekanisme pekerjaan, dan lain-lain yang dipandang perlu yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.
Perubahan dan atau segala sesuatu yang bel urn diatur dalam Nota Kesepakatan
Bersama ini akan diatur kemudian sebagai addendum yang disepakati oleh Para
Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan
Bersama ini.

PENUTUP
Pasal 10
Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan dapat diubah atau
diakhiri sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
Pasal 11
Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh dalam rangkap 4 (empat) masingmasing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan
diterima oleh Para Pihak.

